
- Reményeink szerint május 1-jétõl az a
100%-os önkormányzati tulajdonú non-
profit Kft. fogja mûködtetni a tapolcai
kórházat, amelyet erre a feladatra hozott
létre a Képviselõ-testület - mondta Császár
László polgármester azon a demonstrá-
ción, amelyet az Egészségügyi Dolgozók
Független Szakszervezete szervezett áp-
rilis 23-án a Hõsök terére.

- Bízom benne, hogy már semmi olyan
rendkívüli dolog nem tud közbejönni,
amely a várva várt pillanatot megakadá-

lyozza, a döntéshozók is megértették az
idõ szavát - tette hozzá a város vezetõje a
több száz fõs demonstráló elõtt.

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke az elmondottakhoz hoz-
zátéve hangsúlyozta, dr. Székely Tamás

egészségügyi miniszter már két alkalom-
mal is tanúk elõtt ígérte meg, hogy a kór-
ház mûködtetését Tapolca városa vissza-
kapja. Sõt, utasította is dr. Falus Ferencet,
az országos tiszti fõorvost ennek a döntés-
nek a végrehajtására, de õ „mintegy felülír-
va” a minisztere utasítását, a médiumokat
már egy köztes megoldásról tájékoztatta, mi-
szerint a kórház mûködtetését május 1-jétõl
ideiglenesen a megyei Cholnoky Ferenc
Kórház kapná meg. - Ez a megoldás a leg-
rosszabb forgatókönyv szerinti lenne - tette

hozzá a közgyûlés elnöke -, de lényeg az,
hogy egy pillanatra se szûnjön meg Tapol-
cán a betegellátás, és egy hónapon belül a
város is visszakapná a mûködtetés jogát.

/Írásunk az 3. oldalon A lényeg az, hogy
a betegellátás... címmel./

Eredményes és sikeres volt április 11-én
az országgyûlési képviselõk választásá-
nak elsõ fordulója a Veszprém megyei 4.
számú országgyûlési egyéni választóke-
rületben, ezért itt második fordulóra
nem került sor.

A megválasztott országgyûlési képviselõ
Lasztovicza Jenõ (FIDESZ-KDNP) 17.009
(60,65%) szavazattal már negyedik alka-
lommal került be a Parlamentbe a választó-
polgárok többségének akarata szerint.

- Amikor tizenkét évvel ezelõtt a csalá-
dom és környezetem maximális támogatá-

sával politikusi pályára léptem, már három
gyermek édesapja voltam. Az értük érzett
felelõsség, és az, hogy a képviselõi mun-
kámmal én is hozzájárulhatok ahhoz, hogy
más legyen az élet hazánkban, erõsítették meg
döntésemet. Most ismét nagy feladatok vár-
nak a Parlamentre. Köszönöm a választópol-
gároknak, a családomnak, a feleségemnek
és a kampányban engemet segítõ barátaim-
nak, hogy ezeknek részese lehetek - mond-
ta Lasztovicza Jenõ a vele készített riportban.

/A beszélgetés a 3. oldalon Ígérem, hogy
továbbra is elkövetek mindent... címmel./
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Lasztovicza Jenõ
negyedszer a Parlamentben

Tapolcán a választópolgárok 66,3%-a járult az urnákhoz, hogy éljen
állampolgári jogaival és döntsön az ország jövõjérõl

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Töreky

Örökzöld Sportsziget

A sportpálya 22 milliós költséggel, a megye, a tapolcai önkormányzat és
a Batsányi-gimnázium összefogásának eredményeként jöhetett létre

- Nagyon örülök, amikor olyan létesít-
mény átadásán vehetek részt, amely a
sportról szól. Ilyen ez a mai avatóün-
nepség is - mondta Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke a mû-
füves sportpálya átadásán április 7-én.

Majd személyes, a labdarúgáshoz kötõ-
dõ sportmúltját megidézve hangsúlyozta,

hogy a sportnak nemcsak a fizikai erõnlét
megszerzésében van jelentõs szerepe, de a
lelket és a szellemet is edzi. Végezetül
köszönetet mondott mindenkinek, aki hoz-
zájárult ahhoz, hogy Tapolcán létrejöhetett
ez a sportsziget.

/Írásunk a 4. oldalon Mûfüves sport-
pálya a gimnázium udvarán címmel./

Új köztéri szoborral gazdagodott a város

A szobrot az alkotó, R. Törley Mária és Császár László polgármester lep-
lezte le

Egy település igazi lelkét a tereken, par-
kokban felállított szobrok mutatják meg.

Tapolca lelkének újabb vonását az
Alsó-tó partján felállított Szõlõt szedõ
leány címû szobron keresztül is megis-
merhetjük. A szobor avatására a Szent

György-hegyi Napok keretében került
sor április 23-án.

Az avatóünnepségen Marton József al-
polgármester mondott ünnepi beszédet.

/Írásunk a 9. oldalon Új köztéri szobor
címmel./

Megmenekült a kórház

A kórház ügye nemcsak az ott dolgozókat, de a város több száz lakóját
is állásfoglalásra késztette ezen a rendezvényen
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hivatalos honlapja

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, Tapolca polgárait érdeklõ témák-
ról beszélgettünk; köztük a nyári idegen-
forgalomra való felkészülésrõl és a tapol-
cai pályázatok helyzetérõl.

- A nagy pályázataink beadása határidõre
megtörtént. A több mint egymilliárd forin-
tos városrehabilitációs pályázatunkról meg-
kaptuk a befogadásról szóló értesítést. Az
ígéret szerinti eredményhirdetés április vé-
gére várható. Ha ez megtörténik, akkor 30
napon belül, azaz május végén már a szer-
zõdéskötésre is sor kerülhet. A városi köz-
lekedést megújító, intermodális, csomópont
kiépítését megcélzó pályázatunkra is most
jött meg az értesítés arról, hogy befogadták.

- Miként sikerült megállapodni a közleke-
désfejlesztésben résztvevõ cégekkel, vál-
lalatokkal?

- Született egy olyan konszenzus, amelyet
minden partner elfogadott. A MÁV Zrt-n
kívül a személyszállítást bonyolító üzletág,
a MÁV Start, a Volán és Tapolca Város
Önkormányzata vesz részt ebben a konzor-
ciumban. A koncepció lényege, hogy a vas-
úti fõépületet az autóbusszal, illetve a vo-
nattal érkezõk számára is korszerû fogadó-
térré kell átalakítani; a vasútállomás mellett
lesz a buszpályaudvar. A most üzemelõ, vá-
rosközponti pedig csak egy 4 kocsibeállós,
le- és felszálló hely maradna.

- Mi lesz a régi épülettel, az is megújul-
hat a pályázaton elnyerhetõ pénzen?

- Annak a felújítását nem tartalmazza a
pályázat. Az a terület a Volán tulajdona, de
reményeink szerint a tulajdonosok annak a
környezetbe illesztésérõl, felújításáról is
gondoskodni fognak majd.

- Ennek a pályázatnak az elbírálása mi-
korra várható?

- Ez a pályázat is kétfordulós. Ez azt
jelenti, ha az elsõ körben befogadják, akkor
közel fél év áll rendelkezésünkre a második
fordulóra történõ elõkészítéshez, azaz a rész-
letes megvalósíthatósági tervek, a tanul-
mánytervek létrehozására, valamint a köz-
beszerzések lebonyolítására. Ezekbõl a
határidõkbõl és a tapasztalatokból kiindul-
va, ha sikerül is végig vinni a pályázatot, év
végére sem várható végleges eredmény.

- Mi a helyzet a szintén kétfordulós - és az
elsõ fordulón már túljutott - szennyvíztelepi
korszerûsítésrõl készített pályázattal?

- Újabb határidõ módosításra került sor,
illetve szinte érthetetlen és magyarázhatat-

lan helyzetet teremtettek számunkra. A
közremûködõ szervezet kért fel bennünket
arra, hogy pályázzunk, most pedig azért
„lebegtetik” a pályázatunkat, mert nem tud-
tunk több milliós környezetvédelmi bírság-
ról szóló és befizetett bizonylatot felmutat-
ni. Hogy is van ez?! Azért, mert a szenny-
víztelepen óriási erõfeszítéssel, odafigye-
léssel igyekeznek elkerülni a környezetká-
rosítást, most már nem is szükséges a kor-
szerûsítés?! Azért, mert a pályázattal a
problémák elé megy a város, azért, mert a
telepen dolgozók jól végzik a munkájukat, a
kiíró szerint már nem is szükséges a fej-
lesztés?! Milyen logika ez? Ha lenne több
milliós bírságunk, akkor esélyesek lennénk
a támogatás elnyerésére?! A határidõ mó-
dosítással a döntést ismét elodázták a kiíró
szervek.

- A város egy újabb bölcsõdei csoport
indításához is kért pályázati támogatást.
Megkapja?

- A bölcsõde-pályázatunkat elutasították.
De olyan pontok alapján tették ezt, ame-
lyeket - élve az 5 napon belüli határidõvel -
megkifogásoltunk. Ez a döntés is érthetet-
len a számunkra. Hiszen ha bõvítjük a böl-
csõdét, annak költsége nem áll meg a be-
ruházással. A fenntartás, a mûködtetés is
jelentõs anyagi kötöttséget jelent a késõb-
biekben is a városnak. Mi ezt is vállalni
akartuk, de a pályázatunkat, aminek a sikere
csak a kezdeteket segítette volna, elutasítot-
ták. Természetesen ez ellen az elutasítás
ellen is nyújtottunk be panaszt a megjelölt
határidõn belül. Hasonló, „mondva csinált”
okok miatt utasították el a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum iskolabarát, interaktív
pályázatát, valamint egy, az általános isko-
lások fejlesztését megcélzó pályázatunkat.
Ezeknél is éltünk a véleményezés, a kifogás
lehetõségével.

- Miként készül a város a nyári idegen-
forgalomra?

- Szépül, csinosodik. Megkezdõdtek a
parkfenntartási munkák, kiültettük az egy-
nyári virágokat, elindult már a rendszeres
utcaseprés is. A bekötõ utaknál felújítottuk
a vendégváró táblákat, a környéküket szép-
pé, virágossá alakítottuk. A városban lévõ
útbaigazító táblákat felújítottuk, de a tava-
szi útjavítások is most zajlanak. A „városi
tavaszi nagytakarítás” része lesz a hama-
rosan megkezdõdõ lomtalanítás is. A Déli
Városkapu Vendégpark nemcsak a helybe-

lieket, de az idelátogatókat is fogadja majd.
Az április 30-ai ünnepélyes avatására és az
azt követõ 3 napos Tapolca Tavasz-prog-
ramsorozatra ezúton is szeretettel hívunk
mindenkit. A tópart egy szép színfolttal gaz-
dagodott az elmúlt napokban. Tapolca, mint
a Szõlõ és Bor Városa - összefogás eredmé-
nyeként - R. Törley Mária Szõlõt szedõ leány
elnevezésû szobrát helyezte el ott.

- Jó érzés tudni és látni, hogy Tapolca új
értékekkel gazdagodik. De - sajnos - a tapasz-
talat azt mutatja, hogy a vandálok, rongálók
is „aktivizálják” magukat ilyenkor. Lesznek-e
térfigyelõ kamerák a fenti helyszíneken?

- Igen. A rendõrséggel kötött támogatási
szerzõdés eredményeként a már meglévõ
térfigyelõ kamerák is megújultak, de a Déli
Városkapuhoz, az Alsó-tóhoz, valamint a
nemrég átadott mûfüves pályához is kerül
majd digitális térfigyelõ kamera, illetve a
nappali õrzés-védés is biztosított lesz. De
ezúton is kérek minden értéket becsülõ, óvó
tapolcai polgárt, ha a fenti helyeken, vagy a
város más pontjain rongálást észlel, jelentse
a rendõrségnek. Annak, hogy mennyire
számítunk a város polgárainak segítségére,
az együttgondolkodásra, ékes bizonyítéka
az a Mi kis városunk elnevezésû, a TV Deko
által indított várostervezõ játék is, amelybe
természetesen Tapolca is benevezett. Ennek
az a lényege, hogy ötleteket várunk friss
szemû, a városukat szeretõ polgároktól. A
május 5-én és 6-án zajló televíziós mûsor-
ban két tapolcai csapat fog szerepelni. Az
egyik profikból áll, a másik amatõrökbõl. A
zsûriben ott lesz Papp Zoltán Tamás, a vá-
ros fõépítésze és jómagam is. „Egy tapolcai
városlakó is lehet városálmodó” - hirdeti a
várostervezõ játék plakátja. Bízom benne,
hogy nagyon sokan rukkolnak elõ megvaló-
sítható ötletekkel.       N. Horváth Erzsébet
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Tapolca felkészült a nyári idegenforgalomra

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák május hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
május 3. 13:00-15:30
Sólyom Károly alpolgármester:
május 10. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
május 17. 14:30-16:00

Császár László polgármester

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 Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási 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 8-12-
ig 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
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezetõ     510-125; 510-126
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 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
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: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

Országgyûlési választás 2010
Veszprém megye 04. számú egyéni választókerületében 2010. április 11-én
érvényes és eredményes volt az országgyûlési választás, így második forduló
megtartására nem került sor.

A szavazás eredménye:
Választópolgárok száma összesen: 44.542 fõ. Szavazóként megjelentek száma:

28.399 fõ (63,76%). Érvényes szavazatok száma: 28.046.

Dobó Zoltán (Jobbik) 5.462 (19,48%)
Lasztovicza Jenõ (FIDESZ-KDNP) 17.009 (60,65%)
Lévai József (MSZP) 4.781 (17,05%)
Mészáros László (MDF) 794 (2,83%)

A megválasztott országgyûlési képviselõ: LASZTOVICZA JENÕ (FIDESZ-KDNP).

Az országgyûlési
választás tapolcai

eredményei
Névjegyzékbe felvett választópol-

gárok száma: 13819. Szavazóként meg-
jelent választópolgárok száma: 9171.
Részvételi arány: 66,36%. Érvényes
szavazatok száma: 9097.

Veszprém megye 04. számú egyéni
választókerület országgyûlési képvise-
lõ jelöltjei: Lasztovicza Jenõ (Fidesz-
KDNP): 5036 szavazat, 55,36%; Dobó
Zoltán (Jobbik): 1904 szavazat, 20,93%;
Lévai József (MSZP): 1969 szavazat,
21,64%; Mészáros László (MDF): 188
szavazat, 2,07%.
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AKTUÁLIS

- Szeretném hangsúlyozni, hogy nem az ön-
kormányzat ellen, hanem a kialakult hely-
zet ellen demonstrálunk, ami szinte elvisel-
hetetlen. A dolgozók idegrendszerével ját-
szani felelõtlen magatartás - hangsúlyozta
Rig Lajos, az EDFSZ Tapolcai Szervezetének
elnöke azon a megmozduláson, amelyet a
kórház megmentése érdekében szerveztek.

- Egyik ismerõsöm megkérdezte, mi lesz
veled, ha bezár a kórház, hová mész dolgoz-
ni. Azt feleltem neki, hogy azzal Te ne törõdj,
inkább azon gondolkozz, hogy hová mész Te
és a családod gyógyulni, ha beteg leszel. Ak-
kor döbbent rá a nagy igazságra, hogy nemcsak
250 dolgozó sorsáról és állásáról van szó, ha-
nem 50 ezer ember egészségügyi ellátásáról.

Majd a kórház történetét vázolta fel Rig
Lajos a kezdetektõl napjainkig, kiindulva a
XIX. század vége tapolcai polgárainak azon
elhatározásából, amellyel eldöntötték, hogy
összefognak és kórházat építenek a városban.

A szakszervezeti elnököt követõen Császár
László polgármester szólt a kialakult helyzet-
rõl, a Medisyst Kft-vel három évvel ezelõtt
megkötött mûködtetési szerzõdésrõl, a Kft.
azon 2009 novemberi bejelentésérõl, amely-
ben közölte, hogy nem kívánja tovább mû-
ködtetni a kórházat. A polgármester leszö-
gezte: már a bejelentést követõ napon egy-
hangúan hozta meg a Képviselõ-testület azt a
határozatát, hogy amennyiben a Kft. valóban
kivonul a tapolcai kórházból, a város fogja
tovább mûködtetni azt oly módon, hogy az
ott dolgozókat is továbbalkalmazza. A vár-

ható feladatvégzésre létrehozott a város egy
100%-os önkormányzati tulajdonú, nonprofit
Kft-t, amely részére százmillió forintot biz-
tosított a kezdeti nehézségek leküzdésére -
idézte fel az elõzményeket a polgármester.

- A jelenlegi mûködtetõ novembertõl ápri-
lisig tartó, a kórház ügyéhez méltatlan, ideg-
õrlõ huzavonája, taktikázása végre megszûn-
ni látszott azzal, hogy sikerült kettéválasztani
a kórház mûködtetésének kérdését és a Kft-nek
a beruházással kapcsolatos, a város által telje-
síthetetlennek ítélt követelését - hangsúlyoz-
ta a polgármester. Majd arról tájékoztatta a
demonstráció résztvevõit, hogy április 22-én
dr. Imre Lászlóval, a város jegyzõjével együtt
egyeztetõ tárgyalást folytatott dr. Falus Ferenc-
cel, az országos tiszti fõorvossal, aki nekik
azt mondta, hogy május 1-jével Tapolca vissza-
kapja a mûködési engedélyt, továbbra is ta-
polcai telephellyel, tapolcai dolgozókkal fog
mûködni a kórház. Ugyanakkor a médiumok-
ban úgy nyilatkozott, hogy a kórház ideig-
lenes mûködtetésére a megyei Cholnoky
Ferenc Kórházat jelöli ki.

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke arról szólt ezen a demonstrá-
ción, hogy dr. Székely Tamás egészségügyi
miniszterrel már több alkalommal tárgyalt a
tapolcai kórház ügyében, ezeken a megbeszé-
léseken soha nem volt egyedül, az egyik alka-
lommal ott volt vele Császár László polgár-
mester és Rácz Jenõ, a megyei kórház igazga-
tója is. Mindegyik alkalommal tanúk elõtt jelen-
tette ki a miniszter, hogy Tapolca vissza fogja

kapni a mûködtetés jogát és utasítást adott 
dr. Falus Ferencnek ennek a végrehajtására.

- Legutóbb 2 nappal ezelõtt történt ez -
hangsúlyozta a megyei elnök - és mint az
elmondottak is igazolják, a fõorvos nem hajt-
ja végre azt az utasítást, amelyet a minisztere
ad. Milyen rend, fegyelem lehet ott, ahol ez
megtörténhet?!

Majd a mûködtetés átvételének lehetséges
megoldásait ismertetve a legrosszabb forga-
tókönyvnek nevezte az elnök azt, amely sze-
rint a Cholnoky-kórház kapná meg ideiglene-
sen a tapolcai kórház mûködtetését. Ígérte, ha
erre a rossz megoldásra - amely dupla mun-
kával járna - születik határozat, akkor egy hó-
napon belül a mûködtetést a megyei kórház
visszaadná a városnak. Erre nemcsak õ, mint
a megyei közgyûlés elnöke ad garanciát, de
garancia rá az is, hogy a megyei kórházat
mûködtetõ Zrt. elnöke Tapolca polgármes-
tere, Császár László. - A lényeg az, hogy ne
szûnjön meg a betegellátás egyetlen pillanat-
ra se, a kórház mûködjön és a dolgozók
munkavégzése folyamatos legyen - szögezte
le nagyon határozottan Lasztovicza Jenõ.

A demonstráción Rig Lajos lehetõséget
adott arra, hogy György Elemérné tapolcai
lakos két versidézettel erõsítse meg a jelen-
lévõket abban a hitben, hogy jó úton járnak,
ha a kórházukért kiállnak.

Végezetül a helyi kórházi szakszervezet
elnöke egy petíciót nyújtott át a polgármes-
ternek, amelyben a tagság megköszöni a vá-
ros vezetésének a kórházért tett erõfeszítéseit.

„Támogattuk és ezután is támogatjuk a
város vezetésének erõfeszítéseit, hogy vég-
leges megoldásként a város visszakapja a
kórház mûködtetésének jogát.

Kérjük, hogy ez a döntés és annak az ered-
ménye legyen végleges a következõ nemze-
dékek számára is, tehát soha többé ne enged-
jük meg, hogy kalandorok kezébe kerüljön a
számunkra és mintegy ötvenezer - ebben a
térségben élõ és gyógykezelésre rászoruló -
számára fontos intézmény.”

Apetíciót átvéve Császár László polgármes-
ter megköszönte a kórház dolgozóinak a támo-
gatást, és arra kérte õket, ne engedjék, hogy
bárki éket verjen a város vezetése és közéjük. Le-
szögezte: továbbra is a kórház visszaszerzése a
megye és a város legfõbb célja, és ezért - törvé-
nyes keretek között - mindent el is fognak
követni.

Legfrissebb hír: április 26-án Lasztovicza
Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy Õ és Császár László pol-
gármester ismét levelet írtak dr. Székely Tamás
egészségügyi miniszterhez, amelyben nyoma-
tékosan arra kérték Õt, hogy változtassa meg az
országos tiszti fõorvos azon határozatát, amely
a tapolcai kórházat ideiglenesen a Cholnoky-
kórházhoz csatolná - Tapolca-Sümeg telephely-
lyel. Akialakult helyzetet nyilvánítsa katasztró-
fahelyzetnek és végre kapja meg a kórháza
mûködtetését Tapolca. - Mindenkinek ez a
megoldás lenne a jó - tette hozzá az elnök.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A lényeg az, hogy a betegellátás egy pillanatra se szûnjön meg, 
a kórház mûködjön, az ott dolgozók munkavégzése folyamatos legyen

Ígérem, hogy továbbra is elkövetek mindent azért,
hogy a választópolgárok bizalmát megszolgáljam

A Veszprém megye 4-es számú választó-
kerületének régi-új országgyûlési képvise-
lõje Lasztovicza Jenõ. Vele beszélgettünk.

- Képviselõ Úr! Elõször is engedje meg,
hogy gratuláljak az elért eredményéhez. Az
idei választás értékét csak növeli az a tény,
hogy egyéni jelöltként immár negyedik alka-
lommal jutott be a választók akaratából a
Parlamentbe. Országosan is, de a megyében
is kevesen mondhatnak magukénak ilyen ered-
ményt.

- Valóban nem sok azoknak az ország-
gyûlési képviselõknek a száma, aki egyéni
jelöltként - és nem listán - egymás után
négyszer jutott be a Parlamentbe. A megyé-
ben hárman vagyunk ilyenek: dr. Kovács
Zoltán, Pápa polgármestere, dr. Bóka István,
Balatonfüred elsõ embere és jómagam. Ez a
teljesítmény azért is figyelemre méltó, mert
az 1998-2002-es ciklus kivételével, mi - a
FIDESZ-KDNP országgyûlési képviselõi -,
mint az ellenzéki párt tagjai képviseltük a
választókörzetünket az Országházban. Az
igaz, hogy Pál Béla, az MSZP országgyûlési
képviselõjeként már ötödik alkalommal fog-
lalhat helyet az Országgyûlésben, de nem-
csak egyéni jelöléssel, hanem listáról is beju-
tott.

- Figyelve az elmúlt ciklusok statisztikáját,
a mostani választáson az eddigi legjobb
eredményét érte el. Ön szerint mi kellett
ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen?

- Egyrészt könnyû, másrészt nehéz erre
válaszolnom. Könnyû azért, mert hazánk
választáson megjelent polgárainak kétharma-
da megkérdõjelezhetetlenül nyilvánította ki
véleményét az elmúlt nyolc év kormány-
zásáról, szavazatával kimondta, hogy elég
volt. Hogy szükséges a gyökeres változás. Ez
a közakarat országosan is emelte a FIDESZ-
KDNP választási gyõzelmének esélyeit, a

szavazatok számát. Nehéz a válaszadásom
azért, mert valójában ezzel magamról kell
beszélnem, azt kell megfogalmaznom, hogy
honnan érkeztem a politikai pályára, milyen
indíttatásom volt, merre tartok már tizenkét
éve. Ha ezeket sikerül szavakba öntenem,
akkor Ön is választ kaphat a feltett kérdésére,
hogy miért tartott a 4. számú választókörzet
több mint tizenhétezer polgára 2010-ben is
olyan hiteles embernek, hogy engem küldött
a Parlamentbe. Minden embernek van egy
vele született, magával hozott és gyermekko-
ra óta belenevelt jelleme, identitása. Ezek na-
gyon fontosak, meghatározóak a felnõtt éle-
tében is. Fontos a neveltetése, fontos, hogy
miként viszonyul a környezetéhez, tud-e le-
mondani a többiek javára, tudja-e tûrni a kri-
tikákat, amelyek sokszor inkább bántások,
mint elõbbre vivõ megjegyzések. Engem
nagy-nagy szeretetben és vallásosan, a ke-
resztény értékrend szellemében neveltek a
szüleim. A másik tisztelete, a megbocsátás,
az alázatosság már gyermekkoromban belém
ivódott. A kapcsolatteremtéssel, ami a poli-
tikusi pályán is nagyon fontos, soha nem volt
gondom. Közösségi ember voltam már gye-
rekkoromban is. A sport pedig nemcsak a
másik tiszteletére tanított meg, de arra is,
hogy õ nem ellenség, hanem ellenfél. A küz-
deni akarást, azt, hogy a cél elérése érde-
kében erõt kell kifejteni, munkát kell befek-
tetni, hogy a sikert nem adják ingyen, nem-
csak a szüleim szép példája, de a sport is
adta. Már gyermekkoromban megtanultam,
hogy a teljesítményhez szükséges a környe-
zet iránti tisztelet éppúgy, mint ahogy az is,
hogy nagyon szeressük és ha kell, bátran ki-
álljunk érte. Mindig is fontosnak tartottam,
hogy meghallgassam az emberek vélemé-
nyét, még ha azok közül több nem is egyezik
meg az enyémmel, mert azokból is lehet és

kell is tanulni. Valószínû, hogy ilyennek is-
mertek meg azok az emberek is, akik engem
újra megválasztottak képviselõnek. Ezek az
emberi tulajdonságok és az elmúlt 12 évben
nyújtott teljesítményem tettek a polgárok
szemében hiteles emberré. Nagyon köszö-
nöm a bizalmukat. Amikor tizenkét évvel
ezelõtt a családom és a környezetem maxi-
mális támogatásával politikusi pályára lép-
tem, már három gyermek édesapja voltam.
Az értük érzett felelõsség, és az, hogy a
képviselõi munkámmal én is hozzájárulhatok
ahhoz, hogy más legyen az élet hazánkban,
erõsítették meg akkor a döntésemet. Most
ismét nagy feladatok várnak a Parlamentre.
Köszönöm a választópolgároknak, a felesé-
gemnek, a családomnak és a kampányban
engem segítõ több mint háromszáz barátom-
nak, hogy ezeknek részese lehetek.

- Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, a
FIDESZ-KDNP miniszterelnök-jelöltje a
kétharmados gyõzelem után azt mondta,
hogy „forradalom történt a szavazófülkék-
ben. A magyarok ma rendszert buktattak és új
rendszert alapítottak. Megbuktatták a hata-
lommal visszaélõ oligarchák rendszerét, és
helyette megalapították az új rendszert, a
nemzeti együttmûködés rendszerét.”

- Maximálisan egyetértek vele. Az „i-re a
pontot” magának az országgyûlési választás-
nak az elsõ fordulójának a szervezetlensége,
a hozzá nem értés, a káosz, az anarchia tette.
A szocialisták ilyen körülményeket „terem-
tettek” az elmúlt nyolcévnyi kormányzásuk
alatt is. Az Európában egyedülálló, a kéthar-
mados többségnél 5 mandátummal többet
hozó eredmény üzenete egyértelmû: Magyar-
ország lakossága nem kér belõlük tovább,
elege van belõlük. Már nem csaphatják be a
magyar népet, már nem menekíthetik tovább
a Moszkvában megtanult történelmi értékei-

ket, értékrendjüket. Vége, elég volt. Óriási
feladatok elõtt áll most Magyarország. Az át-
alakuláshoz, a változáshoz az egész nemzetre
szükség van. Sehol a világon nincs még egy
olyan szétszakadt ország, mint Magyaror-
szág, amelynek a határain kívül - milliós
tömbben - saját honfitársai élnének. Men-
tálisan is tönkretettek bennünket. Mélypon-
ton van az önbecsülésünk, a hitünket majd-
nem elvesztettük. De gazdaságilag is csõd-
ben van az ország. Innen kell talpra állítani.
Hazánk a fennállásának elmúlt ezer éve alatt
már többször volt hasonló helyzetben, de
mindig fel tudta emelni a fejét. Nagyon bí-
zom benne, hogy a nemzeti összefogás most
is segíteni fog. Lejárt az „osztd meg és ural-
kodj” politikája. A választói akarat is a nem-
zeti együttmûködés vágya irányába mutat.

- Milyen célokat, feladatokat tûzött ki ma-
ga elé az elkövetkezendõ négy esztendõre?

- A választókerület legnagyobb problémá-
ja a munkanélküliség. A munkahelyteremtés
egyik forrása az idegenforgalom fellendítése
lenne. Az elmúlt 8 évben alig foglalkoztak a
turizmussal, holott a gazdaság fontos ága le-
hetne a térségben is. A mezõgazdaság rendbe-
tétele is sürgetõ feladat. Teljesen tönkretették
a kistermelõket. Olyan bonyolult jogszabá-
lyokat alkottak, hogy a bürokrácia útvesztõ-
jében elveszett a termelõ. A vidéknek - így a
mi térségünknek is - húzóága lehetne. A 8-as
út gyorsforgalmi úttá alakítása is élénkítené a
közelében lévõ települések életét, gazdasági
fejlõdését. Hosszan sorolhatnám még azokat
a feladatokat, amelyeknek a felvállalása fog-
ja meghatározni az elkövetkezendõ évek kép-
viselõi munkámat, hiszen a közös célok mel-
lett, a településenkénti egyedi problémák, gon-
dok is megoldásra várnak. Ígérem, hogy to-
vábbra is elkövetek mindent azért, hogy a
választópolgárok bizalmát megszolgáljam.



Tapolca újabb, korszerû sportlétesítmény-
nyel gazdagodott. 22 milliós mûfüves
pályát avattak április 7-én. A Batsányi
Gimnázium korábbi bitumenes sportpá-
lyája kapott új borítást, ahol nemcsak a
focit kedvelõk, hanem a lábteniszesek is
élvezhetik a sportolást.

Az ünnepélyes avatón Tapolca Város pol-
gármestere, Császár László beszélt a pálya
létrejöttének elõzményeirõl, a megvalósítás
fázisairól, valamint a város sporthoz fûzõdõ
kapcsolatáról. Elmondta, hogy ez a létesít-
mény is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok
minél korábban megszeressék a mozgást, az
egészséges életmódot. Lasztovicza Jenõ, a me-
gyei közgyûlés elnöke azt fogalmazta meg,
hogy a sportoló ember az élet minden terüle-
tén is jobb teljesítményt képes nyújtani. Asza-
lagátvágást követõen a focié lett a fõszerep.

Hat csapat kapott meghívást az Örökzöld
Kupára. A gyõztes a Sümeg csapata lett, 2. 
a TIAC. A Révfülöpé a harmadik, a Bada-
csonytomajé a 4. hely.

A legjobbak különdíjakat vehettek át. Leg-
jobb játékosnak a TIAC-os Szabó Mátét, leg-

jobb kapusnak a sümegi Bolla Leventét vá-
lasztották. A torna gólkirálya a szintén süme-
gi, Németh András lett.  Antal Edit

Idén is megrendezték a városban a
„Tegyünk a Földünkért” elnevezésû kör-
nyezetvédelmi akciót, amely programok
sorát kínálta azoknak, akiknek fontos
környezetünk megóvása.

Április 19-én a Bringázz a munkába ak-
cióban résztvevõket még péksüteménnyel,
teával is jutalmazták a rendezvénycsarnok

szervezõi, azonban így sem sikerült tö-
megesen „kétkerékre” ültetni az autósokat.
Másnap a diszeli kerékpárútra tervezett
kerékpáros, gördeszkás ügyességi versenyt
tette lehetetlenné a hirtelen jött borús, esõs
idõ. Annál sikeresebb volt a már hagyo-
mánnyá vált Tapolca-Sümeg átkötõ út men-
ti szemétgyûjtés, amelyben az önkormány-
zat részérõl a Városüzemeltetési Iroda
munkatársai, a helyi polgárõrség, a rendõr-
ség, a város két középiskolájának csoportjai
és az Életlehetõség Nonprofit Kft gondo-
zottjai vettek részt. Az útszakasz menti ár-
kokat és a út közvetlen környékét sikerült
szinte teljes egészében megtisztítani a
lelkes önkénteseknek. 26-án környékbeli
kerékpártúrát szervezett a rendezvénycsar-
nok, hogy népszerûsítse a kerékpáros köz-
lekedést. Április 28-án a Szász Márton-
iskola Föld-napi vetélkedõje irányította rá a
figyelmet a környezet megóvásának fon-
tosságára. Megtudtuk: igazi nagy dobás
lesz Tapolcán a közeljövõben az ÖKOMAT
Roadshow, amely az E-hulladék begyûjté-
sérõl, annak újrafelhasználásáról szól majd.
A környezetvédelmi „showba” bekapcso-
lódnak az iskolák tanulói, e-hulladék gyûj-
tés, izgalmas vetélkedõ vár a gyerekekre, de
színvonalas koncertek is kiegészítik majd a
rendezvényt. Töreky László
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A Szent György-hegy borainak ünnepe
A hegy, a bor és a gasztronómia ünnepe
minden év tavaszán a Szent György-
hegyi Napok rendezvénysorozat. Az idei
programok megnyitóját és borversenyét
Nyári Ödön pincéjében tartották április
20-án.

A rendezõk nevében Tóth János Zoltán
hegyközségi elnök köszöntötte a résztvevõ-
ket, a borbírákat, a környék borászait, a ren-
dezvény lebonyolításában szerepet vállaló
települések polgármestereit. A XVIII. Szent
György-hegyi napokat Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ nyitotta meg, aki
köszönetet mondott azért az összefogásért,
amely évrõl-évre lehetõvé teszi a színvona-
las programsorozat létrejöttét. A térség or-
szággyûlési képviselõje elmondta, hogy
amikor a programsorozat elindult, az egyik
legfontosabb cél az volt, hogy kiemeljék a
Szent György-hegyet a környezõ hegyek
sorából és bebizonyítsák, hogy itt különle-
gesen jó borok teremnek. Lasztovicza Jenõ
köszönetet mondott azoknak a gazdáknak,
akik a nehéz körülmények ellenére - akár
hobbiként, akár megélhetési forrásként -
kitartottak a borászat mellett.

- A fehérbor lehet táplálék, orvosság és
méreg is - mondta el dr. Májer János a
Szent György-hegyi Napok április 23-ai szak-
mai elõadásán a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Az aranyérmes borok kóstolójával egy-

bekötött elõadás minden résztvevõ számára
világossá tette, hogy nemcsak a vörösbor
lehet egészséges, hanem a fehérek is olyan
értékes ásványokat, vegyületeket tartalmaz-
nak, amelyek hasznosak az egészség meg-
óvásában.  A fehérbor nem jobb, vagy rosz-
szabb, csak másként fejti ki az emberi szer-
vezetre jótékony hatását, mint a köztudat-
ban egészséges italként elfogadott vörösbor-
félék. 

A rendezvénysorozat borútjai ma már

országos, sõt nemzetközi hírnévre tettek
szert. Április 24-e kellemes, napfényes
reggelén, közel másfélszáz hazai, erdélyi,
német és finn vendég (Raposka testvértele-
püléseinek küldöttei) vágott neki a nagy
pince- és bormustrának Raposkáról Bolla
Albert és Szabó Sándor vezetésével a Szent
Mihály borúton.

De a hegymagasi Szent György borút és
a kisapáti Bazaltorgona is több száz embert
vonzott a hegyre, ahol nyitott pincék, szíves

vendéglátás fogadott mindenkit.
A látványos felvonulás - április 25-én, a

sokéves hagyományoknak megfelelõen - a
hegymagasi kultúrháztól indult, és a Len-
gyel-kápolnánál ért véget, ahova szabadtéri
szentmise, borszentelés, kenyéráldás, majd
a borverseny eredményhirdetése vonzotta
nagy számban a résztvevõket. 

A Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószene-
karával az élen indult a borlovagrendekbõl,
hagyományõrzõ huszárokból, táncosokból
és az érdeklõdõkbõl összeállt díszes, látvá-
nyos menet, majd Szászi Endre pincéjének
útba ejtésével ért a kápolnához. A helyszí-
nen Kovács Károly plébános celebrált mi-
sét, majd kihirdették az április 20-án, ked-
den,a Nyári Pincében lezajlott borverseny
eredményeit. A közel másfélszáz induló bor
közül nagy aranyat kapott a Borbély Csalá-
di Pincészet 2006-os késõi szüretelésû olasz-
rizlingje, 2008-as olaszrizling jégbora és
Szászi Endre 2007-es olaszrizlingje. A ver-
senyen 18 bor kapott arany oklevelet. A ma-
gas elismerésbõl a Horváth Pince három
bora, Ughy Jenõ, a Nyári Pince és a Boksay
Pincészet két-két nedûje részesült. A 2HA
Szõlõbirtok és Pincészet, a Borbély Családi
Pincészet, a Fisher Borház, Kiss István, Lex
Zoltán, Marton József, Szászi Endre, Udvari
József és az Újvári Szõlõbirtok egy-egy bo-
ra kapott a szakértõ borbíráktól arany okle-
velet. Töreky LászlóSzínes forgatag, nagyszerû hangulat

Közel százötvenen kerekeztek Ta-
polcáról Diszelbe

Lasztovicza Jenõ és Császár László
vágta át a nemzetiszínû szalagot

Tegyünk a Földünkért

Mûfüves pályát avattak Tapolcán

Fotó: N. Horváth

Fotó: Gerencsér

Fotó: Töreky

A helyi városszépítõ egyesület 2010-es köz-
gyûlését hagyományosan a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum emeleti olvasóter-
mében tartotta április 12-én. 

A közgyûlésen a tagsággal, a gazdálkodás-
sal összefüggõ gyakorlati témák mellett elsõ-
sorban a megelõzõ- és a tárgyév egyesületi
eredményei, idei feladatai kerültek szóba. 

A dr. Zsiray Ferenc elnökletével mûködõ
civil egyesület hagyományosan gyümöl-
csözõ kapcsolatot ápol a város önkormányza-
tával, amelyet ezúttal Császár László
képviselt a rendezvényen. Tapolca pol-
gármestere hangsúlyozta: a korábbi jó vi-
szony, a pályázatok lebonyolítása, a közös
rendezvények és egyéb más téren is sikeres-
nek bizonyult együttmûködés a jövõben is
folytatódni fog a városszépítõkkel. Dr. Zsiray
Ferenc hosszasan sorolta az egyesület által
2009-ben elvégzett munkát. Az elnök többek

között kiemelte a 8-18 éves korosztály
számára kiírt „Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezetért” verseny sikeres lebo-
nyolítását, a Batsányi-kultusz ápolásáért tett
erõfeszítéseket, a Virágos Tapolcáért Mozga-
lom mûködtetését, a Déli Városkapu kié-
pítését lehetõvé tevõ Norvég-alap pályázatán
való sikeres részvételt, a Hungaria Nostra 27.
találkozójának tapolcai megrendezését, szá-
mos városszépítõ gondozású kiadvány meg-
jelenését. Ez utóbbi bizonyítékaként nyom-
dában a Szõlõhegyi Kápolnák a Tapolcai-
medence környékén címû helytörténeti mun-
ka, amely már negyvenedik a sorban - hang-
zott el. Az egyesületnél személycserékre is
sor került. Lemondott alelnöki tisztségérõl
Csaba Dezsõ, helyette a jövõben Benács
Lajos tölti be a funkciót. Spilák Istvánné sze-
mélyében pedig új elnökségi tagot köszöntöt-
tek a közgyûlésen. Töreky László

Új kiadvány, új alelnök

Félárbócon a nemzeti zászló
A repülõszerencsétlenség következtében elhunyt lengyel elnöki párra, Lech
Kacsinszkire és hitvesére emlékezett Tapolca április 17-én.

Kacsinszki Tu-154-es gépe, fedélzetén 96 emberrel, köztük a közjogi és katonai
vezetõkkel, Szmolenszk közelében zuhant le április 10-én. A küldöttség a sztálini titkos-
rendõrség által 1940 tavaszán, a katyni erdõben lemészárolt 22 ezer lengyel tiszt emlékhe-
lyére tartott.

Gyásznap volt szombaton hazánkban is a lengyel elnök búcsúztatójának napján. Lech
Kacsinszki és felesége gyászszertartása szombaton, temetése vasárnap volt Krakkóban.
Itthon szombaton félárbócra eresztették a Parlament elõtt a köztársaság zászlóját, a
középületekre pedig gyászlobogót tûztek ki.

Tapolcán, a Hõsök terén, majd a Hõsi Katonai Emlékparkban a Horváth Gábor vezette
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület hagyományõrzõ honvédeinek Marton József alpol-
gármester adott utasítást a gyászlobogó felvonására, majd a nemzeti zászlót is félárbócra
engedték. TL



A valaha volt híres Gyulaffy-erõsség,
török kori végvár csobánci vár napjaink-
ra siralmas állapotra jutott, és megmen-
tése sürgõs tennivalókat kíván. E cél
érdekében hozta létre a Csobánc Váráért
Alapítvány az évente akár több alkalom-
mal is megrendezésre kerülõ népszerû
programját, a Csobánci Kõgyûjtõ Hét-
végét.

A vár megújulását és a feltárási munkála-
tok felgyorsítását szolgálja a Csobánci vár
új, modern weboldala. A weboldal célja,
hogy a Gyulaffy-család tulajdonaként épült
Csobánci vár, késõbb török kori végvár,
majd a Rákóczi Szabadságharc idején kuruc
erõsség hiteles történetének megõrzését
támogassa és katonai hagyományait meg-
õrizze. Az 1700-as évek eleje óta pusztuló
vár romjainak feltárását hivatott támogatni
a Csobánc Váráért Alapítvány munkája. A
Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandé-
rium, a Csobánc Váráért Alapítvány a Cso-
bánc lábánál, Gyulakesziben, Gyulavezér
Lovasbirodalmában minden évben megren-
dezésre kerülõ „Gyulaffy Napok Csobán-
cért” rendezvény mind a nagy múltú vár
emlékének megõrzését és hagyományainak
fenntartását szolgálják.

A Csobánc Váráért Alapítvány évente 3-

4 alkalommal kõgyûjtési munkálatokat
végez régész felügyelete mellett. Ennek
lényege, hogy a leomlott, földes köveket
összegyûjtik, majd elkülönítve a külsõ vár-
fal mellett felhalmozzák. Esetleges faragott
köveket, kisebb cserépdarabokat késõbbi
kiállításokhoz, várfelújításhoz a régész
leltárba veszi, megõrzi. Az Alapítvány csak
a várfal külsõ részén végez kõgyûjtést. Az
összegyûjtött kövekbõl késõbb a fal rekon-
strukciós munkálatait végezik majd el.

2007 óta a vár belsejében is rendszeresen
zajlik régészeti feltárás szakemberekkel,
vezetõjük Koppány András régész. A várban
nyaranta régészeti táborok megrendezését
tervezzük és várjuk az érdeklõdõket.

A Csobánc Váráért Alapítvány az elmúlt
évek sikerére alapozva április 24-én és 25-én
újra meghirdette a Csobánci Kõgyûjtõ Hét-
végét. Mészáros Zsuzsanna
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Évfordulók
1894. április 1. 116 éve
Életbe lép Tapolca város elsõ „építési és
szépészeti szabályrendelete”, amelyet a helyi
lap részletesen ismertet.
1942. április 1. 68 éve
„Új röntgen-készüléket kapott a tapolcai
kórház. A közel 13.000 pengõ költséget jelen-
tõ értékes készülék április 1-tõl már üzemben
van.”
1977. április 1. 33 éve
Az Elnöki Tanács 4/1977. sz. határozatával
Diszel községet Tapolca városhoz csatolta.
1907. április 6. 103 éve
Szentesítést nyert az 1907. évi XX. törvény-
cikk, amely a Balatonvidéki Vasút megépí-
tésérõl szólt. Végállomása Tapolca. A vonal
1909. július 9-én nyílott meg.
1921. április 7. 89 éve
Megalakult a Tapolczai Bánya Rt. a környék
bauxitkészletének kiaknázására.
1929. április 8. 81 éve
Az elsõ tapolcai vízmû átadása.
1899. április 9. 111 éve
Megalakult a Badacsonyvidéki Borértékesítõ
Pinceszövetkezet.
1895. április 10. 115 éve
Kossuth Ferencet, Kossuth Lajos idõsebb fiát
Tapolca országgyûlési képviselõjévé választot-
ták.
1990. április 10. 20 éve
Megjelent a Tapolcai Körkép címû közéleti
lap elsõ száma, amelyet 1991 márciusáig
kéthetente adtak ki.
1911. április 13. 99 éve
A barlang megnyitási jogát Keszler Aladárnak
és Társainak engedélyezi a képviselõtestület.
1989. április 13. 21 éve
Hévíz kontra bauxit: Rendkívüli tanácsülés
Tapolcán, április 13-án. Témája: Hévíz kontra
Bauxitbánya. Fazekas János igazgató tájékoz-
tatja a városatyákat a bauxitbánya nyirádi
egységének megszüntetésérõl.
1897. április 19. 113 éve
Közgyûlésen elfogadták a „Balatonvidéki
Filoxera Ellen Védekezõ Egyesület” alapsza-
bályát, s még ez évben kinyomtatásra került a
Lõwy B. könyvnyomdájában Tapolczán.
1911. április 23. 99 éve
A Tapolczai Lapok programcikke: „Állandó
uránia- és mozgószínház Tapolczán”
1922. április 23. 88 éve
Harangszentelés Tapolcán.
2004. április 23. 6 éve
A Hild János Díj ünnepélyes átadása váro-
sunknak.
2004. április 23. 6 éve
A Zabolától kapott Székelykapu felavatása.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Eljárás indult kisebb kárt okozó rongálás vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt ismeret-
len ellen, aki 2010. március hó 12. nap 15,00
óra és 2010. március hó 18. nap 08,00 óra
közötti idõben a Tapolca, Strand utcában lévõ
büfé épületbe ablakbetörés módszerével beha-
tolt, és ott több berendezést tört össze. Lopási
kár nem keletkezett, rongálási kár: 70,000. Ft.  
- Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2010. március hó 17. nap 12,00 óra és 2010.
március hó 18. nap 18,00 óra közötti idõben a
Tapolca belterületén található raktárcsarnokba
behatolt, majd onnan 2 darab villanymotort
tulajdonított el. Lopási kár: 160.000. Ft, ron-
gálási kár: 10.000. Ft.
- Pénzhamisítás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ajkai lakos ellen,
aki 2010. április hó 07-én 11,00 órakor a
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utcában található
állatkereskedésben hamis 10.000. Ft-os bank-
jeggyel szándékozott fizetni. Az elkövetõ ru-
házatának átvizsgálása során több köteg, ha-
misnak látszó 10 és 20 ezer forintos került elõ. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Csobánc váráért

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ májusi programjai
1. 9 óra: Városi ballagás; 6. 9 óra, 11 óra, 13 óra: Hajnal mesejáték; 6. 17.30: Tapolcai
Általános Iskola Batsányi Tagintézmény kulturális bemutató; 8. 9-13 óra: Ruha- és aprócikk
vásár; 19. 15 óra: Tapolcai bölcsõde fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepség; 25. 13 óra: Balaton-felvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola tapolcai tanulóinak
kiállítása
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-mama
klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos elõadásokkal.
Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30,
Szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

Regionális Ifjúsági Katasztrófavédelmi
Vetélkedõn bizonyíthatta rátermettségét
tizenhat tapolcai és környékbeli iskolás
csapat március 30-án. 

A versenyt a Helyi Védelmi Bizottság és a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Bi-
zottság szervezte a tapolcai általános iskolai
tagintézményekkel, a helyi mentõkkel, a
rendõrséggel és a tûzoltósággal karöltve.    

A verseny a város öt helyszínén zajlott, a
gyerekek többek között kerékpár ügyességi ver-
senyen vettek részt, pontokért tüzet oltottak,
gátat építettek, sebesültet vittek hordágyon, de
gázálarcban is megküzdöttek a rossz látási vi-
szonyokkal. Aregionális versenyen végül tapol-
cai sikerek születtek: az elsõ helyet a Tapolcai
Általános Iskola, a nagyobbak között a Batsányi-
gimnázium csapata szerezte meg.              TL

Helytállni vészhelyzetben

A Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjével tüntették ki a hetvenedik
születésnapját ünneplõ Marton Istvánnét,
Vigántpetend polgármesterasszonyát.

Hegyesden az Inhoff-pincében adta át a
magas állami elismerést Csizmár Gábor
államtitkár.

Marton Istvánné polgármesterként az
elmúlt évtizedekben számos eredményt ért el
a hátrányos helyzetû Vigántpetend község-
ben. Vezetése alatt korszerûsítették a
közvilágítást, buszvárót, játszóteret alakítot-
tak ki, kiépült a gáz- , a csatornarendszer,
felépült a ravatalozó, a fiatalokat könyvtár,
ifjúsági klub, tele- ház várja és már átadás
elõtt áll a falu egészségháza. A pol-
gármesterasszony közéleti tevékenységét
Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke
Kistérségi Társulás elnöke méltatta.           TL

Állami elismerés

Európa
legjobbjai között

A Speciális Olimpiai Szövetség a közel-
múltban Isztambulban rendezte meg a
férfi labdarúgó Európa-bajnokságot.

A bajnokságon részt vett magyar váloga-
tott a 4. helyezést szerezte meg. A csapat-
nak két tapolcai, Szász Márton-iskolás
tagja is volt: Bózsa Zsolt és Zab László.

Gratulálunk!

A 2008. július 1-jén megalakult Balaton-
felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Tár-
sulás - amelyet a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat és Tapolca Város Önkormányzata
hozott létre - a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „Globális kihívások, lokális válaszok”
címû, TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005 azono-
sító számú pályázatával 289.726.400 Ft ösz-
szegû támogatást nyert el 2009 szeptemberé-
ben. A támogatási szerzõdés aláírására 2009
decemberében került sor. A Társulásnak tagja
a tapolcai Szász Márton Iskola és a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola is.

A projekt legfontosabb feladatai közé tar-
tozik a szervezetfejlesztés, a szakképzés racio-
nalizálása, a moduláris képzés bevezetésére
való felkészítés, a felnõttképzés fejlesztése, a
közösségi funkciók kidolgozása, valamint kon-
ferenciák és szakmai utak szervezése.   NHE

Sikeres pályázat

Ínyencek randevúja
Ha Szent György-hegyi Napok, akkor
nem maradhat el az Ínyenc Randevú elne-
vezésû, rendkívül népszerû gasztronómiai
program sem, amelyre idén a Hotel Gab-
riellában került sor április 22-én este. 

Aki már volt a megelõzõ évek hasonló
rendezvényein, annak egy cseppnyi kétsége
sem lehetett, hogy ízlelõbimbóinak nem
mindennapi kényeztetésben lesz része. Tud-
ta, hogy ezúttal sem a mennyiségen, sokkal
inkább a gasztronómiai remekek ízein és a
hozzá kínált Szent György-hegyi borok össz-
hatásán, tálalásának kifinomultságán, azaz, a
minõségen lesz a hangsúly.

Ezúttal sem csalódott senki; a feltálalt ét-
kek mindegyike a hozzá illõ borokkal meny-
nyei élvezetet nyújtott: a „Házi, langyos man-
galicatepertõs pogácsa”, a „medvehagy-
makrémleves”, a „sörtésztában sült balatoni
pontykockák, balzsamecetes salátaágyon”, a
„zöld fûszeres libafasírt Róka gomba ragu-
val, zöldséges vadrizzsel töltött kelképosztá-
val, a „tûzdelt vaddisznósült, roston, liba-máj-
szelettel cabernet mártásban”. És némi édes-
ség: házi, langyos vargabéles aszúmártással.
Mindezekhez ízléssel válogatva a Borbély-,
a Horváth-, a Nyári-, a Szászi-, Ughy Jenõ és
a Varga Pincészet 2009-es borai.               TL

Nagy volt az érdeklõdés a Városi Ren-
dezvénycsarnokban megtartott állás-
börzén április 20-án.

Mint Horváthné Moravetz Klára, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont Tapolcai Kirendeltségének vezetõje el-
mondta, a tapolcai kistérségben 2343 regiszt-
rált munkanélkülit tartanak számon, ez a
14,8%-os arány a megyében átlagosnak

mondható.
A rendezvényen elsõsorban a vendég-

látóhelyek kínáltak állást, de a kereskede-
lem, az építõipar és a mezõgazdaság is kí-
nált munkalehetõséget a munkanélküliek-
nek, illetve azoknak a munkahellyel rendel-
kezõknek, akik jobb állást szeretnének maguk-
nak. Huszonkilenc munkáltató és száznegy-
ven munkahely várta az érdeklõdõket. 

Állásbörze a rendezvénycsarnokban

Zenei Napok 2010
Március 19-én kezdõdött a Járdányi Pál
Zeneiskola évenként megtartott rendezvény-
sorozata. Az igazgató, Péni Béla bevezetõ-
visszatekintõ szavai után a zeneiskola
tanárai mutatkoztak be érett játékukkal.

A klasszikus nagyok: Bach, Vivaldi,
Händel, Mozart mûvein kívül Mancini,
Arlen, Piazzolla mûvei hangzottak el. A
kitûnõ zongorakísérõk: Müller Ilona, Õri
Jenõ, Mózner Miklós, Németh Erika - játéka
gazdagította, árnyalta a hangszerszólókat:
Kovács Adrienn cselló-, Haga Kálmán harso-
na-, Rompos Patrícia fuvola-, Schmidt János
szaxofon-, Tóth Péter ütõ-, Román Iván ill.
Tóthné Kovács Katalin hegedû-játékát, majd
a záró hatásos hangszercsokor: hegedû-csel-
ló-gitár-klarinét-tuba-harmonika-ütõ - méltó
kicsengést adott a tanári hangversenynek.

- A volt növendékek március 22-én mutat-
ták be fejlõdésük és hûségük játékát. Gusztos
Dániel fényes-tiszta hegedûjátéka, elegáns
vonókezelése szemnek-fülnek gyönyörûség
volt. Mészáros Mátyás saját alkotását nagy
átéléssel mutatta be zongorán. Németh Tamás
valósággal „lelket lehelt” trombitájába.
Blahunka Adrienn hegedûjátékát a lendületes

kezdés - szinte a mester biztonsága és sze-
rénysége jellemzi. Húrváltásai, „vonótánca”
férfias határozottságú. Kisdobon Fazekas
Ádám remekelt. Ifj. Román Iván hegedû-
játékát a finom visszafogottság mögé rejtett
igényesség jellemezte: üveghangok; a felsõ
fekvésekben hangfogóval játszik. Átlengi az
egész produkciót a finomság.

- Március 25-én Román Mikola hegedû- és
Kulhay Géza zongorajátéka az alkotók és
játékosok mûvészi magasságába engedett
bepillantást Beethoven: Esz-dúr hegedû-zon-
gora szonáta; Nathan Milstein: Pagani-niana;
Schubert-Liszt: Bécsi esték No. 6.; Brahms:
G-dúr hegedû-zongora szonáta I. tétele. Ezt
hitelesen játszani! Felnõttek hozzá a fiúk.

- Március 30-án a sorozat a növendékek
hangversenyével zárult. A zeneiskola felvo-
nultatta e napon növendékei javát. Gyönyör-
ködtünk a kitûnõen felkészült növendékek jól
begyakorolt, összeszedett szép játékában.

Ez alkalommal hirdették ki a 10 éve folyó
olvasópályázat eredményeit is. Minden pá-
lyázó emléklapot kapott, a nyertesek okleve-
let és jutalomkirándulást.            

G. Dr. Takáts Gizella
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„Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti soroza-
tunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Soro-
zatunk mostani részében a '60-as években
kezdõdõ - és máig tartó - családiház-építés
lehetõségeirõl és feltételeirõl kérdeztük a
szakembert.

- Arról már beszéltünk, hogy a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalat központjának Tapolcá-
ra történõ költöztetésével tömeges lakás-
építési igény jelentkezett a városban. Ezt az
igényt többféle módon lehetett kielégíteni. Az
egyik ilyen kísérlet volt a nemzetközileg is
izgalmas Y-házak építése, a másik megoldás
pedig a középblokkos, négyemeletes házak
létrehozása. De már akkor, a '60-as években
kialakult egy olyan individuális igény, hogy
lehessen természetközelibb körülmények
között is lakni. Ekkor indult meg egy so-
rozatos és kampányszerû családiház-építés az
északi és nyugati városrészben, azaz a Kert-
városban. Érdekes megfigyelni, hogy Tapol-
cának van egy sajátos szerkezete: úgy nõtt
rétegesen, organikusan a város, mint ahogy a
fatörzs nõ. Az egyik ilyen vonulat a sátortetõs
idõszak. Sok ilyen ház épült szerte az ország-
ban, így Tapolcán is a ‘60-as években.

- Mi volt ennek az elõnye? Miért ilyen
házakat építettek akkor?

- Ezek a házak sematikusak, uniformizál-
tak és tipizáltak voltak. De volt egy - az adott
korban - óriási elõnyük, hogy gazdaságos
volt az építésük, a legolcsóbbak voltak. Bár
igyekeztek egyediek is lenni, de ez termé-
szetesen nem sikerülhetett. Nagyon egyszerû
épület- és tartószerkezetet találtak ki hoz-
zájuk, ezért kalákában is építették. Az állam
úgy is támogatta a korabeli építkezési kedvet,
hogy az építtetõk részére típustervek álltak
rendelkezésre, nem kellett külön tervezõt fi-
zetni, de a típustervtõl eltérni sem lehetett. A
probléma akkor jelentkezett, amikor késõbb a
tetõteret is hasznosítani akarta a család, és
megpróbáltak az emberek ebbõl az unifor-
mizálásból kitörni. A bõvítésre -, hogy a be-
építési százalék tartható legyen - csak fölfelé
nyílt lehetõség. Így lépcsõt készítettek, és a
tetõteret próbálták kihasználni. De ez nem
volt egyszerû. Általában le kellett dobni a
tetõszerkezetet, és akkor kezdték kialakítani
az utcára merõleges gerincû, nyeregtetõs
épületeket, amelyek értelemszerûen nagyobb
tömeget képviseltek. Az oromfalakra abla-
kokat, esetleg erkélyt helyeztek el. Ez már

bizonyos szabadságfokot jelentett. Több
helyen a beépített tetõ önálló lakásként is
funkcionál.

- Szinte ezzel az építkezési formával
egyidõben kezdõdött el a társasház-építés is a
városban. Erre miért lehetett szükség?

- Jogos a felvetés. Valóban Tapolcán is
elkezdõdött a társasház-sorház-építés az
északi városrészben. Ennek elõnye a családi
házzal szemben az volt, hogy mivel a házak
szorosan egymás mellett álltak, így ez sokkal
rövidebb infrastrukturális vonalat ered-
ményezett, így fajlagosan sokkal olcsóbb volt
a villany, víz, késõbb a szennyvíz megoldása,
ugyanakkor az északi szél ellen is jobban
védett. A Radnóti utcában már más volt a
helyzet. Ott már taktikai és technikai trük-
kökkel próbálták megadni azt az intimitást,
amit eddig csak a családi ház tudott. A „kí-
gyóforma” beépítés itt lehetõvé tette, hogy az
ott élõk együtt is és külön is laknak, sõt még
egy kis kertjük is van.

- Menjünk vissza ismét a Kertvárosba! A
Vajda János utca, a Fenyves utca kialaku-
lásáról essék szó.

- Amikor azok az utcák kialakultak, azaz a
'80-as évektõl, már szabadabbak voltak az
elõírások, egy kicsit jobban el lehetett enged-
ni a fantáziát, sokkal változatosabb lett az
utcakép, nem alakult ki kényszerpálya.

- A '60-'70-es évek után szinte nem is épül-
tek többemeletes lakótömbök a városban,
csak családi házak.

- A családi házaknak akkor is és most is
nagyobb a presztízse. Azt a fajta tulajdonosi
tudatot, saját birtok-érzést adják ezek a
házak, amelyet a másikak nem. Ezért is
költöztek ki a '80-as években tömegesen akár
az Y-házakból, akár más, többemeletes pa-

nelépületekbõl.
- Miért a Pacsirta utca fölé terjeszkedett

akkor a város?
- Egyrészt azért, mert az a fajta építési

szabályozás, amely a családi házak építé-
séhez kellett, ott tette lehetõvé, illetve ott volt
olyan hely, ahol az infrastruktúra már vi-
szonylag kiépült, és annak a folytatása gaz-
daságos volt. Ugyanakkor a déli városrész-
ben is elindult egy családiház-építési hullám.
Elõször csak felújítások történtek ott, majd a
Rendezési Terv átalakításával már az új
épületek is megjelentek. A telekstruktúrát és
az utcavonalakat megtartottuk, de megújult a
városnak ez a része is.

- A szigorú szabályozások kora - úgy tûnik -
már lejárt.

- Ez nem így van, ez egy sokkal összetet-
tebb dolog. Egyrészt ma már egyértelmû,
hogy a lakásépítés nem egyfajta szolgáltatás,
amit az állam biztosítani tud. Másrészt a
lakosság is felemelte a fejét, a határok meg-
nyitásával akár nyugaton vagy délen számta-
lan olyan házépítési példát látott maga elõtt,
amit meg akart valósítani. Nem túl „puccos”
házakról van itt szó, de olyanokról, amelyek
olyan emberi, individuális környezetet tud-

nak teremteni, amelyben jól érzik magukat az
ottlakók. Ma Magyarországon az, akinek
pénze van, mindenféle építõanyagot be tud
szerezni. Éppen ezért kell nagyon vigyáz-
nunk arra, hogy Tapolca hagyományos for-
maelemeit és a beillesztést nehogy meg-
sértse az építkezés, és ne térjen el az épület az
organikus várostesttõl. Azt szokták mondani,
hogy eléggé szigorúak a szabályok ma is, de
attól még lehet jó egy épület.

- Egyre közelebb érkezünk a mához. A
Barackosban épült - sokak által Rózsadomb-
nak vagy Gazdagrétnek nevezett terület -
családi házakról is ejtsünk szót.

- Ott, a viszonylag nagy és széles telkeken
izgalmasabb és gazdagabb kidolgozású há-
zak épültek. Az elõbb már említett szabályo-
zásra ott is szükség volt. Elsõsorban a be-
építés százalékát határoztuk meg, de az anyag-
használatban szabad teret adtunk. Azok, akik
ott laknak, azt mondják, hogy nagyon kelle-
mesen lehet ott élni, jól érzik ott magukat.

- Végezetül. A keleti városrészben egy-
két éve újabb családiház-építési hullám in-
dult meg.

- A kárpótlás során megkapott területeken
153 építési telek kialakítására nyílt lehetõség.
Az ott épülõ házak egyrészt a városkapu
szerepét is betöltik majd, másrészt az Y-házak
nagy tömegét hivatottak „lebontani”. Ott is
lehetõség nyílik arra, hogy az egyéni építési
elképzelések érvényesüljenek. Tapolca Város
Önkormányzata - segítve az építtetõket - a
Rendezési Tervet saját erõbõl elkészíttette, az
infrastruktúra kiépítésébe is besegített. Egy-
két év még kell ahhoz, hogy az a terület telje-
sen beépüljön, és akkor már kialakulhat a
keleti városrész végleges arculata.

N. Horváth Erzsébet
/Folytatás a következõ lapszámban./

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat VII. rész -

(1927. szeptember 6., Budapest -
2010. április 14., Tapolca)

Rubin Szilárd író a '90-es évektõl
haláláig élt Tapolcán.

Irodalmi pályáját versekkel kezdte, az
Újhold költõi közé tartozott. Az 1950-es
években már regényíróként tartották
számon. Elsõ regénye a Földobott kõ
(1952), ennek folytatása a Szélvert
porták (1956). A Csirkejáték (1963)
címû kisregénye alapján mondhatta
Pilinszky János egy interjúban, hogy
Németh László és Ottlik Géza prózája
mellett az övé emelkedik még ki a
kortárs irodalomból. A regény fõhõse
Angyal Attila, akit szinte emberfeletti
szerelem fûz a gazdag pécsi patikus-
lányhoz. A többjelentésû mûben a fõ-
szereplõ belsõ, lelki útját is nyomon
követheti az olvasó.

A Római Egyes (1985) címû regé-
nyének második, magyar nyelvû kiadá-
sát még láthatta, de a szeptemberre terve-
zett német nyelvût már nem érhette meg.

A '90-es években Tapolcára költö-
zött író a Családi Lap munkatársa volt,
de dolgozott korrektorként, kiadói lek-
torként is.

Rubin Szilárdot a Magvetõ Kiadó
saját halottjának tekinti.

Kulturális bemutatót tartottak a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény tanu-
lói április 19-én a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központban. 

A rendezvény közönségét, tanulókat,
szülõket, az önkormányzat megjelent tagjait
Bognár Ferenc, a tanintézmény igazgatója
köszöntötte. Beszédében jól gazdálkodó,
technikailag fejlõdõ, szakmai sikereket fel-
mutatni tudó speciális iskolaként jellemezte a
Szász Mártont. Az igazgató szerint szép ered-
ményekkel büszkélkedhet az iskola az ok-
tatás, a nevelés és a sportok területén egy-
aránt, amelyek részben pályázatokon elért
sikereiknek, a technikai, módszertani fejlesz-
téseknek, részben a pedagógusok hozzáértõ,
áldozatos munkájának köszönhetõk. Külön
szólt Bognár Ferenc a „Dobbantó program-

ról” amely szakmai jelentõségén túl, mintegy
38 millió forint értékû támogatást jelentett az
iskolának. Az igazgató reményét fejezte ki,
hogy a jövõben talán apróbb lépésekkel, de
elérhetõvé válik, hogy végre méltó körülmé-
nyek közé, egy fedél alá kerülhessen a diszeli
iskolában folyó pedagógiai munka.  Például
ne csak nagy értékû tornaszerekkel büszkél-
kedhessünk, hanem fedett, vagy szabadtéri
sportpályával is, ahol ezeket az eszközöket
valóban használni is tudnák tanulóink- fogal-
mazott. Bognár Ferenc bevezetõjét követõen
az iskola pedagógusainak táncos mûsora,
majd korcsoportonként a tanulók mûsorszá-
mai következtek. A produkciók zömének
ötletessége, a gyerekek képességeihez mért,
mégis a közönség számára is szórakoztató
jellege nem hagyott kétséget, hogy a Szász
Márton-iskolában értékes oktató-nevelõ mun-
ka folyik. Töreky László

Bemutatkoztak
a Szász Márton-iskola fiataljai

Rubin Szilárd

A madárlátta város

Területi csecsemõ-
gondozási vetélkedõ
Március 25-én 10 általános, 5 középisko-
lás csapat részvételével rendezték meg a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
Vöröskereszt és az ÁNTSZ Tapolcai Ki-
rendeltsége szervezésében a területi cse-
csemõgondozási vetélkedõ.

A vetélkedõn írásban és gyakorlat során
adtak számot a nem könnyû gondozási
teendõkbõl a versenyzõk. A leányok mellett a
fiúk is részt vettek a versenyben.

A zsûri szakemberekbõl állt: Mészáros
Ferencné bölcsõde vezetõ, Bisi Olga,
Péringer Anita, Szilágyi Márta védõnõk.

Az elsõ helyezett a Batsányi-gimnázium
10/C osztályos csapata lett a középiskolás
kategóriában, az általános iskolásoknál a
Bárdos-intézményegység 7/a csapata ért el
elsõ helyezést.

A két nyertes csapat képviseli kistérségün-
ket április 23-án a megyei versenyen.

Fotó: Minorics
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S mire nincs szó,
nincsen képzet:

Az vagy nekem, oh
költészet!

(Arany)
Április 15-én a Páneurópa Unió helyi
szervezete zenés-verses megemlékezést
tartott a Költészet Napjáról a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

A klasszikus mûveltségû elnökasszony,
dr. Fehér Károlyné bevezetõjében egy
csokorba foglalta az idõszerû, megem-
lékezésre érdemes eseményeket, majd
következett a jó hangulatú program. Legeza
Magdolna tanárnõ gitárral kísért éneke
színt adott a mûsornak. Fõleg József Attila
és Nagy László verseire írt dalokkal
szórakoztatta az egybegyûlteket. - ABC
sorrendben következtek a szépkorú vers- és
prózamondók. Szebbnél-szebb, rejtett,
illetve ismert és kevésbé ismert szövegeket
mutattak be átéléssel, hitelesen, nagy
figyelemmel kísérve.

Nem ártott volna néhány középiskolás-
nak jelen lennie. Sajnos, oly kevés verset
ismernek - még kevesebbet tudnak.

Láthatták-hallhatták volna, mennyire szép-
pé, kulturálttá teszi szórakozásunkat, életün-
ket a KÖLTÉSZET.     G. Dr. Takáts Gizella

Tisztelt Adózó Állampolgár!
Önnek joga van éves személyi jövedelemadója 1%-át valamely alapítvány számára
átutalni.

Ha él ezzel a lehetõséggel, kérjük megjelölni kedvezményezettként a „TAPOLCAI
KÓRHÁZÉRT” Alapítványt.

Támogatja ezzel a tapolcai kórház mûködését, gyógyszer- és mûszerellátását.
Emeli rászorultság esetén Önmaga és hozzátartozóinak gyógyítási színvonalát.
Az alapítvány neve: „TAPOLCAI KÓRHÁZÉRT” ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18913639-1-19 A betegek nevében támogatását köszöni:

az alapítvány kuratóriuma

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület, a
Városért Egyesület, Tapolcai  Vállalkozók
Egyesülete, az Épített és Természeti Érté-
kek Védelméért  Alapítvány közös felhívás-
sal fordul a város lakosságához a „VIRÁ-
GOS TAPOLCÁÉRT” mozgalomban való
részvételükért.

A felhívás célja a város teljes területének
szebbé tétele, virágosítása. Várjuk a  csalá-
di házak, lakóközösségek, erkélyek, elõ-
kertek tulajdonosainak jelentkezését. Az
értékelést szakmai zsûri végzi. A legered-
ményesebb  résztvevõk virágpalánta, dísz-
növény vásárlására fordítható utalványok-
kal kerülnek elismerésre. Különdíjak kiadá-
sára is sor kerül. Minden résztvevõ  Emlék-
lapot kap.

Eredményhirdetésre hagyományosan a
Köztársaság téren, a Pörköltfõzõ Verseny
eredményhirdetésével együtt, a 2010. augusz-
tus 20-ai ünnepségek meghatározott  napján
kerül sor. Értesítést kapnak a díjazott részt-
vevõk.

Kérjük, hogy a csatlakozók nevüket és
címüket tartalmazó borítékaikat a Fõ téri
Könyvesbolt, és a Városi Könyvtár gyûjtõ
urnáiban helyezzék el.

A jelentkezési határidõ: május 31.
Kérjük és várjuk a szépet, a virágot

szeretõ polgárok csatlakozását, jelentke-
zését.

„SZÉPÍTSÜK EGYÜTT VÁROSUNKAT!”

Tisztelettel: A Szervezõk

Felhívás

Tisztelt Felelõs Szerkesztõ Asszony   !

Az Új Tapolcai Újságot az internetrõl
ismerem.

Mellékelten küldök egy rövid írást, két
fényképpel. Felajánlom közlésre. 

Nem tudom, mennyire ismert, hogy mint-
egy 80 évvel ezelõtt a magyar egészségügy
két vezetõje ( akkor nem volt egészségügyi
miniszter ! ) Tapolca diszpolgárai lettek, nyil-
ván azért, mert  sokat tettek a kórházért ! ?
Talán aktualitása is van ezen történeti adat-
nak, most  ? Tisztelettel:

Honti József dr. 

Tisztelt Honti József Úr!

Örömmel vettem, hogy az Új Tapolcai
Újság internetes olvasója. Hálás szívvel
mondok köszönetet az Ön által küldött írá-
sokért és fényképekért.

Természetesen a lap áprilisi számában
közölni fogom azokat.

További szép napot kívánva, üdvözlettel:
N. Horváth Erzsébet

felelõs szerkesztõ

A Zalai Közlöny 1928. április 24-i szá-
ma 3. oldalán hírül adja, hogy Tapolca kép-
viselõ-testülete  díszpolgárokká választot-
ta Fáy Aladár dr. és Scholtz Kornél dr.
államtitkárokat. A két orvosdoktor abban
az idõben a magyar egészségügy vezetõje
volt, elõbb Fáy dr., utóbb Scholtz dr., a
Népjóléti Minisztérium államtitkárai.
Abban az idõben nem volt egészségügyi
miniszter. Utánuk  a 30-as években és a
40-es évek elején pedig Johan Béla bel-
ügyminisztériumi államtitkárként irányí-
totta a magyar egészségügyet. 

Ezen kitüntetõ cím odaitélésre Tapolcán
bizonyára azért került sor, mert nevezett
úrak sokat tettek azért, hogy Tapolcán
kórház legyen. Az Országgyûlés 1927. áp-
rilis 7-i ülésén Scholtz Kornél államtitkár
- többek között (a csecsemõhalandóságról
beszélve) - a következõket mondta: „a
Dunántúlon az ország egész lakosságához
mérten közegészségügyi téren már egé-
szen kielégítõ a helyzet, amennyiben a

legnagyobb dunántúli városok legnagyobb
részében már megfelelõ kórházak vannak
és folyamatban van Szombathelyen, Gyõ-
rött, Szekszárdon, Veszprémben, Sümegen,

Tapolcán, Csornán, Magyaróvárott és még
számos kisebb  helyen több, 30-40, sõt
100 ágyas kórház létesítése is.”       

Honti József

Tapolca díszpolgárai 1928-ban

Fáy Aladár és neje Scholtz KornélLevelesládánkból
Éjszaka a Fõ utcán

Balatoni nyár… Ez a két szó már szlogenné vált a fiatalok körében. Végre ismét itt a tavasz,
a jóidõ, lassan vége az iskolának, és a város ismét megtelik a szünidõt itthon töltõ középiskolá-
sokkal, fõiskolásokkal, egyetemistákkal. A szórakozóhelyek felkészülnek az unatkozó diákok
szórakoztatására, és péntek este beindul az élet. Persze ezzel egyáltalán nincs baj, hiszen mikor
éljen, bulizzon az ember, ha nem fiatalon. Jólesik a régi barátokkal találkozni, megtárgyalni,
hogy kivel mi történt a héten. De vajon mit jelent ugyanez a Fõ utcán élõknek? Elárulom:
hétrõl-hétre nagyobb bosszúságot, és megoldhatatlannak tûnõ problémát. Amíg mások öröm-
mel várják a hétvégét, mi egyre feszültebben és ingerültebben várjuk a 22 órát, amikor elõ-
kerülnek a feltuningolt autók, motorok, és megkezdõdik az éjszakai élet.

Valaki megmagyarázhatná a gyerekeimnek (és a rajtunk kívül itt élõ több száz embernek),
hogy miért nem aludhatnak nyugodtan péntek és szombat éjjel? Miért kell meleg, levegõtlen
lakásban, zárt ablakok mellett "pihenniük" ezeken a napokon? Miért kell a legújabb zenei
irányzatokkal és hangszórótechnikával hajnali háromkor ismerkedniük? A 20 km/h-s tábla
ellenére miért vannak gyorsulási versenyek a Fõ utcán, és hogy miért a posta parkolója a legal-
kalmasabb éjjeli gyülekezõhely?

Amikor a közbiztonságról beszélünk, abba nem tartozik bele az utca, a város éjjeli rendjének
megtartása? A csikorgó kerekek, az üvöltõ zene, a kiabáló ifjúság este 10 óra után nem meríti
ki a csendháborítás fogalmát? Mégis ki/kik azok a személyek, akik ezekre a kérdésekre vála-
szolni tudnának, és egyszer s mindenkorra pontot tennének ennek a történetnek a végére?

Holczbauerné Hevesi Henriett

Sáry Adrienn:
Nyakékek

Harkályokat szórok,
Kavicsként az égre,
Üssenek lyukakat
A kies sötétségbe.

Fényrögök élednek,
Vésett réseken át,
Sóhajokra fûzi fel
Végtelenek sorát.

Rozsdás korlátaim
Nyakamba veszem
Két vége összeforr,

S magamon viselem.

Köszöntjük
az Édesanyákat!

Szín-Vonal sikerek
- Az Országos Magyar Vadászkamara ál-
tal, a mûvészeti iskolák számára meghird-
etett „Az erdõk világa” címû pályázaton a
díjak döntõ többségét a Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Iskola tanulói nyerték el.

A kitüntetések átadásával, vadászavatással
egybekötött eredményhirdetés április 18-án
volt Pápán az Agrárexpó rendezvényén. Az
intézmény tapolcai diákjai közül az alábbi
tanulók részesültek díjazásban. Elsõ helye-
zést ért el Kalmár Emese, különdíjat kapott:
Kalmár Ágota, Szabó Vanessza és Somogyi
Zsófia. A tanulók könyvjutalmakat, illetve az
elsõ helyezett értékes ólomkristály tárgyat
kapott. 

- Az oktatási miniszter a közel háromszáz
képzõ- és iparmûvészeti alapfokú mûvészet-
oktatási intézmény számára az idei tanévre
meghirdette a III. Országos Tûzzománc és Ke-
rámia készítõ tanulmányi versenyt. A közel

ezer pályamunkából az OKÉV által felkért
zsûri 60 tanulót juttatott a döntõbe. A Szín-
Vonal Iskolából 10 tanuló jutott be a kétfor-
dulós májusi döntõbe.  Tapolcai diákok közül
Komjáthy Luca Sára, Szabó Vanessza és
Marton Dóra van versenyben.   

- A Város- és Faluvédõk Szövetsége által
meghirdetett „Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezet védelméért” címû pályá-
zaton a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola a rajz
és makett kategóriában 20 különdíjat nyert,
melyet a tanulók április 24-én vehettek át 
a várban, a Budapesti Történeti Múzeum-
ban.

- A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvé-
szeti Iskola a már hagyományosnak mond-
ható év végi kiállítását május 25-én 13 órakor
nyitja a Tamási Áron Mûvelõdési Házban,
melyre az intézmény minden érdeklõdõt
szeretettel vár.



Ha valaha igaz volt, akkor napjainkban
nagyon is az, hogy az egészségügy útvesz-
tõiben könnyen elveszhet a beteg, a szen-
vedõ ember, még ha meg is gyógyítják a
betegségét. Éppen ezért különösen fontos
az, hogy - Reményik Sándor szavaival élve
- az orvos a beteg fölé a szívével hajoljon.
Ezt teszi már három és fél évtizede a
Tapolcáról indult dr. Németh Lajos sebész
adjunktus is, aki - bár az egyetem elvég-
zése óta Szekszárdon praktizál, de - szí-
vében örök tapolcai maradt.

A Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány
2009-ben már harmadik alkalommal hirdette
meg az Astellas Díjat, azaz Az Év Orvosa-
díjat, amelyet a betegek javaslata alapján ítél-
nek oda. Ebben az elismerésben 2009-ben 
dr. Németh Lajos is részesült. A díjat február
16-án, a Magyar Tudományos Akadémián
adta át dr. Medgyaszai Melinda egészségpoli-
tikai szakállamtitkár és dr. Éger István, a Ma-
gyar Orvosi Kamara elnöke.

- A szervezõktõl telefonon kaptam az
értesítést arról, hogy a betegek nekem ítélték
ezt a díjat - emlékezik vissza dr. Németh Lajos
a beszélgetésünk során - megmondom õszin-
tén, elcsuklott a hangom, még a könnyem is
kicsordult a hír hallatán, de szavakkal nem
lehet elmondani azt, hogy mit éreztem,
amikor átvettem a díjat.

- Mielõtt az orvosi pályájáról beszélnénk,
beszéljünk egy kicsit a tapolcai évekrõl, a
kezdetekrõl!

- Tapolcai vagyok, itt születtem. A Bem
utcában nevelkedtem nagyon nagy szeretet-
ben két húgommal együtt. A kertvárosi
óvodában voltam óvodás, és egy régi fénykép
tanúsága szerint már akkor is nagyon érdekelt
az orvoslás, hiszen az egyik farsangra már
orvosnak öltöztem be. Az óvoda után az
akkor induló zeneiskolába felvételiztem si-
kerrel. Az iskolában az osztályfõnököm
Varga Ilona lett, Bánfai Magdolna pedig a
zenét, az éneket tanította. 5 évig nála tanul-
tam zongorázni, két évig Borsányi Gábornál
hegedülni. Nagyon hálás vagyok nekik ma is,
hogy megszerettették velem a zenét. Ha nem
is zongorázom ma már mindennap, de na-
gyon fontos szerepet tölt be az életemben úgy
a komolyzene, mint a könnyûzene.

- Õriz még tanáregyéniségeket az emléke-
zetében?

- Természetesen. Nagyon sokat köszön-
hetek Oltárczy Lajosnak. Õ tanított meg logi-
kusan gondolkodni. Úgy magyarázott, hogy
már az órán meg lehetett nála tanulni az

anyagot. A biológia, a növény- és állatvilág
iránt már az általános iskolában érdeklõdtem,
de az igazi „áttörés” a gimnáziumban volt. A
biológiát tanító Tóth Ferenc tanár úr hamar
észrevette az érdeklõdésemet, plusz felada-
tokat adott, megválasztottak a biológia szak-
kör titkárának is. A tanítás után minden sza-
badidõmet a tóparti könyvtárban töltöttem.
Ugye nem árulok el titkot, ha azt mondom,
hogy természettudományos könyveket olvas-
tam megállás nélkül. Az osztályfõnököm,
Kenderesi István tanár úr volt, nemrég jártam
nála. Míg élek, hálás leszek Széles Jenõ tanár
úrnak is, aki latinra tanított és Farkas Gyula
tanár úrnak, aki a fizikai logikát segítette
elsajátítani. A tanáraimnak is köszönhetem,
hogy orvos lett belõlem.

- Volt-e Ön elõtt orvospéldakép?
- Igen. Az édesapámat Winkler Károly

doktor úr mûtötte. Amikor bementem hozzá a
kórházba, gyakran láttam az ágya mellett a
fehér köpenyes orvost. Csodálatot és mély-
séges tiszteletet váltott ki belõlem az alakja.

- Hol végezte az orvosi egyetemet?
- Pécsett. Már a felvételin kamatoztatni

tudtam a magánszorgalommal megszerzett
ismereteimet. A felvételiztetõ biológia pro-
fesszor meg is jegyezte, ha felvesznek az
egyetemre, majd szívesen lát az intézetében.
Hála Istennek felvettek.

- Az orvosi pálya olyan sokrétû és sokféle.
Miért sebész lett?

- A pályaválasztásomat a sikerhez való
kötõdésem is erõsen meghatározta. Egy
sebésznek már a mûtét után sikerélménye le-
het, hamarabb következik be a gyógyulás is.

- Az egyetem elvégzése után hol kezdte a
pályáját?

- A szekszárdi megyei kórházban kezdtem
dolgozni 1976-ban. Az lett az elsõ és egyetlen
munkahelyem. A szekszárdi sebészetet euró-
pai hírûvé tette Kelemen Endre sebész fõor-
vos, aki Európában elõször végzett hasi aorta
mûtétet, és számtalan könyvet is írt. Az Õ
keze alatt és a már tapasztalt kollégáktól ta-
nultam meg a szakmát.

- Emlékszik még az elsõ mûtétére?
- Igen. Egy vakbélmûtét volt. Nagyon

izgultam elõtte. Többször is átolvastam a
tankönyvben, hogy mit kell tennem, de a
gyakorlat egészen más. Az elsõ vágás az
emberi testben nem volt egy egyszerû dolog.
De minden jól sikerült.

- Milyen lett a kapcsolata az elsõ mûtött
beteggel?

- Már a mûtét elõtt beszélgettem vele,
utána pedig naponta többször is felkerestem,
hogy a hogyléte felõl érdeklõdjem. Az orvos
és a beteg közötti kontaktusra óriási szükség
van a gyógyításban. Kell, hogy a beteg meg-
nyíljon az orvos elõtt, kell, hogy olyan mon-
datokat is elmondjon a tünetekrõl, amelyeket
addig senkinek sem mondott el, mert lehet,
hogy éppen ezek a mondatok lesznek azok,
amelyek segítségével meg lehet állapítani a
diagnózist. Ha csak néhány odavetett szóval
érdeklõdik az orvos, akkor lehet, hogy csak
tüneti lesz a terápia, ha viszont valóban kí-
váncsi a beteg emberre, akkor oki terápiára
kerül sor.

- Még ma is a szekszárdi kórházban gyó-
gyít?

- Néhány éve már nem. Fõ vállalkozóként
dolgozom a 17 évvel ezelõtt létrehozott ma-
gánmûtõmben, ahol lézerrel operálok. Ott
olyan eljárásokat dolgoztam ki, amelyek

nemcsak azt teszik lehetõvé, hogy a beteg
már a mûtét után hazamehet, de a mûtétek
hege sem látszik a késõbbiekben. Operálok
aranyeret, benõtt körmöt, sérvet, hogy csak
néhányat említsek közülük. A benõtt körmök-
re olyan eljárást dolgoztam ki, hogy örök ga-
rancia van rá. A lézeres mûtétek mellett ér-
rendszeri problémákat is gyógyítok egy má-
sik rendelõben.

- Amint így hallgatom, csak azon csodálko-
zom, hogy mindehhez miként elég a nap 24
órája?

- Felteszem magamnak én is ezt a kérdést.
Valóban jó lenne, ha a nap nemcsak 24 órából
állna.

- Mivel kapcsolódik ki a kevés kis szabad-
idejében?

- Már említettem, hogy nagyon szeretem a
zenét, illetve a Badacsony lábánál lévõ nya-
ralóm kertjében a magam és a környezetem
gyönyörûségére sokféle örökzöldet és egyéb
fákat, növényeket ültetek és azokat gondo-
zom. A növények szeretetét még otthonról
hoztam. Az édesanyám mindhármunknak
kijelölt egy kis kertrészt, abba ültettünk és
versenyeztünk, hogy kié a szebb. Ha a
nevemmel nem is, de a növényeimmel már
találkoztak a tapolcaiak akkor, amikor a gyer-
mekkori barátomnak, a többszörös világbaj-
nok Pócsi Bélának volt a madárkiállítása a
Rendezvénycsarnokban. Sokat segítettem
Bélának a zöld háttér megtervezésében és
kivitelezésében.

- A Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány
felhívásának eleget téve számtalan beteg ja-
vasolta Önt az Év orvosa díjra. Az általuk
megírt történetekben nemcsak a szakmai
tudásáról szólnak elismerõen, de az ember-
ségérõl is. Ezek és az Önnel való beszélgetés
erõsítették meg bennem azt a hitet, hogy ha
több olyan gyógyító lenne, mint Ön, sokkal
kevesebb lenne a beteg. Mi a titka?

- Nincs titok. Nagyon jól meg kell tanulni
a szakmát, emberközpontúnak kell lennie a
gyógyításnak, ne legyen távolság orvos és
beteg között. Érezze a beteg, hogy fontos az
orvosának, hogy törõdik vele, hogy a gyó-
gyulását a késõbbiekben is figyelemmel
kíséri.

- Lesz a családban valaki, aki majd sokára,
de átveszi Öntõl a stafétabotot?

- A legnagyobb lányom már orvos, de nem
sebész, a másik leányom egészségügyi fõis-
kolát végzett, beteglátogató, a fiam egy gyógy-
szertár laboratóriumában dolgozik. Van még
egy gimnazista és egy tízéves kislányom. Õk
még nem választottak pályát.

- Végezetül kanyarodjunk egy kicsit vissza
a beszélgetésünk kezdetéhez. Ön szerint meny-
nyit változott Tapolca amióta elment, azaz
elment a szülõvárosából valaha is?

- Nagyon sokat változott Tapolca. Gyönyö-
rû lett a tópart, szépek a parkjai, az új lakóne-
gyedek, de nekem is hiányzik a Harangozó-
ház. Szeretem a régi utcáit. Sajnos, most már
egyre kevesebb ismerõssel, baráttal találko-
zom, de hála Istennek nem tudok úgy végig
menni még ma sem a városon, hogy ne kell-
jen köszönnöm valakinek, hogy ne köszön-
jenek rám. A kérdés második felére válaszol-
va. A szívemben soha nem mentem el Tapol-
cáról, én mindig is olyan tapolcai szívû mara-
dok, aki a hétköznapjait Szekszárdon tölti, de
az ünnepeket a Badacsony lábánál és szülõ-
városában, Tapolcán.    N. Horváth Erzsébet

8   2010. április Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR

Tisztelt Tapolcai Polgárok! Tisztelt Tapolcáról Elszármazottak és Tapolcához Kötõdõk!
Az Új Tapolcai Újság TAPOLCAI GYÖKEREK, TAPOLCAI KÖTÕDÉSEK címmel új sorozatot indított. Ebben a riportsorozatban azokat a városban született, vagy a városhoz kötõdõ pol-

gárokat kívánjuk bemutatni - bárhová is vetette õket a sors -, akik az élet különbözõ területein hírnevet, dicsõséget szereztek, illetve szereznek Tapolcának.
Kérjük Önöket, amennyiben tudnak ilyen emberekrõl, tájékoztassanak róla bennünket.
Címünk: Új Tapolcai Újság, 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.; E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

Köszönettel: N. Horváth Erzsébet felelõs szerkesztõ

Tapolcai gyökerek, tapolcai kötõdések
Beszélgetés dr. Németh Lajossal, aki „a beteg fölé a szívével hajol”

Igaz történetek
„28 éves fiatalember vagyok. 10 éve sem

ízeket, sem szagokat nem éreztem. Évek óta
vizsgáltak több helyen is, de nem találták a
betegségem okát. A korábbi Astellas díj
történeteit olvasva jutottunk el Dr. Németh
Lajos sebész adjunktushoz, aki egyik bete-
gének senki által sem talált ritka betegségét
is megtalálta. Felkerestük, még rendelési
idõn kívül is fogadott. Azt mondta, hogy le-
het, több idõ is kell ahhoz, hogy részletesen
kikérdezzen és megvizsgáljon. Ez valóban
így is lett. Közvetlensége, kedvessége révén
minden kérdésére, a legapróbb részletekre
is kiterjedõen tudtam válaszolni. A hosszú
beszélgetés és vizsgálat után azt mondta,
hogy valószínûleg megvan a diagnózis. El-
kezdtük a gyógyszeres kezelést, injekciókat
is kaptam. És eljött az évek óta várt pilla-
nat. Visszanyertem mind a szaglásomat, mind
az íz érzékemet. Évek óta csak láttam, hogy
mit ettem, de nem éreztem. Megváltás volt
ez a pillanat, érzem akár a virágok illatát,
vagy, hogy mi készül a konyhában. Megvál-
tozott az életem. A jókedv ismét visszatért,
ezt köszönhetem orvosomnak, aki emberileg
is a szakma nagysága mellett olyan sokat
adott nekem, amelyet meghálálni soha nem
tudnék. Mindezt egy fillér elfogadása nélkül
tette. Azt mondta, hogy a diagnózis és a
gyógyítás sikerélménye bárminél többet je-
lent számára. Azóta is irányít idõnkénti jó
tanácsokkal. Gyakran érdeklõdik hogylé-
tem iránt. Szeretném, ha Õ is a díjazottak
között lenne.”

„Az elmúlt 10 évben háromszor mûtött
meg rosszindulatú daganattal. Nem para-
szolvenciáért! Nemcsak megmûtött. Az el-
várhatónál jóval több segítséget adott. Se-
gített elfogadni, feldolgozni az új helyzetet.
El tudta hitetni velem, hogy ez nem a vég,
hogy van remény. Érdeklõdése, tapintatos vi-
gasztalása átsegített a mélyponton, szükség-
letem szerint biztatott. Most is ebbõl élek.”

„Tolókocsi helyett két lábon járok, s min-
dezt dr. Németh Lajos sebész adjunktusnak
köszönhetem.”

„Régi aranyér súlyos panaszaival fordul-
tam, mint kolléga több sebész barátomhoz
tanácsért a problémáim orvoslása ügyében.
Mindannyian – Dr. Németh Lajos kivételé-
vel – osztályos mûtéti megoldást javasolt.
Dr. Németh Lajos adjunktus lézer-ambulan-
cia magánrendelésén baráti-kollegális-gra-
tis alapon, két órán át tartó lézeres mûtéttel
csodát mûvelt velem 2006 októberében! Mû-
tét után 3. napon már dolgozni tudtam! Mai
napig panaszmentes vagyok! Magánrende-
lésemrõl számos pácienst küldtem hasonló
lézeres mûtéti megoldás céljából, valameny-
nyien panaszmentesek, nagyon hálásak ne-
kem a fentiekért. Köszönöm, köszönöm Dr.
Németh Lajos adjunktus lézersebész kollégá-
nak megváltó lézeres mûtétet. A szekszárdi
lézer ambulancia kiváló sebészét, aki precíz
munkával, különösen kiemelkedõ diagnosz-
tikai képességével, (Dr. Kelemen Endre ta-
nítvány) emberi magatartásával országos,
de azon túli jó hírnevét vitte Szekszárd vá-
rosának és Tolna megyének. Én, mint orvos
kolléga javaslom Õt az ASTELLAS DÍJRA,
amely méltó elismerése lenne eddigi több
mint harminc éves sebészeti pályafutásának.

http://dijazorvosokert.hu

Dr. Németh Lajos a díjjal

Fotó: N. Horváth



Április 16-án a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum író-olvasó találkozóra invitálta
az érdeklõdõket. Ezúttal a 23 éves Kovács
Tamás (írói álnevén Tom Kovax) Salto
Mortale címû krimije - vagy ahogy Õ
definiálta, humorba ágyazott krimi - volt
„terítéken”. Az ifjú szerzõt Kaproncai
Kinga „faggatta” elsõ regényérõl.

A könyv címét adó Salto Mortale kife-
jezéssel Jókai Mór Aranyember címû köny-
vében találkozott a szerzõ. A Salto Mortale
(halálugrás) egy cirkuszi mutatványra utal.

A könyv fõhõsét - elmondása szerint - saját
magáról, a nõi fõhõst pedig párjáról mintázta.
Gyakorlatilag maga a regény megszületése is
a regénybeli Zoé mintájául szolgáló hölgynek
köszönhetõ, akinek évekkel ezelõtt megígérte
Tamás, hogy írni fog egy regényt.

A tavaly márciusban megjelent krimi per-
gõ eseményeivel és a fiatalabb korosztályhoz
közel álló nyelvezetével sokaknak lett és le-
het a jövõben is igen kedves olvasmánya.

Arra a kérdésre, hogy miért épp Tom Kovax
néven írta meg a Salto Mortale-t, azt felelte a
szerzõ, hogy a név a Franciaországot is meg-
járt történelemtanárának köszönhetõ, mivel õ
hívta elõszeretettel Kovaxnak. Hogy miért
nem saját nevén adta ki? Erre is egyszerû a
válasz. Tisztában lévén azzal, hogy ez a mûfaj
gyakorlatilag tucatmûfajba sorolható, nyitva
akarta magának hagyni a lehetõséget arra,
hogyha majd egyszer a jövõben komolyabb
irányba elindulna az írás terén, akkor azt már
a saját nevén tehesse, és ne kössék össze a
„könnyedebb” stílusban írt könyveivel. Nem
véletlen a többes szám, mivel igaz, hogy ez
Kovács Tamás elsõ megjelent regénye, de már
készül a folytatás, és reményei szerint még
több írása is megjelenhet a jövõben.

Ezúton is kívánunk Tapolca ifjú szülötté-
nek sok sikert ehhez és a majdan megszületõ
regényeihez is!                      Huszák László
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R. Törley Mária Szõlõt szedõ leány címû
bronzszobrát április 23-án, pénteken lep-
lezték le az Alsó-tó partján. Az alkotás
Tapolca több évszázados szõlészeti-borásza-
ti központ szerepének állít méltó emléket.

Marton József alpolgármester avatóbeszé-
dében azokról a kapcsolódási pontokról fo-
galmazott meg gondolatokat, amelyek végül
egy értékes köztéri szobor felállításához ve-
zettek. - Amikor évekkel ezelõtt Tapolca a
Magyar Borvárosok Szövetségének tagja lett,
néhai Ács János polgármesternek és Orbán
Tibornak, a Tapolca Város  Épített és Termé-
szeti Környezetéért Alapítvány elnökének tá-
madt az a gondolata, hogy állítsunk emléket
Tapolca múltjának, annak a múltnak, amely
ezer szállal kötõdött a környezõ tanúhegye-
ken termelt borokhoz, és amely a várost bor-
kereskedelmi központtá tette. Késõbb Császár
László polgármester állt az ügy mellé, fel-
gyorsítva azt a folyamatot, amelynek során
megtaláltuk a megfelelõ alkotót, kiválasztó-
dott a mû, majd létrejött a szerzõdés, amely
már az avatás ünnepi pillanatait vetítette elõre

- mondta a város alpolgármestere, aki a szo-
bor ellenzõinek is üzent. - Azt gondolom, a
test táplálása mellett a léleknek szóló örömsz-
erzés is nagyon fontos dolog. Bízom benne,
hogy minden tapolcai polgár és idelátogató
ember örömét leli az alkotás látványában,
megérti, átérzi mélyebb értelmét, azt, hogy
egy szép szobor összeköt, és nem elválaszt
bennünket. Aszobrot R. Törley Mária szobrász-
mûvész és Császár László polgármester lep-
lezte le Petúr Bán Bordalának dallamaira, majd
a történelmi egyházak részérõl Szabó Emõke
református lelkész és Csere Sándor kanonok
áldotta meg az alkotást.

A szobrászmûvész az avatási ünnepség
végén megköszönte, hogy az ország egyik
legszebb részébõl kapott felkérést a „szõlõ
dicséretének megmintázására”, amely a híres
pezsgõgyáros felmenõk révén „szívéhez
rendkívül közel álló téma” volt.  A mûvész
külön megjegyezte, hogy Papp Zoltán Tamás
városi fõépítész jó ízléssel alkotta meg a szo-
bor talapzatát, amely „olyan, mint a Szent
György-hegy kicsiben”.           Töreky László

Új köztéri szobor a TópartonMagyar Piéta
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
március 30-án jól mozgósított népes
közönség elõtt mutatkozott be a Magyar
Kanizsai Udvari Kamaraszínház négy
szereplõje.

A magyarság XX. századi sorskérdéseit
boncolgató mû négy különbözõ karakterû
játékosa a maga etnikai-társadalmi-erkölcsi
alapállásából közelítette meg a feladatot. A
magyar sors, szenvedés bemutatása, de
különösen a Délvidék népének kálváriája raj-
zolódott ki e játékban.

Kimondja a mû a magyar politikum
felelõsségét, az elcsatolt nemzettestek iránti
anyaországi közömbösséget.

Bicskei István - az öreg - bölcs, higgadt,
hinni tudó páter Krizosztom szerepében fogja
össze társait: a lázadó, bizonytalan, félõ
Kornélt; Vágó Krisztina riadt kérdezõ, kri-
tikus; Molnár Zoltán az impériumváltásra
számító, kiváró pánszlávizmus alakja. Hol
alkalmazkodik, hol fenyeget, ahogy a politikai
széljárás engedi. - Lelkiismeretet borzol a
Magyar Piéta.   G. Dr. Takáts Gizella

Éneklõ ifjúság
A XIX. Éneklõ Ifjúság Szakmai Napok és
Koncertek rendezvénysorozat április 16-
18-ig zajlott - Erkel Ferenc születésének
200. évfordulója tiszteletére.

A mûsort Császár László polgármester nyi-
totta meg április 16-án a Tamási Áron Mû-
velõdési Központban, kifejezve örömét, hogy
Tapolca fogadhatta ezt a gazdag programot. Ha-
sonlóképp nyilatkozott Bajner Imre igazgató.

Majd az általános iskolák kórusai énekel-
tek: a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége Kicsinyek kórusa, a
Bárdos Lajos Gyermekkar, az ajkai Eötvös
Lóránd Általános Iskola Kiskórusa, illetve
Legeza Magdolna kis együttese. A mintegy
300 tagú összkar hatásosan mutatta be Arany
János-Amadé László Toborzó-ját.

Április 17-én délelõtt bemutató énekórák vol-
tak a Bárdos Lajos-iskolában. Legeza Magdolna
normál tantervû 4. osztályban, Sellyei Cseh Ágnes
ének-zene tagozatos osztályban. Szigecsánné
Freund Teréz szolfézs órája az I. osztályban
ékes bizonyítéka a Kodály-módszer értékének.

Délután iskolai néptánc csoport mutatko-
zott be. A gyerekek játékfûzés formában vi-
rágvasárnaptól húsvéthétfõig tartó népszoká-
sokat mutattak be. Majd dr. Döbrössy János
karnagy „Ének-zenei képzés a felsõoktatás-
ban” szólt a népiskolai törvényrõl, a tanító/nõ
képzés múltjáról, jelenérõl. Dr. Mindszenty
Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy az ELTE-n
folyó énektanár képzésrõl szólt. Somogyváry
Ákos karnagy a Szózat és Himnusz szüle-
tésérõl, változatairól tájékoztatott.

Este ünnepi hangverseny hangzott el a

Nagyboldogasszony Római Katolikus Temp-
lomban. Bajner Imre igazgató Kodályt idéz-
te: A költészet pár szál virágot, a zene egy
egész világot fog át. Csere Sándor kanonok
megköszönte a megtiszteltetést. A Járdányi
Pál Zeneiskola vonószenekari játéka Román
Iván vezetésével és közremûködésével méltó
bevezetése volt az estnek.

A siófoki Széchenyi István Általános Isko-
la Gyermekkara népénekkel kezdett: Mária,
Mária a tiszta-szép hangú Szabó Anna szóló-
jával. A tapolcai Bárdos Lajos Gyermekkar
csengõkkel kísért Cecília-éneke, Kodály-mû
mellett a szentmise állandó részeibõl a Kyrie-t
és Glória-t énekelte. Az Ajkai Pedagógus
Nõikar szép mûsorát hangszerszólók díszítet-
ték. Az Ajka-Padragkúti Bányász Férfikar
imponáló együttese új színt hozott: énekük
erõ és finomság fegyelmezett egysége. A Ta-
polcai Protestáns Énekkart értõn fogja össze
Haga Kálmán. A Tapolcai Kamarakórus mû-
sorválasztásban, produkcióban nevéhez mél-
tón szerepelt. Az egyesített összkar Erkel
Ferenc: Éljen a haza! mûvét - meg is is-
mételve! - dr. Döbrössy János vezényelte.

Április 18-án Halápiné Kálmán Katalin a
Nefelejcs Énekegyüttes Népdalcsokra dalai-
val mutatkozott be. Dr. Fazekas Ágnes kar-
nagy elõadása felvételrõl hallott mûvekkel
egészült ki. Majd a jóhírû Kinizsi Néptánc-
együttes ropta táncát az óvatos üveges tánctól
a szilaj gyors csárdásig.

ATapolcai Általános Iskola és Vighné Varga
Odett - munkatársaival együtt - alapos szerve-
zõ munkát végzett. G. Dr. Takáts Gizella

TISZTELT TAPOLCAI
POLGÁROK! TISZTELT

TAPOLCÁHOZ KÖTÕDÕK!
Ismét az Önök segítségét kérjük ahhoz,

hogy tovább tudjuk folytatni a 2009-ben
megkezdett helytörténeti munkánkat. A
Múltidézõ Tapolcai Képes Lapok címû
kiadványunk csak az elsõ kötete annak a
vállalkozásnak, amelynek segítségével
szeretett városunkat kívánjuk bemutatni.

Míg az elsõ kötet a kezdetektõl 1945-ig
kísérte nyomon a település életét, addig a
második 1945-tõl 1990-ig teszi azt. A har-
madik rész pedig Történelmi jelen cím-
mel a rendszerváltozástól, azaz 1990-tõl
napjainkig tart majd tükröt Tapolcának.

Tiszteletteljesen kérjük Önöket, hogy
amennyiben dokumentumot, fotóanyagot
õriznek az adott korokról, azt bocsássák a
rendelkezésünkre, hogy azokat - a forrás
megnevezésével - megjeleníthessük az
adott kötetekben. Az anyagokat a be-
szerkesztés után köszönettel és hiányta-
lanul vissza fogjuk szolgáltatni Önöknek.
Cím: N. Horváth Erzsébet

8300 Tapolca, Vajda János u. 21.
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

Tisztelettel:
N. Horváth Erzsébet-Parapatics Tamás

szerzõk

Közlemény
A Járdányi Pál Zeneiskolában „Zene és

Képzõmûvészet” címmel, általunk ren-
dezett kiállításról az elõzõ lapszámban
jelent meg Dr. Sáry Gyula „Zene és ábrá-
zolás” címû, értetlenségében sértõ írása.
A befogadó Zeneiskolát és a kiállított da-
rabok szerzõit illetõ sértéseket  visszauta-
sítva, az Elsõ Magyar Látványtár Alapít-
vány a maga részérõl csak a következõt
teheti: a Látványtár Kiállítóházában 2010.
június 26-án 18 órakor nyíló „333” címû,
új kiállításán az írást „falra szegezi”,  és
lehetõvé teszi ugyanott - a kiállítótér
falán, a kiállítás részeként - hogy a láto-
gatók írásban reagáljanak a cikkre.

Elsõ Magyar Látványtár Alapítvány
www.latvanytar.com

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményében április 19-én - a
Kazinczy Napok keretében - fotókiállítás
nyílt Zentai Gábornak, a Batsányi János
Mûvelõdési Központ nyugalmazott igaz-
gatójának a képeibõl.

- Nem mindennapos kisváros Tapolca. Fek-
vése, a mediterrán jellegû tópartja az egyik
legszebb településsé teszi - mondta a kiállítás
megnyitójában Sólyom Károly alpolgármes-
ter. - Zentai Gábor fotói méltóképpen tükrö-
zik ezt a hangulatot. Apró sikátorok, lépcsõk,
az Alsó-tó és a Malomtó, a növényeivel, fái-
val óhatatlanul is hatalmába keríti az embere-
ket, és a sokszor látott falak, ablakok is soha
meg nem unható varázzsal köszöntenek ránk.

Majd szólt arról is, hogy a fotókon megje-
lennek azok az „építészeti sebek” is, amelye-
ket a szocialista építészet hagyott a városon.

- Városunk szeretetére nevel, az identitás-
tudat fejlesztésének méltó eszköze ez a gaz-
dag fotóanyag. Ismerkedjetek vele - mondta
a jelenlévõ tanulóknak Sólyom Károly. NHE

Tapolca története - képekben

A kiállítás anyagát nemcsak itthon, de Németországban, Szlovákiában és
Erdélyben is megtekinthették már az érdeklõdõk

Salto Mortale

Fotó: N. Horváth



Szólj, síp, szólj ! . . .
Kötelesség. Az mi? - kérdezték. (Szó volt gyermekek, fiatalok körében errõl a fogalom-

ról.) - Nem elég csak általánosságban szólni róla; pontosítsunk!
Az adott szó, az aláírás köt; teljesítenem kell. (Csak egy magasabbrendû kötelesség 

menthet fel!)
Állapotbeli feladatunk köt: a dolgozó dolgozzék, a diák tanuljon, a rend õre rendet tart-

son, a vezetõ vezessen - ne félrevezessen! - a tanító tanítson, neveljen bölcsen-hitelesen, az
orvos gyógyítson, mentsen - ne öljön! - életet.

Nem ismersz kötelességet? - Milyen alapon követelsz jogokat?
Az adózás nem eltitkolandó, kínos nyûg, kötelesség; a szavazás nem kedvtelés, köte-

lesség. A munka nem kényszerûség, kötelesség.
És persze emberül, erkölcsösen élni - mindezek alapjául - kötelesség.

Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 35. rész
A rejtélyes Quaoar

Holdja, valamint a Hubble-teleszkóp fel-
vételei alapján kiderült, hogy a Quaoar
az eddig talált legnagyobb sûrûségû
Kuiper-objektum.

Kuiper-övnek a Neptunuszon túl talál-
ható kisbolygóövet nevezik. Ennek az
övnek tagja többek között a néhány éve
törpebolygóvá visszaminõsített Pluto is. A
kérdéses Kuiper-objektum, a Quaoar tör-
pebolygó (nevét a tongva indiántörzs
teremtésistenérõl kapta), amely nagyjából
6 milliárd kilométerre kering a Naptól.

Miután két amerikai kutató (W. C.
Fraser és M. E. Brown) olyan felvételeket
tanulmányozott a Quaoarról, amelyeken
több pozícióban is látható annak holdja, a
Weywot, sikerült minden eddiginél pon-
tosabban meghatározni a törpebolygó
jellemzõit.

Az adatokból kiderült, hogy az égitest
az eddig feltételezettnél (kb. 1250 km)
kisebb, nagyjából 900 km, és sikerült
kiszámítani a sûrûségét is, ami 4,2±1,3
g/cm3-nek adódott. Ez az érték körülbelül
kétszer akkora, mint amit eddig a legsû-
rûbb Kuiper-objektumok esetében feltéte-
leztek. Úgy tûnik, hogy a Kuiper-övben ta-
lálható többi ismert objektummal ellentét-
ben a Quaoar nagyrész kõzetekbõl áll, és
csak kisebb arányban található benne jég.

A kutatók szerint a szokatlan égitest va-
lójában egy jóval nagyobb korábbi objek-
tum magja, ami egy hasonlóan nagy mére-
tû égitesttel való ütközés után maradt visz-
sza. Ez az ütközés a jégben gazdag külsõ
rétegeket gyakorlatilag lerobbantotta a fõ-
képp közetekbõl álló magról, amit mi most
Quaoarként ismerünk.        Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

KESZLER ALADÁR id. építõmester, vállalkozó
(Tapolca, 1875. május 1. - Tapolca, 1935. március 12.)

A családalapító Keszler Gyula legidõsebb gyermeke, elemi iskoláit
Tapolcán, valószínûleg a felsõ népiskolában végezte, ahol apja is taní-
tott. Ezután építõmesteri képzésben vett részt. Ennek körülményei nem
ismertek, de õrizzük tankönyvnek is beillõ, kézzel írott jegyzeteit,
amely a tetõszerkezetek fajtáit, készítésük módozatait taglalja szem-

léletes rajzokkal kísérve.
Az építõmesterség gyakorlatát a századforduló idején kezdhette. Bizonyság erre Felker

János csizmadiamester naplója, aki leírja, hogy a Harangozó-ház alapkõletétele 1904. április
16-án volt és ugyanezen év október 20-ra elkészült. Az építõ Keszler Aladár volt.
Munkássága elsõ szakasza egybeesett Tapolca növekedésével, fejlõdésének felgyorsulásá-
val. Nevéhez fûzõdik a Fõ utcai üzletház-építkezések jelentõs része.

Nagyobb középítkezései közül említésre méltó az 1914-ben elkészült kórház és részben
az 1927-ben átadott tüdõpavilon, az 1909-ben felépült osztálymérnökség és fõszolgabírói
hivatal, a mai Földhivatal. Ezek sorába tartozott még az Adóhivatal, amely az Arany J. u. 2.
sz. alatt állt, de a háború alatt lebombázták. Építési megbízatást erre 1922-ben Bricht Jenõvel
közösen kapott.

Az ipartestület elnöki tisztét 1906-tól kezdve két évi megszakítással 30 éven át töltötte be.
1929-tõl a Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Nagy érdemének tudták, amikor a helyi
érdekeltségû Iparoskört járási ipartestületté fejlesztve elérte, hogy az iparosság által képviselt
érdekek és értékek ne forgácsolódjanak szét. Elnöki munkájának eredménye volt, hogy az
iparosokat 1926-ban egy új, a közösségi élet lehetõségeit is nyújtó ipartestületi székházba
költöztette, ami késõbb a Tavasbarlang kisvendéglõ lett. Munkásságának elismeréseképpen
az új székházban az Iparoskör és az Ipartestület tagsága jubileumi ünnepségen köszöntötte
húsz éves elnöki mûködése alkalmából és leleplezték a róla készült festményt.

Az 1910-ben megalakult Barlangfeltáró Társulat munkájában tevékenyen részt vett,
elkészítette a feltárt szakaszok rajzait és megépítette a 96 lépcsõs lejáratot. A képviselõ-
testület nagy tekintélyû tagjaként több középítkezésnek volt kiharcolója (osztálymérnökség,
vasúti vendéglõ, barlangfeltárás, stb.) és sok késõbb megvalósultnak ötletadója (vízvezeték,
modern vágóhíd, jéggyár, stb.).

Még édesapja kezdett el foglalkozni a rézkénpor házilagos gyártásával. A szõlõsgazdák
kedvezõ visszajelzései alapján az õ ösztönzésükre a Tapolcai Leszámítoló Bank anyagi segít-
ségével Keszler Aladár 1921-ben egy üzemet létesített. A készítmény Badacsonyi Rézkénpor
néven vált ismerté. Hatásos porozó gépet konstruált, szabadalmaztatott és hozott forgalomba.

A helyi közélet sok területén vált hasznára szülõvárosának. Nekrológjában írták: „... min-
den helyen és minden alkalommal, mint a munkának emberével találkoztunk, amely munka
legtöbb esetben hasznára volt másoknak, hasznára a köznek, de neki magának soha. Tudott
lelkesedni, lelkesíteni, eszmékért szívósan harcolni, meggyõzõdéséhez törhetetlenül
ragaszkodni. Mi sem természetesebb, hogy ellenfeleket is szerzett, de azoknak is el kell
ismerniök, hogy közérdektõl irányított, önzetlen céloktól vezetett férfi volt.”

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 800g kacsa-
mellfilé, fél liter olaj, 1 csomag szárnyas
fûszerkeverék, 5-6 szem boróka bogyó, méz,
50g vaj, 20g zöldbors (szárított vagy kon-
zerv), 20g paradicsompüré, 1dl száraz fehér-
bor, 400ml tejszín, 500g burgonya, 1dl tejföl,
100g liszt, só, fehérbors, fokhagyma.

Elkészítése: A kacsamellfilét vékonyan
bekenjük mézzel, a szárnyasfûszerrel meg-
hintjük, majd 24-48 órára olajba pácoljuk, a
pácba beletesszük a boróka bogyót.

Elkészítjük a tócsit: A burgonyát megtisz-
títjuk, apró reszelõn lereszeljük, hozzáadjuk
a lisztet, a tejfölt, sót, borsot, fokhagymát,
összedolgozzuk. 

Elkészítjük a zöldbors mártást: vajon meg-
futtatjuk a zöldborsot, hozzátesszük a para-
dicsompürét, fél percig pirítjuk, majd felönt-
jük a fehérborral, 1 percig lassan forraljuk,
majd felöntjük a tejszínnel sót, fehérborsot
adunk hozzá és készre forraljuk. A bepácolt
kacsamellfilét vékony szeletekre vágjuk, ser-

penyõben kevés olajon mindkét oldalát 5-6
percig lassan megsütjük. 

A tócsiból 20 cm –es vékony lepényeket
sütünk, a húst erre tálaljuk, és leöntjük a
mártásunkkal.

Több kép és az étel elkészítése látható a
www.receptbazar.hu web oldalon

Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Pácolt kacsamellfilé zöldbors mártással

Április 19-én városi elsõsegélynyújtó ver-
senynek adott otthont a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége.

A vetélkedõn 5 csapat vett részt 3 kor-
osztályban (általános iskolás, középiskolás,
felnõtt). A résztvevõk a tudásukat 5 állomá-
son (4 gyakorlati és 1 elméleti) bizonyíthat-
ták. A verseny végén mindenki értékes juta-
lomban részesült, valamint minden korosztály-
ból az elsõ helyezett továbbjutott a megyei for-
dulóra, amely május 18-án lesz Veszprémben.
A végeredmény a következõképpen alakult:

Általános iskolás kategóriában: 1. helye-
zett lett a Bárdos Lajos Általános Iskola csa-
pata, 2. helyen pedig a Nagyboldogasszony
Általános Iskola csapata végzett.

Középiskolás kategóriában: 1. helyen vég-
zett a Batsányi János Gimnázium és Kollé-
gium megelõzve a Széchenyi István Szakkö-

zépiskola csapatát.
Felnõtt kategóriában: bár ellenfél nélkül,

de így is felelõsségtudatosan 1. helyen vég-
zett a Batsányi János Gimnázium és Kollé-
gium felnõtt csapata.

A gyõztes csapatoknak sok sikert kívánunk
a továbbiakban.

A verseny lebonyolításában közremûköd-
tek: a Tapolcai Mentõállomás dolgozói, a
Vöröskereszt munkatársai és Bajner Imre, a
Tapolcai Általános Iskola igazgatója, akiknek
ezúton szeretném megköszönni a segítséget
és a lehetõséget.

Továbbá szeretném felhívni a lakosság fi-
gyelmét, hogy május 10-én 9 óra és 15 óra
között nyílt nap lesz a Tapolcai Mentõállo-
máson, ahová mindenkit szeretettel hívunk és
várunk. Szalai László

mentõállomás vezetõ

Elsõsegélynyújtó verseny

Ki tud többet Tapolcáról?

Kis arc-szótár /orr, fül, szem, homlok/

- Megharagudott: megorrolt rá.
- „Jön már a bika, fúj az orra lika.”
- Órai doktor: orr, fül, gégész.
- Nem tetszik: nem fül rá a foga.
- Vatta: fülbevaló.
- Gyengén hall: fülhallgató.
- Sír: könnybe lábadt a szeme.
- Csinos lány: szemre való.
- Közelít: szembe jön.

Dr. Töreky László

Mesék, versek - gyerekszájból
„Tündérjárta mesetájon” elnevezéssel,
közel 240 óvodásnak és  általános iskolás-
nak rendezett az elmúlt héten vers- és
mesemondó versenyt a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege. 

A megmérettetésre hagyományosan nem-
csak Tapolca óvodáiból és általános iskolá-
jából, hanem a környezõ települések, így
Zánka, Monostorapáti, Balatonederics, Ne-
mesgulács intézményeibõl is sok gyermek
érkezett, hogy társaik, illetve az õket hallgató
felnõtt zsûri elõtt egy-egy szép, korosztályuk-
nak megfelelõ irodalmi produkciót, verset,
vagy mesét adjanak elõ. A gyermekkönyvtár
évrõl-évre megrendezi a versenyt, amelyre
minden évben nagy kedvvel készülnek a fia-
talok. Apróbb ajándékok, cukorka, plüssállat-
ka, emléklap minden résztvevõnek járt, a

könyvtár kollektívája gondoskodott róla,
hogy ilyen téren is emlékezetes és örömteli
legyen a kicsik szereplése. A verseny legjobb-
jai mindezen túl értékes könyvjutalomban is
részesültek. Mindhárom tapolcai óvoda re-
mekelt. A három elsõ helyet Harangozó Réka
a Barackvirág-, Kövesi Gergõ a Kertvárosi-
és Tölgyes Réka a Szivárvány óvoda aprósá-
gai szerezték meg kedves elõadásukkal. Az
elsõ osztályosok korcsoportjában Ménes
Botond, a Nagyboldogasszony és Pontyos
Fanni, a Kazinczy-tagintézmények tanulói
vitték el a pálmát. A második osztályosoknál
Szijártó Jácint, a Bárdos-iskola kisdiákja és
Vitus Katalin, a Batsányi Tagintézmény tanu-
lója remekelt. Aharmadikosok versenyét Sáfár
Csenge és Bartha Nikolett nyerte, mindketten
a Kazinczy-iskola büszkeségei. TL

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola ünnepi, Mária-hét címû
tanulmányi és mûveltségi vetélkedõso-
rozatának keretében hagyományteremtõ
szándékkal elsõ ízben került megrende-
zésre az 1. Városismereti vetélkedõ.

A tapolcai felsõ tagozatos általános is-
kolásoknak meghirdetett vetélkedõn három
fõs csapatokban indultak a megmérettetésre
vállalkozott tanulók. A versenyre a Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János és Kazinczy
Ferenc Tagintézményei küldtek nevezéseket
és választott csapatnév alatt versengõ hár-
masokat, akikkel szoros küzdelmet vívtak a
katolikus iskola diákjai. Valamennyien bi-
zonyították alapos felkészültségüket és azt,

hogy nyitott szemmel járnak lakóhelyük vi-
lágának mindennapjaiban, s jól ismerik vá-
rosunk rejtõzködõ kultúrtörténeti értékeit.

Elsõ helyezett lett a Batsányi János
Tagintézmény Alkony csapata, második a
Kazinczy Ferenc Tagintézmény Noszlopy
Gáspár csapata és harmadik helyen végzett
az egyházi iskola Márciusi Ifjak csapata.
Értékes nyereményeiket a plébániatemp-
lomban tartott ünnepélyes eredményhirde-
tésen vehették át Németh Imréné igazgató-
nõtõl a helyezett csapatok tagjai. 

Gratulálunk minden résztvevõ tanulónak,
felkészítõ tanáraiknak, s mindenkit várunk
a jövõ évi 2. Városismereti vetélkedõn!

Hangodi László
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB I/B osztály: Elmaradt mérkõzések pót-
lása az 5. fordulóból és a 6. fordulóból:
Tapolca Rockwool VSE-Tabáni Spartacus
Bp. 4:8 Ez jó eredmény a biztos bajnokesé-
lyes fõvárosiak ellen. Tatai Honvéd SE-
Tapolca Rockwool VSE  7:5. Végig szoros
mérkõzésen dicséretes helytállás a bajnoki
címmel kacérkodó komáromiak ellen. A
tapolcai szakvezetés a két elmaradt mérkõ-
zésre 6 pont megszerzését tervezte. Ezzel
szemben 9 pontot gyûjtöttek be a sportolók.
Eredmények a 8. fordulóból: Fehérvár SE-
Tapolca Rockwool VSE 4,5:7,5. Biztos
tapolcai gyõzelem Fehérváron.
9. forduló: Tapolca Rockwool VSE-Nagy-
kanizsa 6:6. Jó teljesítménnyel elért döntetlen
az igen erõs kanizsaiak ellen.
10. forduló: Tapolca Rockwool VSE-Sárvár
8:4. Biztos tapolcai gyõzelem a sereghajtó
sárváriak ellen. A csapat a 10. forduló után a
6. helyen tanyázik
NB II.osztály: Elmaradt mérkõzés pótlása a
6. fordulóból: Zala Volán TE-TapolcaVSE-
Szeremley SI 3,5: 8,5. Nagyarányú gyõzelem

az élcsoportban helyet foglaló zalaiak ellen.
Eredmények a 8. fordulóból: Arborétum
GHL-Tapolca VSE-Szeremley SI 6:6. A dön-
tetlen eredmény a sereghajtó szombathelyiek
ellen a tapolcaiak részére volt hízelgõ.
9. forduló: Tapolca VSE-Szeremley SI-Mo-
sonmagyaróvár 5,5:6,5. Nem várt vereség a
vendégektõl.
10. forduló: Tapolca VSE-Szeremley SI-
Lövõ SE 7,5:4,5. Magabiztos gyõzelem a jó
erõket képviselõ gyõr-mosoniak ellen. A 10.
forduló után a csapat az 5. helyen áll.
Megyei I. osztály: Elmaradt mérkõzés pót-
lása a 2. fordulóból: Tapolca VSE-Kölcsey
Nyomda-HEMO Veszprém II. 6,5:5,5. Meg-
lepõ, de teljesen megérdemelt tapolcai gyõ-
zelem a bajnok Veszprém ellen. Gyõzelmével
a fiatal tapolcai csapat ezüstérmes lett, 3
ponttal lemaradva a gyõztes Veszprém
gárdájától.
Szombathelyi Nemzetközi Grand-Prix 2010:
A négy versenynapból álló utánpótlás ver-
senyen több mint 140 ifjúsági és gyermek
sakkozó ült asztalhoz képviselve hazánkat és
a környezõ országokat. A tapolcai sakkisko-

lából 8 versenyzõ vett részt a nemzetközi
megmérettetésen, és mind a nyolc díjazott
helyen végzett.
A nyolc díjazottból ketten aranyéremmel
tértek haza. A 8 év  alattiaknál Érseki Áron, a
12-14 évesek csoportjában Koltai Anna lett
aranyérmes. Bronzéremmel  büszkélkedhet a
10-12 éveseknél Érseki Tamara és Kauffmann
Péter, a 12-14 éveseknél Árvai Eszter. Ne-
gyedik lett a 12-24 éves lányoknál Sötét
Barbara. Három hatodik hely is Tapolcáé lett
Kauffmann Kristóf (8 év alatti) és Buzás
Bertalan (10-12 évesek) révén.

LABDARÚGÁS:
Megyei I. osztályban a 3. tavaszi fordulóban
TIAC-Honvéd VSE-Alsóörs SE 1:2, a 4. for-
dulóban Pét-TIAC-Honvéd VSE 2:0, az 5.
fordulóban TIAC-Honvéd VSE-Taliándö-
rögd 0:1, a 6. fordulóban Devecser-TIAC-
Honvéd VSE 2:0. A 21. forduló után a
Tapolca a 7. helyen áll 31 ponttal.
Megyei IV. osztályban: Badacsonytomaj-
Tapolca VSE 4:0, Tapolca VSE- Csabrendek
3:1, Lesencetomaj-Tapolca VSE 1:2. Az él-

mezõny: 1. Csabrendek II. 42 pont, 2. Ukk 37
pont, 3. Tapolca 35 pont.
A nõi keresztpályás bajnokságban a TVSE-
Honvéd elõbb a Badacsonytördemicet gyõzte
le hazai pályán 5:0 arányban, majd Dabron-
con nyertek 9:0 arányban.

ASZTALITENISZ:
A veszprémi Medgyaszay-iskolában ren-
dezték meg az utánpótlás korú asztali-
teniszezõk hagyományos megmérettetését,
ahol az újonc 1999-es korcsoportban  3. he-
lyen végzett a tapolcai  Raposa Roland, a fiú
ifjúságiaknál gyõzött, így aranyérmet szerzett
Csiza Bálint.

RÖPLABDA:
Kalocsa volt a házigazdája a III. korcsoportos
amatõr leány röplabda-bajnokság országos
döntõjének. A csoportküzdelmek után a
tapolcai gyerekek az elitbe kerültek. A
fináléban a Sümeg együttese diadalmas-
kodott, Tapolca a második lett. Felkészítõjük
Meilinger Zoltán.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Most kezdõdõ sorozatunkban a Tapolcáról
indult fiatal sporttehetségeket mutatjuk be.
Elsõként Schneider Ádámot, a Vetési-gim-
názium országos bajnok tornászcsapatá-
nak tagját.

Ádám 18 éves tapolcai fiú. Általános is-
kolai tanulmányait a Batsányi János Tag-
intézményben kezdte és fejezte be, majd a
Batsányi-gimnáziumban folytatta a tanulást.
Eleinte kézilabdázott, majd a szertorna
irányába fordult. Versenyszerûen azonban
csak a veszprémi Vetési Albert Gimnázium-
ban van a legközelebb torna szakosztály.
Éppen ezért a X. osztályban iskolát váltott,
és áprilisban sikerült csapatával diákolim-
piai országos bajnoki címet szerezni  Szom-
bathelyen. Egyéniben a 9. helyet szerezte
meg a hat szerbõl álló összetett versenyen.
Az idei esztendõben végre minden összejött,
a két eddigi 2. hely után a csapat a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. Edzõje Vesztergom
János. Ádám elmondta, hogy tulajdonkép-
pen édesapja, Schneider Zsolt testnevelõ ta-
nár már ötéves kora óta foglalkozott vele, és
irányította a figyelmét a tornára, de a végsõ
döntést a gimnázium elsõ osztályában hozta
meg, és nem bánta meg. Nem versenyidõ-
szakban heti két edzésen vesznek részt, a
versenyek elõtt naponta tréningeznek. Ked-
venc szere a korlát. A sport mellett a tanulás
is jól megy Ádámnak.  /Folyt. köv./

Tehetségek, akik
Tapolcáról indultak

I. rész

Április 17-én Miskolcon rendezték a közép-
iskolások Országos Diákolimpia párbajtõr
egyéni és csapat döntõit. A Balaton Vívó-
klub versenyzõi ezen a megmérettetésen az
iskolájukat képviselik. A hagyományoknak
megfelelõen remekül szerepeltek a Batsányi
János Gimnázium tanulói.

Egyéniben az ország 22 középiskolájából
40 induló vett részt, ahol az elsõ forduló után
direkt kieséses tábla következett.A batsányi-
sok közül ketten is bejutottak a legjobb nyolc
közé - Kranabeth Regõ és Csák Dániel -, de a
négy közé már csak Csák Dani, aki a
Kranabeth Regõt búcsúztató Hudek Dávidot
verte magabiztos vívással 15:11-re.

Az elsõ helyért a kadet világbajnokságon is
induló Tallár Ákostól kikapott, így ezüst-
érmet szerzett. Kranabeth Regõ végül a ha-
todik helyen végzett.

A csapatversenyen  7 középiskola indult. 
A versenykiírás értelmében minimum 3 ver-
senyzõnek kell egy intézménybe járnia, hogy
részt vehessen a versenyen. Az egyéni jó
eredménynek köszönhetõen a batsányisok-
nak nem kellett vívniuk a négy közé jutásért.
A döntõbe jutásért a szintén Balaton Vívóklu-
bos keszthelyi Vajda János Gimnáziummal ke-
rültek össze a tapolcaiak, és nyertek 45:42-re.

A diákolimpia bajnoki címért az Árpád
Gimnázium volt az ellenfél. Szoros és fordu-
latos csapatmérkõzésen az utolsó asszóban
újra összekerült az egyéni gyõztes Tallár és az
ezüstérmes Csák Dániel. A visszavágó pará-
désra sikerült, hiszen Daninak 6:3-ra sikerült
gyõznie, és így nyert a Batsányi János
Gimnázium csapata 45:41-re. A diákolimpiai
bajnok Batsányi János Gimnázium csapatát a
Csák Dániel, Kranabet Regõ, Csák Marcell
összeállítású csapat képviselte. Gratulálunk. 

Miskolcról is aranyéremmel tértek
haza a párbajtõrösök

Az azerbajdzsáni világbajnokságon a világ
tetejére állhattak a balatonos fiúk. A
Hanczvikkel Márk, Böjte Szabolcs, Györgyi
Levente, File Mátyás összeállítású magyar
párbajtõr-válogatott aranyat vívott Baku-
ban.

Junior férfi párbajtõrözõink tavaly õsszel
hatalmas meglepetésre lettek Európa-bajno-
kok, most pedig - tehetségüket megkérdõ-
jelezhetetlenül bizonyítva - világbajnokok. A
2009-es Eb-t kilencedikként rangsorolva
nyerték meg, a 2010-es vb-t a ranglista má-

sodik helyérõl. Az akkori csapatból hiányzott
egyik legjobbjuk, Hanczvikkel Márk, most
viszont ott volt Bakuban.

Az azerbajdzsáni vébén a Japán ellen 
45:39-cel kezdett a gárda, a németek ellen
45:30-ra nyertek. Az ukránok elleni elõdöntõben
37:34-es hátrányból tudtak felállni, s 40:39-re
sikerült a gyõzelem. Az olaszokkal vívott finá-
léban 25:24-re még az olaszok vezettek, de Böjte
három tusos elõnyt harcolt ki, amit Hanczvikkel
megduplázott, végül Györgyi révén 45:40-nel
lett világbajnok a magyar gárda.

A világ tetején

Nyuszi Kupa

Tapolca adott otthont - Városi Rendezvény-
csarnok, vívóterem - április 24-én a jelen-
tõs sporteseménynek.

Míg a küzdõtér pástjain a bemelegítés pen-
gehangjaitól volt hangos a csarnok, a VIP-
teremben fontos elõkészületek zajlottak. A
megjelent vendégek - a Balaton Vívóklub

képviselõi, Tapolca Város polgármestere,
Császár László és Szencz Lajos , az Sz-L Bau
ügyvezetõje-jelentõs alkalomból jöttek össze. 

AVIP-teremben elsõ programként köszön-
tötték a Balaton Vívóklub szép sikereket el-

érõ párbajosait, Rédli Andrást, Hanczvikkel
Márkot, File Mátyást és Kiss Gergõt , majd
második programként  került aláírásra az új
szponzori szerzõdés Tapolca Város, a Balaton
Vívóklub és az Sz-L Bau között. Immáron
hivatalosan is az Sz-L Bau lesz a fõtámogató-
ja, egyben a névszponzora is a klubnak.

Az ünnepélyes ceremónia után a figyelem
a pástokra irányult, ahol a magyar felnõtt nõi-
és férfi mezõny képviseltette magát. A válo-
gató verseny két helyszínen zajlott: a rendez-
vénycsarnokban és a  vívóteremben.

A nõi mezõnyben idõnként a legjobbját
nyújtva nyert Nagy Tímea, Sydney és Athén
olimpiai bajnoka. Szép tussal, a hosszabbítás-
ban nyerte meg a finálét. Második lett Takács
Emese, harmadik Antal Edina és Budai Dorina.

A férfiaknál az MTK-s Szényi Péter lett a
gyõztes, második a Balaton versenyzõje
Rédli András, harmadik a szintén  balatonos
Hanczvikkel Márk és a honvédos Imre Géza.

Sz-L Bau Kupa felnõtt párbajtõr-
válogatóverseny Tapolcán

A Pápán rendezett megyei nagypályás lab-
darúgó-diákolimpián a IV. korcsoportos
tapolcai fiúk nem találtak legyõzõre.

A pápai finálén kilenc együttes vett részt.
Három csoportban kezdték a küzdelmeket. A
csoportmérkõzéseken a tapolcaiak elõbb az
ajkai Vörösmarty-Fekete-iskola csapatát gyõz-
ték le 4:3 arányban, majd a balatonfüredi Rad-
nóti-iskolát 2:0-ra, így elsõ helyen kerültek a
hármas döntõbe. Ott a csoportelsõk körmér-
kõzést játszottak. A mieink elõbb a bajnok-
esélyes pápai Munkácsy fiaival vívtak nagy
csatát. A két gárda nem bírt egymással, 0:0
lett a vége. Ezt követõen a Borsos-iskola fiait
sikerült a Tapolcának legyõznie 1:0-ra, s mi-
vel a Munkácsy a Borsos iskolával is döntet-
lenezett (0:0), a megyebajnoki cím megérde-
melten a Tapolca csapatához kerül. A csapat
edzõje Hanzmann László.

Megyebajnok lett a
Tapolcai Általános Iskola

labdarúgócsapata

U-7-es kis focista palánták is kipróbálhat-
ták a mûfüves sportpályát a számukra ren-
dezett  tornán.

Április 10-én került megrendezésre az
Örökzöld Sportszigeten, a nemrégiben felava-
tott mûfüves sportpályán a meghívásos U-7-es
gyermek labdarúgótorna. A már hagyomá-
nyos Nyuszi Kupára öt csapat érkezett. A ta-
polcaiakon kívül Badacsonytomajról, Talián-
dörögdrõl és Monostorapátiról is érkeztek csa-
patok. A körmérkõzések után kialakult a sor-
rend. Ezen a játéknapon Monostorapáti kis-
legényeinek ment a legjobban, õk lettek a gyõz-
tesek. A további sorrend: 2. Tapolca I., 3. Ba-
dacsonytomaj, 4. Taliándörögd, 5. Tapolca II.

Minden csapat oklevéllel, serleggel és a
nyuszitól kapott édességcsomaggal térhetett ha-
za. A gyerekek fáradtan, de jókedvûen indul-
tak útnak, és a kérdésre, hogy jönnek-e más-
kor is, egyöntetûen azt mondták, hogy igen.

A támogatói szerzõdést Szencz Lajos ügyvezetõ, Eitner Kinga mester-
edzõ és Császár László polgármester írta alá

Fotó: Antal



A VOKE Batsányi János Mûvelõdési
és Oktatási Központban Csizmadiáné
Szász Ildikó gyöngyékszer-készítõ, va-
lamint Oszkai Réka kerámikus mûvei-
bõl nyílt kiállítás április 23-án.

N. Horváth Erzsébet újságíró megnyi-
tójában nemcsak a kerámiamûvesség
kezdeteirõl és a gyöngynek mint díszítõ-
elemnek a történetérõl szólt, de azt is
hangsúlyozta, hogy a környezetünk szép-
pé tételében a nõk jelentõs szerepet töl-
tenek be.

Oszkai Réka csak nõi alakokat ábrá-
zoló szobrai gazdag megfigyelõ képes-
ségrõl, életörömrõl tanúskodnak. Az inti-
mitás, a kedvesség és a szépség mellett
az anyag ismerete és tisztelete is megmu-
tatkozik bennük.

Csizmadiáné Szász Ildikó a gyöngyék-
szerein keresztül nemcsak azt üzeni,
hogy az emberi fantázia kimeríthetetlen,
de azt is, hogy a szép bennünk van, csak
meg kell találni azt a módot, amelynek
segítségével azt kifejezhetjük.

A kiállított szobroknak, ékszereknek
egy keleti hatást tükrözõ környezet adott
hátteret. Ennek a hangulatnak a fokozását
segítették elõ a közremûködõ Khalila
hastánccsoport, valamint a Khalifa kávé-
ház kínálta teakülönlegességek is.       VÉ

A Tapolcai Általános Iskola április 1-jén
diáknapot szervezett.

Az épített és természetes környezet-
nek, valamint egymásnak a jobb megis-
merését célként kitûzõ rendezvénysoro-
zat sok érdekességet, változatos progra-
mot kínált a gyerekeknek.

A 7-8. évfolyam a Batsányi Tagin-
tézmény épületében, valamint a sportpá-
lyán mérhette össze tudását, de volt
akadályverseny is. Ezen a versenyen a
történelmi jártasságukról éppúgy tanúbi-
zonyságot adhattak a tanulók, mint ahogy
a kerékpáros ügyességükrõl is.

Az 5-6. évfolyam kerékpár- és gyalog-
túrára indult Diszelbe, ahol Gyõrffy-
Villám Andrástól izgalmas elõadást hall-
hattak a magyar huszárság múltjáról. Sõt,
a bátrabbak lovagolhattak is.

Az alsó tagozatosok Gyulakesziben
Németh Gyula Lovasbirodalmában tölt-
hettek egy felejthetetlen délelõttöt.

NHE
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A tiszta környezetért

A gyerekeknek Hangodi László
muzeológus-történész tartott elõ-
adást a XVI. század vitézeinek élet-
módjáról

Ellesett pillanat: a rókakölykök
önfeledten játszanak
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Fotó: N. Horváth

Fotó: Iskola

Ne félj,
nem harapok!

Szobrok és gyöngyök

A Veszprém Megyei Kézilabda Szövet-
ség Antal Edit tapolcai tanár-edzõnek a
Veszprém megye kézilabdázásáért kitün-
tetést adományozta.

A kitüntetett már gyermekkora óta kézi-
labdázik, játékos-edzõként a Bács-Kiskun
megyei bajnokságon is részt vett.

Tapolcára kerülve fontos szerepe volt
abban, hogy a nõi kézilabda a '80-as évek-
ben újra erõre kapott.

A Batsányi János-iskola tanáraként a ké-
zilabdásokat is edzi, és velük már számtalan
sikert ért el. A Tapolca VSE nõi kézilabda-
szakosztályánál a 2003/2004. évtõl mûködik
edzõként. Ekkor szerezte meg a Semmelweis
Egyetemen az edzõi diplomáját is.

Az NB II-ben játszó ifjúsági csapattal
is szép sikereket ért el. A 2009/2010. évi
ba-noki szezonban a serdülõ csapat edzé-
seit irányítja. A felnõtt nõi szakosztálynál
az NB II-es nõi gárda szakmai munkáját
végzi. NHE

Gratulálunk!
Gyönyörû, napsütéses tavaszi idõ, ka-
landra kész, több mint kétszáz fõs, vi-
dám társaság és nem utolsó sorban
szívélyes vendéglátás volt szükség ah-
hoz, hogy a Csobáncon kilencedik al-
kalommal rendezett Gyepûtiprás nagy-
szerûen sikerüljön április 24-én.

- A Csobánc lábától indult a csapat,
amelyben nemcsak helybeliek voltak, de
a környezõ településekrõl is, sõt Kecske-
métrõl és Szentesrõl is érkeztek a prog-
ramra - tudtuk meg Bognár Ferenctõl, a
hagyományos hegyjárást szervezõ Cso-
bánc Mûvelõdési Ház igazgatójától. - Utunk
során nyitott pincék vártak bennünket,
ahol jófajta csobánci borokkal kínálták a
„csapatot” a szõlõsgazdák. Természete-
sen nemcsak a szomjukat olthatták a he-

gyi túrára vállalkozók, de a „falu disz-
nójából” - amit még télen vágtunk le - ké-
szült kolbász, sonka, szalonna is az asz-
talra került. Az amúgy is vidám társaság
hangulatát, éneklõ kedvét Németh Tibor
harmonikajátéka is fokozta. A gyepûtip-
rás a Csobánc Mûvelõdési Ház melletti
közösségi téren ért véget. Itt babgulyás és
marhapörkölt vacsora várta a megfáradt
hegyjárókat. A rendezvényt hajnali ket-
tõig tartó, zenés-táncos vigadalom zárta -
tette hozzá az igazgató. NHE

Élményekkel teli diáknap

Tapolca Tavasz
Új helyszínre, a Déli Városkapu Park-
ba várják a rendezõk a tavaszi ünnepi
programokra Tapolca polgárait és
vendégeit.

Április 30-án 18 órakor Császár László
polgármester ünnepélyes keretek között
adja át a város lakóinak a parkot. Majd
azt követõen koncertek várják a kikap-
csolódni vágyókat.

Május 1-jén 14 órakor színes felvonu-
lás lesz (a menet a Köztársaság térrõl
indul a Déli Városkapu Parkba), ahol a II.
Paprikáskrumpli fõzõverseny „mûhely-
titkaiba” is betekinthetnek az érdeklõdõk.
A néptáncmûsort követõen 15 órakor
Marton József alpolgármester mond ün-
nepi beszédet. Operettmûsor, játék, show.
A napot utcabál zárja.

Május 2-án 9:30-kor Pindur Pandúr
vetélkedõ a gyerekeknek, majd táncbe-
mutatók, anyák napi mûsor.

A zárónapon fellép a Tapolcai Musical
Színpad és a Kalimutu-együttes is.

NHE

Egy teljes konténernyi hulladékot gyûj-
tött össze a Tapolca és Környéke Vállal-
kozóit tömörítõ egyesület 12 fõs „bri-
gádja” a tapolca-diszeli kerékpárút és a
fûtõmû közötti több hektáros mezõn
április 10-én.  

A tavaszi szeméthorgászat rá is fért a
területre, hiszen alig néhány óra leforgása
alatt megtelt a Remondis Kft vaskonténere.
Mûanyag palackokat, vásott ruhanemûket,
nejlon foszlányokat, vashulladékot egy-
aránt találtak az egyesületi tagok, akik csak
azt a sajnálták, hogy a vártnál kevesebben
csatlakoztak akciójukhoz, pedig azt gondo-
san meghirdették. Töreky László

Irány a Nemzeti Vágta!
Tapolcai  lovas is indul a Nemzeti Vágta
Balatoni Régiós elõfutamán, május kilen-
cedikén. Sárközi István díjugrató, Ara-
gon lovasa reménykedik a sikerben, pedig
a felkészülésre szánt idõ igencsak rövid.

A nagy lehetõségrõl Németh Imre, a Ta-
polcai Városi Sport Egyesület Lovas Szak-
osztályának vezetõje tájékoztatta lapunkat.

- Az elõfutam helyszíne Balatonlelle-
Rádpuszta lesz, ahol a balatoni települések
lovasai küzdenek meg egymással, hogy
elnyerhessék a Balatoni Vágta nyertese cí-
met. A rang nem akármilyen lehetõséggel
társul majd, hiszen a gyõztes jogot szerez
arra, hogy a régiót képviselhesse a Buda-
pesten június 2-6 között megrendezendõ
Nemzeti Vágtán. A TVSE Lovas Szakosz-
tálya Sárközi Istvánt indítja Aragon nyer-
gében, akivel jelenleg a Diska Lovasbiroda-
lomban Farkas Flávia tréner foglalkozik. 

Töreky László




