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Diszelben a Falurét, illetve a Bakos-
rét tizedik alkalommal adott otthont
a Tapolca-Diszeli Falunapnak és Ve-
terán Motoros Találkozónak június
26-án.

A gazdag és színes programok most is

sok látogatót vonzottak. A nemzetközi
hírûvé lett Veterán Motoros Találkozón
ebben az évben már közel 200 „csoda-
járgány” vett részt.

/Összeállításunk a 9. oldalon „333”
Napló és/vagy monológ címmel./

A Csányi és az Iskola utcai gettókból
1944 júniusában elhurcolt zsidó már-
tírok tiszteletére július 4-én megemléke-
zést tartottak Tapolcán a Holocaust-
emléktáblánál.

A mementónál lerótták kegyeletüket a
Zsidó Hitközség vezetõi, a mártírok le-
származottai, a HIT Gyülekezet képvi-
selõi. A város nevében Marton József
alpolgármester hajtott fejet a mártírok
emléke elõtt.

/Írásunk a 3. oldalon A holokauszt ál-
dozatainak emlékére címmel./

Tapolcán harmadik alkalommal tartot-
tak Vasutas Nyílt Napot július 10-én. A
résztvevõket Kövesdi Szilárd, a Pályavas-
úti Üzletág Területi Központjának veze-
tõje köszöntötte.

Az idei ünnepen a pályaudvaron le-
leplezték Freili Béla - bodorfai polgár-
mester - Életfa címû, akácfából készült
alkotását. Ezt követõen sokszínû prog-
ramok várták az ünnepelt vasutasokat.

A tizedik falunapon

Az elhurcoltakra
emlékeztek

Ünnep a kórházban

A rendezvénysorozat kiemelkedõ eseménye volt a 20 éves Elsõ Magyar
Látványtár „333” címû kiállításának megnyitója

Kerecsényi Zoltán, a Magyar Ellen-
állók és Antifasiszták Szövetségé-
nek Veszprém megyei elnöke volt a
megemlékezés fõ szónoka 

Életfa a
vasútállomáson

A fafaragás a vasutasság szimbó-
lumait örökítette meg az utókor
számára, de helyet kapott rajta a
NOHAB 004-es mozdony is

Tapolca egészségügyi dolgozói és az
önkormányzat képviselõi július 1-jén
a városi kórházban ünnepelték a
Semmelweis-napot.

Dr. Flórián Csaba kórházigazgató a
városi és kistérségi összefogás erejérõl
szólva hangsúlyozta, hogy erre az intéz-
mény hosszú távú fennmaradásának ér-

dekében elengedhetetlenül szükség van.
A kitüntetések átadását követõen

Sólyom Károly alpolgármester köszön-
tõjében a város és a kórház dolgozóinak
példaértékû együttmûködésérõl és a
kórház jövõjérõl is beszélt.

/Írásunk a 3. oldalon Semmelweis-
napi megemlékezés címmel./

Több évtizedes szakmai munkájáért, példamutató életviteléért ebben az
évben dr. Csonka László sebész fõorvosnak ítélte oda az intézmény
vezetése a Dr. Deák Jenõ Emlékérmet

Frissítõ pillanatok

A Szentháromság-téren és a Tavasbarlang elõtt olyan „kapu” várja a
nagy melegtõl szenvedõket, amely frissítõ vizet permetez. Mint a kép is
mutatja: a járókelõk élnek is a lehetõséggel

Megnyílt a lehetõség a városi közlekedés megújítására

Tapolca Város Önkormányzata a tervezett városfejlesztési elképzelések sikeres
megvalósítása, az élhetõ környezet, a versenyképesség és az elérhetõség össz-
hangjának megteremtése érdekében már 2009-ben megalkotta a település közle-
kedés-fejlesztési koncepcióját.

Ennek a koncepciónak fontos eleme a MÁV területén kiépítendõ integrált közleke-
dési és intermodális csomópont kialakítása, amelynek megvalósítására a város a konzor-
cionális partnereivel együtt - MÁV Zrt., MÁV Start, Volán - pályázatot nyújtott be. 

A közelmúltban érkezett meg a pályázatkiírótól az értesítés arról, hogy a közel félmil-
liárdos támogatásra benyújtott pályázat minden tartalmi és formai elvárásnak megfelel,
és azt hiánypótlási kötelezettség nélkül befogadta.

Kedvezõ elbírálás esetén jelentõs minõségi változás következhet be Tapolca közössé-
gi közlekedésében.
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Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ kérdésekrõl
beszélgettünk, köztük az utak helyrehoza-
taláról, a volt laktanya területének haszno-
sításáról, a befogadott uniós pályázatok-
ról.

- Polgármester Úr! Mikor kezdõdhet el a
városközpont rehabilitációja?

- A szerzõdéskötéshez már leadtunk min-
den olyan igazolást, dokumentumot, amelyet
még tõlünk kértek. Reményeink szerint
augusztus végére már „pont kerülhet az i-re”,
és szeptember elején megkezdõdhet a város-
rehabilitáció. A folyamatot az lassítja, hogy a
kormányváltással egy sajátos helyzet állt elõ
a Regionális Fejlesztési Tanácsnál, amely
mint szervezet természetesen megmaradt, de
a kormány még nem delegált új tagokat, így
az jelenleg határozatképtelen, és nincs „alá-
író” sem. Mint már beszéltünk is róla, a
szeptemberi „elsõ kapavágás”, a kivitelezés
megkezdése ünnepélyes keretek között fog
megtörténni.

- Mi, tapolcaiak büszkék voltunk a csator-
názás után és a pályázati segítséggel felújított,
szép belterületi útjainkra. Sajnos, most egyre
inkább azt tapasztaljuk, hogy ezek közül - a kü-
lönbözõ munkavégzések miatt - többet feltör-
nek, és a helyreállítás is kívánni valót hagy
maga után.

- A helyi rendeleteink szerint, ha nem sür-
gõsségi jellegû az útfelbontás, ha elõre ter-
vezhetõ a különbözõ közmûvek bekötése,
akkor elõzetes engedélyt kell kérni az út tu-
lajdonosától, jelen esetben az önkormányzat-
tól. A rendelet a felújítást követõ 3 évet jelölte
meg a felbontási tilalom idõszakának, ezért is
fordultunk már akkor felhívással a lakosság-
hoz, hogy bekötéseiket a felújítás elõtt vé-
geztessék el. Természetesen vannak olyan
helyzetek, amikor nem lehet ragaszkodni a
meghatározott idõtartamhoz, mert a földalatti
vezetékek meghibásodása miatt azonnal cse-
lekedni kell. Sajnos, az elmúlt idõszakban
több ilyen is volt: nemcsak a vízhálózat
acélcsövei használódtak el, de a távfûtés
rendszere is. Ezek a javítások minden esetben
bejelentési kötelezettséggel bírnak, és az utak
helyreállítása is az adott szolgáltató köte-
lessége. Ilyen eset volt például a Batsányi
utcában. Az Alkotmány utca, a Somogyi
Béla, illetve a Kandó utca aszfaltozása elõtt a
DRV Zrt-vel megbeszéltük, hogy az ott
esedékes csõcseréket lehetõleg a munkálatok
megkezdése elõtt végezze el. Így is történt.

- A helyreállítás negatív példája a Május 1.
utca. Az így fog maradni?

- Örülök annak, hogy ezt az utcát külön is
kiemelte, mert ezzel egy megoldásra váró
feladatra világított rá. Az az utca ugyanis az
Állami Közútkezelõ Kht. kezelésében van,
annak az állapota az õ felelõssége. Terveink
között szerepel, hogy a város területén lévõ
útjairól - Dózsa György utca, Keszthelyi út,
Május 1. út stb. - megállapodást kössünk,
azaz ezek kerüljenek önkormányzati kezelés-
be. Természetesen az átvétel feltétele az lesz,
hogy ezek legalább olyan minõségûek le-
gyenek, mint a nemrég elkészült önkormány-
zati út, az Ipar utca. Az igazsághoz azonban
az is hozzátartozik, ritka az olyan eset, hogy

a közmûszolgáltatónak és a Közútkezelõ
Kht-nak akkor van anyagi forrása a bontásra,
felújításra, amikor az önkormányzatnak. A
József Attila utcában még mindig van egy
olyan szakasz, ahol a nyomóvezeték szük-
séges cseréje nem történt meg, de a csator-
názás után helyre kellett állítani a burkolatot
és az utcát meg kellett nyitni a közlekedés
elõtt. Nem várhattunk.

- Még régen beszéltünk róla: van érdek-
lõdõ a volt laktanya területének hasznosí-
tására?

- Igen. Megélénkült az érdeklõdés, sõt újra
jelentkezett az a befektetõ is, aki a gazdasági
válságra, a banki hitelezés akadozására hi-
vatkozva kért türelmi idõt tõlünk. Mint mond-
ta, most már megnyíltak azok a pénzügyi
csatornák, amelyeket a beruházáshoz igénybe
kíván venni. Addig is, míg nem születik meg-
állapodás valamelyik befektetõvel, a területet
õríztetjük. Az õrzõ céggel félévenként újít-
juk meg a szerzõdést, hogy amikor élessé vá-
lik a helyzet, szabaddá tudjuk tenni a terü-
letet, ne terhelje semmilyen kötelezettség.
Jelenleg rövidebb-hosszabb ideig tartó meg-
állapodásaink vannak a hasznosításra. Volt
már ott ügyességi autóverseny, raktározás,
autóbuszvezetõk forgalomtechnikai kép-
zése, paintball. Természetesen ezekért bérleti
díjakat fizetnek. A terület rendben tartásáról
is gondoskodunk. Az õrzés-védés és a kar-
bantartás éves szinten kb. 10 millió forint
nagyságrendû.

- Megtörténtek az intézmények nyári kar-
bantartási munkálatai?

- A munkavégzés folyamatos. A rendelke-
zésre álló, kb. 10 milliós összeget felosztot-
tuk az intézmények között, és azok döntik el,
hogy melyek azok a karbantartási munkála-
tok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek.
Ebben az évben nagyobb volumenû beru-
házásra, felújításra nem kerül sor a szokásos
nyári munkálatokon kívül, de természetesen
a Hivatal munkatársaival az adott intéz-
mények vezetõi ezeket is egyeztették. Azt
viszont köszönettel kell megjegyeznem, hogy
a vállalkozók, a civil közösségek, a szülõi
munkaközösségek most is maximális mérték-
ben segítik az adott oktatási intézményeket,
akár pénzfelajánlással, akár kétkezi munká-
val, mintegy kiegészítve a rendelkezésre álló,
az önkormányzat által biztosított karban-
tartási összeget. A Batsányi Tagintézmény
jelezte, hogy szülõi, vállalkozói segítséggel
tankonyhát kíván kialakítani az iskolában.
Ennek megvalósításához a polgármesteri
keretbõl 200 ezer forinttal járultam hozzá.

- Az elmúlt héten - szó szerint - tombolt a
nyár, közel 40 fokot mutattak a hõmérõk még
árnyékban is. Mit tehet és mit tud tenni a
város a hõség elviselésének érdekében?

- Minden fórumot felhasználunk arra, hogy
az országos tiszti fõorvos, vagy az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a tûzol-
tóság és egyéb szervek felhívásait közzéte-
gyük, de a Helyi Védelmi Bizottság is, amely-
nek mint polgármester, én vagyok az elnöke,
megalkotta a felhívását, illetve hasznos
tanácsokkal látja el a lakosságot a hõség ide-
jére. A helyi önkéntes tûzoltóság locsolja a
város útjait, a városközpontban és a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ mellett olyan
rendszert helyeztünk el, amely frissítõ vizet
permetez, és a közvetlen környezetében 8-9
fokkal is kevesebb a hõmérséklet, mintegy
pillanatnyi felüdülést biztosítva az ott elhala-
dónak. Szerencsére azok az intézmények
nyitva vannak, amelyekben légkondicionáló
mûködik, a városban számtalan ivókút van,

illetve a rendõrségnél és a tûzoltóságnál is
kialakítottunk egy olyan ivóvíz-, ásványvíz-
készletet, amely szükség esetén „bevethetõ”.
Mivel az oktatási intézmények ilyenkor zárva
vannak, így a gyermekek védelme a nyári
hõségtõl elsõsorban a szülõk feladata.

- Polgármester Úr! Melyek voltak az el-
múlt idõszak közérdeklõdésre is számot tartó
tárgyalásai?

- A közelmúltban több médium is foglalko-
zott azzal, hogy a Hunguest Hotel Zrt. tulaj-
donában lévõ Hunguest Hotel Pelionnál
történt legutóbbi fejlesztést, beruházást köve-
tõen az alvállalkozók egy része nem kapta
meg a jogos követelését. A vállalkozók en-
gem is megkerestek, hogy segítsek. Felvet-
tem a kapcsolatot Hülvely Istvánnal, a Hunguest
Hotels Zrt. vezérigazgatójával, aki nem
zárkózott el a tárgyalások elõl. Néhány napja
személyesen járt nálam. Dokumentumokkal
igazolta, hogy az elvégzett munka ellenér-
tékét kifizették a fõvállalkozónak, sõt már õ
is kifizette a következõ körben dolgozókat,
de az alvállalkozók alvállalkozóihoz már
nem jutott el az ígért pénzösszeg. Bár a Zrt-t
nem terheli semmi felelõsség, hiszen velük
nem álltak szerzõdésben, de átérezve a
kisvállalkozók helyzetét és - a szállodalánc jó
hírneve érdekében - egy olyan megegyezés
születik, hogy a kisvállalkozók követelései-
nek 50%-át a Hunguest Hotels Zrt. hajlandó
megtéríteni külön megállapodás alapján, nem
egy összegben, hanem akár egy éves törlesztõ
részletekben. Az elmaradt kifizetések összege
egyenként 1-2 millió forint, a legnagyobb té-
tel pedig 8 millió. A kárt elszenvedõknek
mindenképpen le kell vonniuk a tanulságot: a
csak szóbeli megállapodás, az írott szerzõdés
hiánya - sajnos - egyre gyakrabban fog ilyen
helyzethez vezetni. Ha már a pénzrõl, a ki-
fizetésekrõl van szó: végre megérkezett az
önkormányzat számlájára a kerékpárút építé-
sénél visszatartott 40 millió forintos pályáza-
ti támogatás, illetve az Ipar utcai 28 millió
forintos összeg. Nagy örömömre szolgált,
hogy részt vehettem a tapolcai III. Vasutas
Nyílt Napon. Hazánk vasutasait 60 évvel
ezelõtt köszöntötték elõször egy kijelölt na-
pon, július második vasárnapján, de az elmúlt
években nemcsak a számuk csökkent roha-
mosan, de a megbecsülésük is. Ma már a
központi megemlékezésen kívül szinte alig
van az országban olyan település, ahol kö-
szöntik õket. Szerencsére Tapolca ezek közé
tartozik, az önkormányzat pedig a maga esz-
közeivel az elkövetkezendõkben is támogatni
kívánja és fontosnak tartja a volt vasutasvá-
rosban a vasutashagyományok ápolását és
õrzését. Szomorú volt hallani az ünnepségen,
hogy a tapolcai csomóponthoz a '60-as évek-
ben még 2500 dolgozó tartozott, ma már a
különbözõ Kft-kben is csak alig van 220 kö-
zülük. Az egész napos rendezvény tartalmas
kikapcsolódást nyújtott a nagyszámú résztve-
võnek. A nap kiemelt eseménye volt az Élet-
fa leleplezése és átadása. Freili Bélának, az
alkotónak külön köszönetet is mondtam érte,
és a Város borával ajándékoztam meg.

- Polgármester Úr! A köztársasági elnök
október 3-ára tûzte ki az önkormányzati
választásokat. Tapolcán már elindult a talál-
gatás, hogy Ön megméretteti-e magát a pol-
gármesteri tisztségért. Kérem Önt, zárjuk
rövidre ezt a kérdést.

- Igen, megmérettetem magam. A FIDESZ
polgármesterjelöltjeként indulok az önkor-
mányzati választáson, az indításomat már az
Országos Választmány is jóváhagyta.              

N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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     
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

Megélénkült a befektetõi érdeklõdés
a volt laktanya területe iránt
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A Magyar Köztársaság Országgyûlése
megalkotta a helyi önkormányzati kép-
viselõk és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvényt. A törvény
2010. június 14. napjával lépett hatályba.

A demokratikus intézményrendszer haté-
konyabb mûködésének elérése érdekében a
törvény jelentõsen csökkentette a majdan
megválasztandó képviselõ-testületekbe vá-
lasztható képviselõk számát.

Tapolca város esetében - a vegyes válasz-
tási rendszerre, valamint a lakosságszámra
(16.935 fõ) való figyelemmel - ez azt jelen-
ti, hogy 8 egyéni választókerületi és 3 kom-
penzációs listás mandátum kerülhet kiosz-
tásra. Így a korábbi 17 fõs (10 egyéni 7
kompenzációs mandátum) képviselõ-testü-
let helyett a 2010. október 3-ára kitûzött
helyhatósági választásokon 11 fõs képvi-
selõ-testület kerül majd megválasztásra. 

A törvény hatálybalépését követõ 30 na-
pon belül a helyi választási iroda vezetõ-
jének meg kellett állapítania az egyéni
választókerületek sorszámát és területét,
illetve közzé kellett tennie a megszerezhetõ
mandátumok számát. Ezen HVI vezetõi
határozatok a www.tapolca.hu honlapon
1/2010.(VII.12.) és 2/2010.(VII.12.) szám
alatt megtekinthetõk.

A választókerületek kialakítása mellett
módosultak a szavazókörök is. Erre való
figyelemmel kérem a Választópolgárokat,
hogy az új választókerületek, valamint sza-
vazókörök beosztását tanulmányozzák, és
ez alapján a késõbbiekben megküldendõ
értesítõben megadott szavazókörben élje-
nek választójogukkal.

Dr. Imre László
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Választási tájékoztató

A 2009/2010-es tanév végén Tapolca kö-
zépiskoláiban 213 tanuló tett érettségi
vizsgát. A tapasztalatokról az intézmé-
nyek vezetõit kérdeztük.

Mint Varga Tibornétól, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatójától meg-
tudtuk, a gimnázium négy érettségizõ osztá-
lyában 111 tanuló tett rendes érettségi vizs-
gát, közülük tízen emelt szintût (matematika,
történelem, angol nyelv, biológia, fizika tan-
tárgyból). Az érettségi vizsga iskolai átlaga
4,14 volt, ami megfelel az elõzetes várako-
zásoknak és az eddigi tendenciáknak. Évrõl
évre nõ a testnevelés tantárgy, mint érettségi
vizsgatárgy népszerûsége, az idén tizenöten
választották. Egyre „kedveltebb” az elõreho-
zott érettségi a tanulók körében, ebben a vizs-
gaidõszakban 54 tanuló tett ebben a formá-
ban sikeres vizsgát. Legtöbben angol nyelv-
bõl, informatikából és földrajzból, de volt, aki
német nyelvbõl, énekbõl és testnevelésbõl.

- Ebben az évben 102 tanuló tett érettsé-
gi vizsgát az iskolánkban, közülük 28 elõre-
hozott érettségi volt - válaszolt kérdésünkre
Szollár Gyula, a Széchenyi István Szakkép-
zõ Iskola igazgatója. - Õk elsõsorban a 
földrajz tantárgyat választották, egy tanuló
angolból, egy pedig informatikából tette le
sikeresen az érettségi vizsgát. A választha-
tó tantárgyak között egyébként is a földrajz

- amelybõl összesen 66 fõ vizsgázott - és az
informatika - 33 fõ - volt a legnépszerûbb.
Ennek oka, hogy a földrajz két éves tan-
tárgy, ezért célszerû a második év után friss
tudással jelentkezni a vizsgára. Az infor-
matika választása mellett pedig az szól,
hogy iskolánkban magas óraszámban és
kiváló technikai feltételek mellett tanul-
hatják diákjaink ezt a tantárgyat. Az idei
tanévben elõször testnevelésbõl is érettsé-
gizett tanulónk. Akárcsak az elmúlt évek-
ben, érettségizõink jól teljesítettek a vizs-
gákon; testnevelésbõl jeles, közgazdasági
és marketing ismeretek tantárgyból jó lett
az érettségi átlag, igaz, ezek a tárgyak kevés
tanulót érintenek. De a kötelezõ tantárgyak
között is találkozhatunk jó eredményekkel.
Az idén júniusban 5 szakmában 79 tanuló
tett szakmai vizsgát. Nagy kihívást jelentett
a modulrendszerû képzésben történõ vizs-
gáztatás lebonyolítása, de a kiváló elõkészí-
tõ munkának köszönhetõen probléma nem
merült fel. A tanulókat is próbára tette a több-
napos elméleti és gyakorlati megmérettetés,
hisz egy-egy tanuló 15-20 órát vizsgázott. A
vizsgabizottságok véleménye alapján az el-
múlt évekhez hasonlóan jól teljesítettek, a fel-
készültségüket is dicséri, hogy 14 fõ színje-
les szakmai bizonyítványt vehetett át.

N. Horváth Erzsébet

Az érettségi tapasztalatai

Tény, hogy a rekkenõ nyári hõségben
gyakrabban riasztják a mentõket, tûz-
oltókat. A megnövekedett számú vonu-
lásokról az illetékesek tájékoztatták la-
punkat.

- Megnéztük a hûvösebb és a mostani,
35 fok feletti nyári idõszak vonulásainak
számát, és azt állapítottuk meg, hogy most
30-40%-kal megnövekedtek a mentési
feladataink. Míg más idõszakban havi
szinten 280-300 között van a számuk,
addig a mostani kánikulában ez a szám
400 fölé emelkedett - mondja Szalai
László, a Tapolcai Mentõállomás vezetõ-
je. - Rosszullét, közúti, illetve háztartási
baleset éppúgy szerepel közöttük, mint ki-
rándulás során elszenvedett sérülés.

- Tapolcán hány mentõautó „vethetõ be”?
- Jelenleg 3. Egy 24 órás esetkocsi, egy

24 órás mentõautó, amely bizonyos napo-
kon, bizonyos személyzettel kiemelt men-
tõautóként dolgozik. Még van egy 10 órás
mentõautónk is, amely csak munkanapo-
kon, 7-tõl 17 óráig látja el a feladatokat.
Ezeken felül most, a nyári idõszakban Rév-
fülöpön, a strandon van még egy kihe-
lyezett mentõautó is.

- Nemrég történt a Badacsonyon egy
súlyos baleset, amelyhez mentõhelikopter-
re is szükség volt. Hol és ki dönti el, hogy
milyen esetekben van szükség erre?

- Az irányítás Veszprémben történik. On-
nan küldik ki a mentõautót az adott hely-
színre, majd annak a vezetõje ott dönti el,
hogy további segítségre szükség van-e.

- Miként történik a nagyobb rendezvé-
nyek biztosítása?

- Egészségügyi miniszteri rendelet sza-
bályozza, hogy milyen típusú és látoga-
tottságú rendezvényre kell mentõautót

biztosítani. Ennek értelmében ott vagyunk
a Badacsonyi Borheteken éppúgy, mint a
Balaton-átúszáson.

- Milyen jó tanácsokkal látná el azokat,
akik úgy döntenek, hogy a nyári hõségben
is kirándulni akarnak, vagy éppen csak a
szabadban tartózkodnak?

- Számtalan felhívás, figyelmeztetés lá-
tott már napvilágot. Ezekhez csak annyit
szeretnék hozzátenni, hogy ezeket mindenki
szigorúan tartsa be. Ha tehetik, ne men-
jenek ki a tûzõ napra, nagyon sok folya-
dékot fogyasszanak, és a kirándulásokat se
ezekre a napokra idõzítsék. A mi gyönyö-
rû, hegyes, völgyes vidékünk nemcsak
szépséget kínál ilyenkor, de óvatosságra is
int. Mindenki nagyon vigyázzon magára!

Sárközi Roland, a Tapolcai Önkor-
mányzati Önkéntes Tûzoltóság parancs-
noka elsõsorban a július 14-tõl életbe lé-
pett tûzgyújtási tilalomra hívta fel a fi-
gyelmet. - Az erdõsávoktól és a vasúti
töltésektõl 200 méterre még a kijelölt
helyeken sem szabad tüzet rakni - mondta.
- Itt is szeretném felhívni az állampol-
gárok figyelmét arra, hogy a gépkocsik-
ból, vasúti kocsikból ne dobjanak ki égõ
cigarettát, mert óriási károkat okozhat a
felelõtlenségük ebben a nagy szárazság-
ban. Szerencsére nálunk sem a tûzesetek
száma nem növekedett a nyári idõszak-
ban, sem a közúti baleseteké. De az orszá-
gos statisztikák azt mutatják, hogy a hõ-
ség erõsen befolyásolja a gépkocsivezetõk
reakcióidejét, ítélõképességét. Az ÁNTSZ,
a Helyi Védelmi Bizottság hõségriasztá-
sára, a felhívásokra és a jótanácsokra ez-
után is szeretném felhívni mindenki fi-
gyelmét - hangsúlyozta a tûzoltóparancs-
nok. N. Horváth Erzsébet

Árnyékban is 38 fok

Tapolca Város Önkormányzata köszönettel fogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei árvízkárosultak megsegítésére eddig beérkezett, 205.000 Ft összegû, a vál-
lalkozások és magánszemélyek által átutalt pénzadományokat, amelyeket továbbítunk
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyûlése részére.

Továbbra is várjuk anyagi támogatásukat Tapolca Város Önkormányzata e célra
létrehozott alszámlájára: 11748052-15429348-10440005

Tapolca Város Önkormányzata nevében:
Tisztelettel:

Császár László
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Az Iskola és Csányi utcai gettókból 1944
júniusának közepén közel 750 zsidó szár-
mazású, tapolcai és Tapolca környéki
polgárt hurcoltak el a német koncentrá-
ciós táborok valamelyikébe.

A Zsidó Hitközség vezetõi, a HIT Gyüle-
kezete képviselõi, a hajdani mártírok le-
származottai és városunk önkormányzatá-
nak képviseletében Marton József alpol-
gármester rótták le kegyeletüket az áldoza-
tok emléke elõtt, azaz a Hajnalpír Alapít-
vány által még 2002-ben emelt Csányi utcai
emléktáblánál, majd a tapolcai zsidó teme-
tõben július negyedikén, vasárnap. 

A megemlékezés fõ szónoka Kerecsényi
Zoltán, a Magyar Ellenállók és Antifasisz-
ták Szövetségének Veszprém megyei elnö-
ke szerint az a zsidó közösség esett áldo-
zatul a fasiszta uralomnak, amely már az
1200-as évektõl gyarapította, gazdagította a
kisváros életét. A közel 600 ezer magyar-
országi és hat millió európai zsidó elpusz-
títása a zsidóság elleni náci háború utolsó

szakaszát alkotta, amely Magyarország
német megszállását követõen, a háború
legkönyörtelenebb, legkoncentráltabb bûn-
tette volt - fogalmazott.

Bizonyos kutatások szerint a háború után
mindössze 60, más források szerint 112 zsi-
dó elhurcolt tért vissza Tapolcára.

A megemlékezésen kiemelt hangsúlyt ka-
pott, hogy  az antiszemitizmus továbbra is
jelen van hétköznapjainkban, ezért a zsidó-
ság vezetõinek elsõszámú feladata, hogy
minden rasszista, antiszemita megnyilvá-
nulással szemben idõben fellépjenek, és
felvilágosító munkával, mindenkivel, - de
elsõsorban a fiatalokkal - megismertessék a
történelemnek ezt az idõszakát. A rendez-
vényen Totha Péter Joel rabbi, valamint
Kerekes Béla kántor tartott mártír-istentisz-
teletet, a kegyelet virágait, koszorúit, köveit
a Csányi utcai mementónál, valamint az iz-
raelita temetõkertben a Hitközség, a Hit
Gyülekezete, valamint magánemberek is
elhelyezték. Töreky László

A holokauszt áldozatainak emlékére

A megelõzõ évek gyakorlatától eltérõen,
idén a városi kórházban ünnepelték meg a
Semmelweis-napot Tapolca egészségügyi
dolgozói és a város önkormányzatának
képviselõi, vezetõi.  

Az ünnepi esemény az elmúlt hónapok tör-
ténéseinek tükrében különleges jelentõséget
kapott. Az egészségügyi dolgozókat elsõként
a néhány hete városi üzemeltetésbe visszake-
rült kórház új igazgatója, dr. Flórián Csaba
köszöntötte. 

Dr. Flórián Csaba Semmelweis Ignác élet-
mûvének méltatását követõen annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a kórház ügyé-
ben meglesz az a városihoz hasonló kistér-
ségi összefogás, amelyre az intézmény hosz-
szú távú megmaradásának érdekében szük-
ség lenne.    

2005 óta kísérõje a Semmelweis-napi vá-
rosi ünnepségnek a Dr. Deák Jenõ Emlék-
érem átadása, amelyet 2010-ben kiváló, több
évtizedes szakmai munkájáért, példamutató
életviteléért dr. Csonka László sebész fõor-
vosnak ítélt meg az intézmény vezetése.  

Dr. Csonka László 1949-ben született, kö-
zépiskolai tanulmányait Székesfehérváron vé-
gezte, majd a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen szerzett általános orvosi diplomát.
1973-tól dolgozott a tapolcai kórház sebészeti
osztályán, 1984-ben adjunktusi kinevezést ka-

pott, ez év januárjában fõorvosként vonult nyug-
díjba. Jelenleg a Tapolcai Kórházért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. A Dr. Deák
Jenõ Emlékéremmel egy példás, több évtize-
des, sikeres szakmai életpályát ismert el a
kórház vezetõsége. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Tapolca-Sümeg helyi szervezetének
elismerõ oklevelét a Semmelweis-nap alkal-
mából idén a tapolcai kórház dolgozója, Simon
Henrietta fizikoterápiás asszisztens vehette át.

Még egy kitüntetettnek gratuláltak a
Semmelweis-napon. A magyar egészség-
ügy területén kifejtett kimagasló teljesít-
ményéért szakmai díjat vehetett át az egész-
ségügyi dolgozók országos jubileumi kong-
resszusán, Kecskeméten - Veszprém me-
gyét képviselve - dr. Szlávy Józsefné, a ta-
polcai kórház vezetõasszistense.     

A kitüntetések átadását követõen Sólyom
Károly alpolgármester az ünnepi fogadást
megnyitó köszöntõjében a kórház jövõjérõl
ejtett szót. Az alpolgármester szerint lezárult
egy fejezet a tapolcai kórház életében, majd
hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban pél-
daértékû együttmûködés jellemezte a kórház-
dolgozók és a városvezetés kapcsolatát,
ugyanakkor további áldozatokat is kell még
hozni az egészségügyi intézmény fenn-
maradása érdekében.               Töreky László

Semmelweis-napi ünnepség
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Mint Bognár Ferenctõl, a - Tapolcai

Ünnepi Napok és Borhetet szervezõ

és rendezõ - Tamási Áron Mûvelõ-

dési Központ igazgatójától megtud-

tuk, a rendezvénysorozathoz ugyan-

akkora anyagi forrás áll rendelke-

zésre, mint az elõzõ években.

Az augusztus 15-én kezdõdõ prog-

ramsorozat 22-éig tart, már elkészült a

rendezvényterv és a plakátokon ke-

resztül nemcsak a tapolcaiak, de az

ország különbözõ pontjairól érkezõk

is kedvükre válogathatnak a mûsorok

közül. A szabadtéri színpadon egy-

mást váltják majd a fellépõ együtte-

sek, itt kerül majd sor a borverseny

eredményhirdetésére is. Augusztus

20-án az ünnepi szentmisét követõen a

Szent István-szobornál lesz a kenyér-

szentelés, de Császár László polgár-

mester az ünnepi beszédét ebben az

évben nem a Víziszínpadon, hanem a

Kisfaludy utcai rendezvények helyszí-

nén fogja elmondani.

- A megszokott tûzijáték idén elma-

rad, a felszabaduló összeget az árvíz-

károsultak javára ajánljuk fel. Egy ki-

sebb volumenûre azonban most is sor

kerül, vállalkozói támogatással. A Ta-

polcai Ünnepi Napok és Borhét-nek

mintegy „nyitánya” lesz az augusztus

14-én kezdõdõ Tapolcai Nyári Esték,

amelyen amatõr együttesek kapnak fel-

lépési lehetõséget. Rendezvényeinkre

mindenkit szeretettel várunk - tette

hozzá Bognár Ferenc.   

N. Horváth Erzsébet

Elõkészületek

„A dicsõség koszorúja / a világ hiúsága. /
A te láthatatlan koronádat / meleg szeretetbõl
és hûségbõl / fonja Isten azokban a szívekben
/ akiknek elvitted õt.”

Tisztelt Emlékezõk, Drága Barátaink!
Megrendülten, de hálás szívvel állok itt,

hogy családom nevében köszönetet mondjak.
Köszönetet ezért a felemelõ napért minden-

kinek, aki velünk van és aki lélekben van itt.
János biztosan boldog, hogy együtt lát ben-

nünket.
Külön köszönettel tartozom Lasztovicza Jenõ

országgyûlési képviselõ úrnak, Tapolca min-
den polgárának, polgármesterének, jegyzõjé-
nek, a képviselõ-testület tagjainak, hogy meg-
álmodták és létrehozták az emlékhelyet.

Hálás szívvel mondok köszönetet Zabola
polgármesterének, képviselõ-testületének, Za-
bola népének, hogy tiszteletük jeléül kopjafát
állítottak Tapolca elhunyt polgármesterének,
elhozva ide az erdélyi emberek szeretetét.

Baráti szeretettel köszöntöm drága, hatá-
ron túlról érkezett testvéreinket, akik jelen-
létükkel erõsítik összetartozásunkat.

Alázatos lélekkel köszönöm a történelmi
egyházak szolgálatát, hogy az ökomené je-
gyében áldották és szentelték meg az emlék-
helyet.

Hálám fejezem ki a környék elöljáróinak,
János minden munkatársának.

Köszönet a kivitelezést vezetõnek, az
emlékmû tervezõjének, a kopjafa és síremlék
aranykezû készítõinek, a rendezvény minden
közremûködõjének.

Köszönetem fejezem ki annak a sok igaz
embernek, akik a mai napig is a családunk
mellett állnak és szeretetükkel körülvesznek
bennünket.

Hálám mindenkinek, aki átérzi, hogy mit
jelent egy árván maradt család, és nem felej-
tették el, merre nyílik az otthonunk kapuja.

Hiszem, hogy az õszinte barátság a síron
túl is barátság marad.

A most felavatott emlékmû hûen tükrözi
férjem szellemiségét és az emberek iránta
érzett szeretetét.

„Egészen biztos: Isten senkit sem azért te-
remtett, hogy átoki nehézség vagy keserûség
legyen ezen a Földön. Az Úr azt szeretné,
hogy mindannyian a magunk módján csalá-
dunk, népünk, nemzetünk, egyházunk számá-
ra az Õ áldása, ajándéka, szeretete jelei le-
gyünk. Add át ajándékaidat, s így a világot
tovább teremtõ Isten áldása leszel” - írta
családomnak Böjte Csaba.

Igen, János ez nekünk: szeretet, áldás,
ajándék!

Köszönöm, hogy itt vagytok, hogy együtt
lehetünk és emlékezhetünk!

Ács János családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Ghymes Fesztivál 2010
- Jövõre újra, ugyanitt - mondták szinte
egybehangzóan a Ghymes Fesztivál szer-
vezõi és rendezõi, valamint a programok,
elõadások résztvevõi a háromnapos fesz-
tivál zárásakor.

A fesztivál megnyitóján, július 2-án a
tapolcai Szentháromság-téren elsõként
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõket,
majd a város nevében Sólyom Károly alpol-
gármester kívánt jó szórakozást, tartalmas
idõtöltést mindenkinek.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia volt elnöke, a rendezvény
fõvédnöke nemcsak a Szent György-hegyi
kötõdésérõl szólt, de arról is, hogy óriási
szükségünk van az ilyen rendezvényekre. 
- Az egészséges nemzeti öntudat megterem-
téséhez és kineveléséhez ilyen fesztiválokra
van szükség. „Múlt nélkül nincs jövõ” - idéz-
te a latin mondást, majd hangsúlyozta: - Bát-
ran és büszkén kell a magyar nemzeti

kultúra emlékeit feleleveníteni - a Ludas
Matyitól kezdve a különbözõ népi szoká-
sokig -, hogy újabb és újabb generáció ta-
nulhassa meg, milyenek is vagyunk mi, ma-
gyarok.

Szarka Gyula, a Ghymes-együttes ve-
zetõje és Pataki András, a Forrás Színház
igazgatója jó minõségi szórakoztatás ígére-
tével hívta a jelenlévõket a fesztiválra.

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar friss
hangú muzsikája csak erõsítette a „nézõto-
borzást”.

A hegymagasi részen lévõ Szent György-
pince maximálisan felkészült a fesztivál fo-
gadására. A szép táji és épített környezet 
a borkóstolásra éppúgy lehetõséget adott,
mint a kirakodóvásárra. A színházi elõadá-
sok, a koncertek pedig önmagukért beszél-
tek. Óriási sikert aratott a Forrás Színház
elõadásában Gogol Az õrült naplója címû
mûve, Pápai Erika színmûvésznõ fellépése
és a Szamártestamentum címû pajzán ko-
média. Sok nézõt vonzott a Csalóka Péter
és a Ludas Matyi címû mesejáték is.

A háromnapos rendezvénysorozat fény-
pontja kétségtelen a Ghymes-koncert volt.

Közel 5 ezer ember - országhatáron túlról is
érkeztek - nézte-hallgatta végig az elõadást,
és „tarsolyában” felejthetetlen élménnyel tér-
hetett haza.

- Nagy öröm számunkra, hogy helyet ad-
hattunk a fesztiválnak - mondja egy kicsit
fáradtan, de annál elégedettebben Kiss
István, a Szent György-pince tulajdonosa. -
A hely varázsa és a profi szervezés meghoz-
ta a várt eredményt.

Nagy Péter, a Köztársasági Õrezred kor-
mányvendéglátás séfhelyettese különleges
ételt „hozott” kóstolásra a fesztiválra. - Ál-
dost fõztem egy történelmi hunüst máso-
latában. Ez a raguszerû étel a honfoglaló
magyarok áldozati étele volt. Szeibert
Róbert receptje alapján készítettem el, óriá-
si volt a sikere.

Szarka Gyula, a Ghymes-együttes ve-
zetõje és a fesztivál fõszervezõje is elége-
dettségének adott hangot. - Szépen sikerült
a fesztivál, az erõfeszítések meghozták
gyümölcsüket. Nagy volt az érdeklõdés a
Ghymes-koncert iránt is, és ez megerõsítette
bennünk, hogy jövõre újra, ugyanitt talál-
kozzunk. N. Horváth Erzsébet

Vizi E. Szilveszter a fesztivál meg-
nyitóján

Pápai Erika színmûvésznõ felolvasóestjét Szarka Gyula nyitotta meg

Ács János polgármester síremlékének május 28-ai avatásán a nemzetiszínû
szalagot a kopjafára - a határon túli magyarok képviseletében - Ádám Attila,
az erdélyi Zabola polgármestere, Puliszka Éva, a kárpátaljai Aknaszlatina ma-
gyar óvodájának vezetõje és Keszegh Béla, a szlovákiai Marcelháza polgár-
mestere is felkötötte

Fotó: esemenyter.hu

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Jubilált a diszeli Veterán Motoros Találkozó.
Az önkormányzat és a Rozsdamarók Egye-
sület immár tizedszer hívta össze az ország-
ból az öreg motorok elhivatott szerelmeseit,
hogy találkozzanak a településrész falu-
napján.

Közel kétszáz, zömmel vén kétütemû mo-
torkerékpár-csoda lepte el a rendezvény
helyszínét június 26-án, szombaton. Gazdáik
kitûnõ hangulatban mustrálták egymás kissé
kopottas, vagy éppen tükörfényesre felújított
csodáit. Megbeszélni való volt bõven, hiszen
a kétkerekû „jószágoknak” komoly, sok eset-
ben kalandos múltjuk, történetük, egyszóval
lelkük van. Emiatt aztán többek õk gazdáik
szemében bármely csillogó, donorhordozó ja-
pán száguldó csodánál. Egy-egy öreg Csepel,
Danuvia, MZ vagy Pannónia tulajdonosának
lenni életérzés és életforma is egyben. És per-
sze nosztalgia is egy olyan idõ után, amikor
még minden olyan szerethetõ, szerelhetõ és
emberközeli volt. A kékes füstben is jól lát-
ható kapocs köti össze a veterán motorosokat:
a régi technika szeretete, és egy kis „megmu-
tatom hajlam”. Egy biztos, - akár a virágok
kedvelõi - rossz emberek õk nem lehetnek. A
jó emberek pedig szeretnek összejönni, és ha
már együtt vannak, akkor egy közös balatoni
motortúra a hab a tortán. Ahogy a megelõzõ
években, most is felpörögtek a járgányok, és
elindultak közel száz kilométeres túrájukra a
diszeli Falurétrõl, és még az idõközben meg-
eredt esõ sem zavarta õket. Útjuk polgárõrök
által biztosított, kissé csapadékos, de „fílinges”
és különösebb problémákat nélkülözõ volt.

Amíg a motorok és fanatikus vezetõik úton
voltak, számos program várta a helyi és ven-
dég közönséget Diszelben. A gyermekeknek
kézmûves játékok sokasága, íjászat és  Pepe,
a lufibohóc hozott izgalmas, szórakoztató per-
ceket. A fiatalokat, a felnõtteket a kispályás
labdarúgó torna, a sportvetélkedõk, a fõzõ-
verseny tartotta lázban. A nagyszínpadon a
Csobánc Népdalkör, a Yaramineh hastánccso-
port, a monostorapáti gyermek néptáncosok
csoportja, a TIED-tánccsoport, na és Gyöngyi
és Erika, a „padödöszerû” páratlan páros szó-
rakoztatta a közönséget. Késõ délután a lát-
ványtári jubileumi kiállítás várta a mûvészet
kedvelõit, az esti órákban a Hátsóudvar Rock
Band dübörögte a hetvenes, nyolcvanas évek
rockzenéjét, majd késõig tartó bál zárta a Fa-
lunapot Németh Tibor és zenekarának közre-
mûködésével.           Töreky László

Éves rendszerességgel ellenõrzik Tapol-
cán a polgárvédelmi szirénák mûszaki
állapotát, mûködõképességét.

Háború idején légoltalmi szirénáknak,
ma már polgárvédelmi szirénáknak hívják

azokat a hangkeltõ berendezéseket, ame-
lyeknek semmihez sem hasonlítható, dob-
hártyaszaggató, visító hangja emberek so-
kaságának életét mentheti meg katasztrófa-
helyzet esetén. Tapolcán is található belõlük
négy darab. Évenkénti ellenõrzésük, kar-
bantartásuk sok éve már nem az állam,
hanem az önkormányzat, illetve a helyi
katasztrófavédelmi szakemberek feladata. A
napokban Horváth András polgári védelmi
alezredes és munkatársai átvizsgálták és
megszólaltatták a koros, de a szakemberek
szerint rendkívül megbízható berendezése-
ket. Mindegyik készülék jó állapotban van,
hibátlanul mûködik - derült ki az átvizsgálá-
sok során.                               Töreky László

Az év eddigi idõszakában ismeretlen
tettesek több törvénytisztelõ, segítõkész
állampolgár életét keserítették meg ismé-
telten, az általuk elkövetett ún. „trükkös
lopások” kategóriájába tartozó bûnelkö-
vetések végrehajtásával. 

Az illetéktelenek újabb, merészebb
ötletekkel, mondva csinált indokokkal
próbálkoznak kapcsolatba lépni velünk,
hogy a pillanatnyi alkalmat kihasználva
eltulajdonítsák felügyeletünk nélkül maradt
értékeinket, vagyontárgyainkat!

Íme néhány trükkös módon elkövetett
lopás - sajnos megtörtént - esete, melybõl
kitûnik az emberi tényezõ állandósága, mely

nem más, mint a figyelmetlenség!
Tapolcai károsult háziorvosa tett róla be-

jelentést, miszerint 2010. február hó 27-én a
délutáni órákban 13,30 óra körüli idõben
betegénél személyesen jelentkezett egy
ismeretlen nõ, aki magát a „meglátogatott”
új asszisztensnõjének adta ki. Az ismeretlen
azzal érkezett, hogy õt a háziorvos irányí-
totta a beteghez, mivel fél áron tud részére
kínálni egy a páciens betegségének kezelé-
séhez elengedetlenül szükséges orvosi mû-
szert. A betegtõl 40.000 Ft összegû elõleget
csalt ki azzal, hogy a mûszer vételárából
fennmaradó összegért késõbb visszamegy a
gép tényleges leszállításával egyidejûleg. A
páciens a távozó „asszisztensnõ” által hasz-
nált gépkocsi forgalmi rendszámát azonban
feljegyezte. 

Másik eset: 2010. április hó 10-én a sér-
tett lánya tett bejelentést, hogy édesanyjától
vélhetõen trükkös lopás módszerével pénzt
tulajdonítottak el. 

A károsult tapolcai idõs édesanya beszá-
molt róla, hogy a pénz hiányának észlelése
elõtt pár nappal két ismeretlen személy járt
nála, akik név szerint unokájára hivatkozva
azzal álltak elõ, hogy a fennálló 10.000 Ft

összegû pénzügyi tartozást hozták vissza
neki, viszont csak 20.000 Ft-os bankjegyük
van. 

Megkérték az idõs asszonyt, váltsa fel a
bankjegyet, aki jóhiszemûen a szekrényben
lévõ kézitáskáját megnyitva szándékozta a
kérést teljesíteni. Kis idõ múlva azonban kö-
zölték vele, hogy már nincs rá szükség, mi-
vel emlékezetük szerint a ház elõtt parkoló
gépkocsijukban van 10.000 Ft-os.

Ezzel távoztak is a lakásból, mint kide-
rült, az idõs asszony által összegyûjtött és
kézitáskában lévõ összeggel, melyet egy óvat-
lan pillanatban emeltek el a pénzváltása so-
rán önként, segítõszándéktól vezérelve meg-
mutatott helyrõl.

Kérem, alkalmazzák a szükséges maga-
tartási formákat, melyekkel hatékonyan és
egyszerûen védekezhetünk: ez a visszakér-
dezés és a kellõ gyanakvás!

Tartsák ezentúl is mindig szem elõtt: a
hivatalok nem járnak kinn a lakóhelyünknél,
ha mégis, arról elõre írásban értesítik Önö-
ket! Pénzt, nyugdíjat kizárólagosan a postás
hoz a házhoz!        Molnár András r.fhdgy. 

Tapolcai Rendõrkapitányság,
megelõzési elõadó
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Albrecht András és Bernula Dóra
Bakos Krisztián és Tompos Brigitta

Farkas Attila és Németh Rózsa Katalin
Grasso Romualdo és Fazekas Andrea
Krakker Tamás és Orosz Zsuzsanna

Gratulálunk!

Évfordulók
1855. július 155 éve
Tapolcán, Kõvágóörsön és a környezõ falvakban
július elsõ hetében terjedni kezdett a kolera.
2005. július 5 éve
A II. Balaton Filmfesztivál - amelynek megnyi-
tására a tapolcai Városi Moziban került sor -
díszvendége Makk Károly rendezõ volt.
1851. július 1. 159 éve
Megkezdi mûködését az elsõ intézményes postai
szerv /postaexpedition/ Tapolcán.
1995. július 2. 15 éve
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület emléktáblát
helyezett el a volt zsidó iskola utcai homlokzatán
az 1847-ben indult felekezeti oktatás emlékére.
1290. július 3. 720 éve
Tapolca egyházát a Boldogságos Szûz tiszteletére
avatják. A település kegyura ebben az idõszakban
Tapolczai Lõrincz ispán.
1910. július 5. 100 éve
Elhunyt Vastagh János tanár, a Tapolca-környéki
mocsaras területek lecsapolásának megszervezõ-
je. Nevéhez fûzõdik többek között a Nagytó ki-
tisztíttatása és a környék szõlõkultúrájának meg-
újítása. Sírja a tapolcai temetõben található.
1896. július 8. 114 éve
Nagy tûzvész Tapolcán. Három utcában 67 lakás
hamvadt el. 120 család maradt fedél nélkül. A
tûzkárosultak megsegítésére széleskörû gyûjtés
indult.
1990. július 8. 20 éve
A Deák Ferenc utca 20. szám alatti épületben
megnyílt a Tapolcai Galéria.
1950. július 17. 60 éve
A Bakonyi Bauxitbánya Kft. államosítása, 
amelynek neve ekkortól Bakonyi Bauxit Álla-
mi Vállalat.
1885. július 23. 125 éve
Megszûnt a legelsõ tapolcai hetilap, a „Balaton”,
amelynek elsõ száma 1884 januárjában jelent
meg.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Figyelmet, trükkösök folyamatosan!

Lassan indult a nyári szezon
Hasonlóan a Balaton Régió egészéhez, 
- sajnos - Tapolca és környéke sem tudott
jobb szezonkezdetet produkálni. A máju-
si, júniusi adatok - a Tourinform Iroda
látogatottságát tekintve - messze elma-
radnak az elõzõ éviekhez képest.

2006 óta tapasztalható évrõl-évre egy álta-
lános csökkenés, de ebben az esztendõben a
szezonkezdet még lehangolóbb eredménye-
ket produkált. Májusban harmada, júniusban
negyede hiányzott az Irodába látogató ven-
dégek számából a tavalyi évhez képest. Igaz,
hogy ehhez nagyrészt hozzájárult a szokat-
lanul hûvös és esõs idõ. A hiányt tovább te-
tézte, hogy fõképp az országon belüli küldõ
megyéket sújtották legjobban a környezeti
katasztrófák, amelyek miatt az ott élõket na-
gyobb gondok nyomasztották, mint a balatoni

nyaralás gondolata. A harmadik tényezõt sem
hagyhatjuk ki: az általános gazdasági állapo-
tok további romlását, ami az embereket - fõ-
leg a gyermekes családokat - késztetik arra,
hogy a nyaralásukat elhagyják, vagy drasz-
tikusan lerövidítsék. A külföldi vendégek kö-
zül is kevesebben érkeztek hozzánk, de a ma-
gyar vendég hiánya volt erõsen, feltûnõen ér-
zékelhetõ. A Tavasbarlangba júniusban szinte
várakozási idõ nélkül lehetett lejutni, ahol
érdeklõdésemre szintén hasonló adatokat kö-
zöltek a vendégszám csökkenését tekintve. A
július - a jó idõnek és a napsütésnek, az igazi
nyárnak köszönhetõen - végre meghozta a turis-
tákat is. Megérkeztek mind a belföldi, mind a
külhoni vendégek, így a fõszezon elé nagyobb
reményekkel tekinthetünk.  Minorics Tamás,

a Tourinform Iroda vezetõje

Jól mûködtek a szirénák

Motorosok hadinépe a falunapon

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke június 20-án, a Megye-
háza Szent István-termében mondott
köszönetet mindazoknak, akik részt vet-
tek az árvízvédelemben, vagy bármilyen
formában segítették az árvízkárosul-
takat.

- Minden elismerést megérdemelnek
azok, akik részt vettek a vízzel elárasztott
területek védelmi munkálataiban, küzdöt-
tek az árral, védték a lakóházakat, a telepü-

léseket és környéküket - mondta a megyei
közgyûlés és a Veszprém Megyei Védelmi
Bizottság elnöke azon az ünnepségen, amit
azok tiszteletére rendeztek, akiknek ki-
emelkedõ szerepe volt az árvízvédelemben.

Váradi Károly, a Veszprém Megyei Vé-
delmi Bizottság titkára hangsúlyozta, hogy
az egész ország köszönetét és tiszteletét él-
vezik mindazok, akik a bajba jutottak
megsegítésére siettek.  

Forrás: Megyei sajtóreferens

Köszönet az árvízvédelmi munkáért

Fotó: Töreky

Fotó: Kovács

Lasztovicza Jenõ a segítségnyújtás emberbaráti kötelességérõl is szólt



Az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Se-
gítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ) és a Szász Márton Általános és
Speciális Iskola a közelmúltban fogadta a
svédországi partneregyesület és intézmény
fiataljait. 

Mint a két vendéglátó intézmény veze-
tõjétõl, Horváthné Somogyi Ildikótól és
Bognár Ferenc iskolaigazgatótól megtud-
tuk, változatos programokkal várták a jú-
nius végén érkezett vendégeket.

A Svéd és Magyar Integrált Sporttábor

egyben szakmai találkozó helyszíne is volt.
A négy éve tartó kapcsolat során most
nyílott lehetõség arra, hogy a magyarok
vendégül lássák a svéd fiatalokat. A tábor-
ban a sport, a mozgás került elõtérbe, de
természetesen megmutatták a Balaton-
felvidék természeti értékeit is. A nyelvi
különbségek ellenére a fiatalok nagyon jól
megértették egymást. A hét folyamán nap-
közben a sporté, a szakmai tanácskozá-
soké volt a fõszerep, esténként pedig a
vendéglátók színes mûsorokkal szereztek
örömet vendégeiknek. A programok kö-
zött szerepelt kézmûves foglalkozás, be-
mutatkozott az ÉFOÉSZ tánccsoportja és
Havasi Gábor egy zenés esttel. A tábor
búcsúestjén Domján Tamás szórakoztatta
a vendégeket.

A nyáron még arra is nyílt lehetõség,
hogy a vendéglátók kiutazzanak a Svéd
Integrált Sporttáborba, ahol a Szász Márton-
iskola tanulóin kívül az ország különbözõ
pontjairól is érkeztek az ÉFOÉSZ fiataljai
hazánkat képviselve. A szakmaiság mellett
Svédországban is a sport került elõtérbe,
különös tekintettel a tengerben ûzhetõ ví-
zisportokra.

Az integrált sporttáborban élsportolók
is részt vettek, akik együtt mozogtak a hal-
mozottan sérültekkel. A svédeknél a fia-
talokat sokkal inkább önállóságra szok-
tatják, mint nálunk. Az elfogadás jegyé-
ben modernebb szemlélettel, az egyenlõ
esély biztosításának lehetõségével nevelik
õket. 

A több éves kapcsolat nem jöhetett volna
létre Tapolca Város Önkormányzata és a
Megyei Közgyûlés szervezése, támogatása
nélkül. N. Horváth Erzsébet

A Gyulaffy Napok Csobáncért rendezvény-
sorozat az ország legnagyobb és legérde-
kesebb hagyományõrzõ seregszemléje. A
programot a Gyulaffy László Hagyomány-
õrzõ Lovasbandérium - Csobánc Váráért
Alapítvány kelti életre évrõl-évre.

A rendezvényt Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva,
hogy a hagyományok õrzése, a múlt emlé-
keinek ápolása a jövõ építését is szolgálja.

Az immár hetedik alkalommal megrende-
zett, háromnapos (július16,17,18) nyári prog-
ram egyik fontos célja annak kulturális, tu-
risztikai szerepén, vonzerején túl, hogy anya-
gi forrásokat biztosítson Csobánc várának
hosszú évek óta zajló rekonstruciójához.

Németh Gyula, a rendezvény házigazdája la-
punknak elmondta, az anyagi nehézségek el-
lenére állták a sarat, és minden eddiginél na-
gyobb számban hozták össze az ország kö-
zépkori hagyományõrzõ csoportjait, mindezt
támogatások, pályázati források nélkül. A
bevételek ugyan elmaradtak a remélttõl, de a
háromnapos program színvonala, a fellépõk
és a kulturális programok száma nem maradt
el a megelõzõ évek kínálatától. A Gyulaffy
Napoknak idén leginkább a kánikulai 37 fokos
hõmérséklet ártott, hiszen az ilyen idõjárás in-
kább a vízpartra ûzi az embereket. Nem vé-
letlen tehát, hogy a szombat esti vártámadás,
majd az azt követõ koncertek, illetve a szeles,
de elviselhetõ hõmérsékletû vasárnap hozta a
legnagyobb nézõszámot.         Töreky László
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Svédországi kapcsolatok

A sok közös program összekovácsolta a svéd és a magyar fiatalokat

A bajuszszépségverseny vitéz nevezõi a zsûri elõtt. Sem az idõjárásra,
sem a hangulatra nem lehetett már panasz a vasárnapi programokon

Mozsdényi Lászlóné
(Sánta Rózsa)

(1938. december 8., Dusnok - 
2010. június 30., Tapolca)

Mozsdényi Lászlóné (Sánta Rózsa) Sánta
Péter villanyszerelõ és Gyuricza Erzsébet
háztartásbeli gyermekeként született.

1957-ben érettségizett a bajai III. Béla
Gimnáziumban, majd Pécsett, a Jogtudomá-
nyi Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban.
A köztisztviselõi munkával, a közéleti te-
vékenységgel már korán elkötelezte magát.
1957-1960 között Sükösdön, 1960-1965
között Balatonedericsen, majd 1965-tõl
1966-ig Tapolcán volt tanácstitkár.

1966-tól 1983-ig a Tapolcai Városi Tanács
osztályvezetõje volt. 1984-tõl 6 éven át Süme-
gen látott el tanácstitkári feladatokat, majd
1991-tõl 1999-ig Zalahaláp körjegyzõje volt.

Hivatali elfoglaltsága mellett tudomá-
nyos tevékenységet is folytatott. Kutatási
területe a kistelepülések közigazgatási mo-
delljének vizsgálata volt. Társszerzõje az
1993-ban megjelent Körjegyzõségi modell
címû munkának és szerkesztõje a 2000-ben
kiadott Jogi alapismeretek címû tankönyvnek.

Munkásságának elismeréseként 1978-ban
a Munkaérdemrend bronz-, 1989-ben
aranyfokozatát kapta. 1998-ban tevékeny-
ségét a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével ismerték el.

Férje, a 2008-ban elhunyt Mozsdényi
László is ismert és elismert köztisztviselõ-
je volt nemcsak Tapolcának, a szülõvá-
rosának, de a járásnak, a megyének is.

Nyugodjanak békében. Emléküket
õrizze az idõ és a kegyelet.

Háromrészes sorozatban mutatjuk be
Boczkó Gyula fenti címû kiadványát. Az
elsõ rész a TÖFC elõtti idõkrõl szól.

„A fiúk szeretik a focit! Nagyon. Ezért
aztán amikor lehetõségük van, gyakorolják
is rendesen. Ha a labda pattog, megváltoz-
nak. Vannak, akik elfelejtik a napi gondo-
kat, a stresszt és felszabadulnak, vagy ép-
pen fordítva, az eddig nyugodt, halvérû em-
ber adrenalin szintje az egekbe emelkedik.
Elõkerül másik énjük, a homo ludens, a
játékos ember. Így van ez az egész világon,
miért lenne másképp Tapolcán?

Ebben a csapatban van, aki már a kezde-
tekkor profi módon készült, van, aki csak
amatõr volt, és van, aki hobbi szinten ûzte,
de összehozta õket a közös szerelem. A mai
csapat alapjait az a baráti társaság rakta le,
akiknek zöme az aktív játék befejezése után
- bár Tapolcán laktak - mégis a nyolcvanas
évek végén, Badacsonytomaj Öregfiúk néven
verbuválódtak csapattá. Magyar József veze-
tésével alkalmi szervezésekkel bonyolították
mérkõzéseiket bel- és külföldön egyaránt.

A szlovákiai Marcelháza, az ausztriai
Graz-Hausmannstetten oda-vissza alapon
állandó partner lett. Részt vettünk a kör-
nyékbeli öregfiúk-tornákon és a badacsonyi
szüreti napokon is, ahol olyan vendégeink
voltak, mint a ZTE, MTK, Vasas öregfiúk.

Ebben az idõszakban Tapolca város csa-
pata az NB II-ben, NB III-ban szerepelt, és
a játékot itt abbahagyók egy része a Bada-
csonytomaj megyei I. osztályú csapatában
fejezte be pályafutását. Ezért aztán a Bada-
csonytomaj-Bauxitbányász öregfiúk mér-
kõzéseknek mindig különös hangulata volt,

fõként, mert voltak olyanok, akik alkalman-
ként mindkét csapatban szerepeltek.

Egy idõ után azonban a vezetõ nélkül
maradt csapatok összetartása megkopott,
beszûkültek a játéklehetõségek.

Miután akadt egy lelkes mag, akik ezt nem
akarták tudomásul venni és szenvedélyük vál-
tozatlan maradt, új szervezésbe kezdtek.”

/Folytatás az augusztusi lapszámban./

Antal Edit

1990, Rimini-Riccione. Kupagyõzelem Olaszországban. Felsõ sor: Császár
László, Boczkó Gyula, Bálint György, Orbán György, Magyar József, Rédli
Károly, Láng József. Guggolnak: Horváth Zoltán, Házi Ferenc, Marton István,
Hársfalvi József, Gáspár Lajos, Boczkó Péter, Szombathelyi Ferenc

15 éves a TÖFC (1. rész)

Gyulaffy Lászlónak is (m)elege lett volna

Fotó: Töreky

Fotó: ÉFOÉSZ

Fotó: TÖFC



Augusztus 14. szombat
1900 - Köszönt: Bognár Ferenc képviselõ; 1930

- Tapolcai Fúvósok; 2000 - Belly Flame
Orientális Társulat, Al Ahram Orientális Tár-
sulat, Al Sahrah Orientális Tánccsoport,
Mikola Nikoletta és a Kalila Hastánccsoport;
2100 - ELTE Musical; 2200 - Jóindulat Zenekar
Augusztus 15. vasárnap
1900 - Resignation; 2100 - Lehoczky Judit - Egy
élet munkája; 2200 - HátsóUdvar
Augusztus 16. hétfõ
1900 - Domján Tamás és a Kokték; 2030 - La

Rosa Negra Tánccsoport; 2100 - Batsányi
Vegyeskar; 2130 - Tapolcai Musical Színpad:
Retro Party
Augusztus 17. kedd
1900 - Nádházi József „Kis Zamek”; 2000 -
Batsányi Népdalkör; 2030 - Batsányi Táncegyüt-
tes; 2100 - Jaramine hastánc; 2130 - Új Idõk
Augusztus 18. szerda
1900 - Blur Of Lie; 2000 - Violent Moon; 2100 -
PIKO Jazz Band
Rendezõ: Tamási Áron Mûvelõdési Központ.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Cziráki Lajos Munkácsy-díjas fes-
tõmûvész özvegye azzal a kéréssel
fordult Császár Lászlóhoz, Tapolca
polgármesteréhez, hogy a városban
található Cziráki-festmények katalo-
gizálásához nyújtson segítséget.
A kérés gyors teljesítését követõen a
köszönõ levél is hamar megérkezett.

Igen tisztelt Polgármester Úr! 
Kedves Császár László Úr!
Miután 70 év alatt elég sokat csalód-

tam az emberekben, most kellemes meg-
lepetés ért. Kérésem gyors és precíz telje-
sítése meghatottsággal és hálával tölt el.

Nagyon köszönöm segítõkészségét, a
nagyvonalú teljesítést. Kimondhatatlan
örömöt szerzett! Szeretném ezt viszo-
nozni. Alkalomadtán, ha sikerül elkerül-
nöm Tapolcára, vagy a gyõri iskolákban
tanuló fiatalokat sikerül megkérnem,
szándékomban áll egy alkalommal vi-
szonozni szívességét. (Amint alkalom
adódik rá, elküldöm.)

Kedvességét ismételtem megköszönve
búcsúzom. Jó egészségét kívánok Ön-
nek, és (nem könnyû feladatainak meg-
oldásához) sok sikert, türelmet.

Szívélyesen, megkülönböztetett tiszte-
lettel üdvözlöm:

Gyõr, 2010. július 10. 
Cziráki Lajosné
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Tapolcai Nyári Esték
Kisfaludy utca, szabadtéri színpad

Szép hagyománnyá nemesedik, hogy Ta-
polca idõs polgárait egyenként is köszönti
a városvezetés.

Császár László polgármester és Bognár
Ferenc, a városrész önkormányzati képvise-
lõje az Y-házak egyikében élõ, 90 éves
Marton Istvánnét az otthonában köszöntötte
születésnapja alkalmából.

A ma is kitûnõ egészségnek örvendõ
Marika néni hosszú évekig takarított a Tanács-
házán, de a munkát a mai napig nem hagyta
abba. A Szent György-hegyen lévõ kis szõlõ-
birtoka az õ keze munkáját dicséri. Mint mond-

ja, nagyon szeret dolgozni, szeret kint lenni a
friss levegõn. Szívesen beszélget a szõlõszom-
szédokkal, szereti a jó zenét és nem utolsó sor-
ban azokat a történeteket, amelyekben sok-
sok vidámság van. Õ maga is szívesen mesél
azokból, amelyeknek szereplõje is volt. A vi-
rágcsokor, az ünnepi torta, a kedves hangulatú
beszélgetés, a 90 éves édesanyát körülvevõ
féltõ, családi gondoskodás különleges hangu-
latot adott a születésnapi köszöntõnek, ame-
lyen Marika néni büszkén és szeretettel mesélt
nemcsak a három gyermekérõl, az öt unoká-
járól, de a tizenkét dédunokájáról is.         NHE

Császár László a város nevében is köszöntötte Marika nénit

Boldog születésnapot, Marika néni!
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészet-
oktatási Intézmény az Oktatásért Köz-
alapítvány által kiírt pályázati felhívá-
sokra (tehetségmûhelyek és tehetséggon-
dozó táborok támogatása a közoktatás
területén) benyújtott anyagait a bírálóbi-
zottság támogatásra érdemesnek minõ-
sítette, így az iskola tehetséggondozó mû-
helyeit és tehetséggondozó táborát anyagi
erõforrásokkal segítették.

A „Tapolcai Tehetséggondozó Mûhely”
tagjai a Tapolcai Általános Iskola mûvésze-
ti iskolás diákjaiból szervezõdtek. A Czintula
Anita vezetésével mûködõ csoport tagjai tan-
év közben hétvégeken a plein air, az im-
presszionista és kortárs tájfestõ irányza-
tokkal ismerkedtek, festményeket, illusztrá-
ciókat, land-artokat hoztak létre. Ezek ered-
ményét a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola
júniusi záró kiállításán láthatták az érdek-
lõdõk a Tamási Áron Mûvelõdési Házban.

A tapolcai mûhely tagjai a mûvészeti is-
kola „Mûvészetek Völgyében” megrende-
zett alkotó táborhoz csatlakozva nyáron is
tovább folytatták tájképfestõ tanulmányai-
kat. A tehetséggondozó tábor célja: a táj ter-
mészeti szépségének, kultúrájának megis-

mertetésével a résztvevõk esztétikai érzé-
kenységének fejlesztése; változatos alkotó
tevékenységekkel a tanulók képalkotó ké-
pességének növelése; tehetségvizsgálatok-
kal az önismereti képesség objektivitásának
elõsegítése; közösségi programok segítsé-
gével a szocializációs képességek jobbítása.

A foglalkozásokat rendkívül hasznos, a tá-
jat, az épített környezetet, a helybeli kézmû-
vességet, a helyi gyûjteményeket bemutató,
annak megismerését elõsegítõ kirándulások
színesítették. A táborban a szentbékkállai ki-
rándulásról és az ábrahámhegyi fürdésrõl na-
gyon szép dekoratív festmények készültek.

A felsõ tagozatos, illetve gimnazista kor-
osztály tájképfestéssel, zománcozással fog-
lalkozott. Csodálatos nagyméretû akvarell
és pasztellkréta munkák, kisméretû zománc-
festmények készültek. Csiza Anna vezeté-
sével a tanulók a tárgykészítés széles körét
ismerhették meg.

Az alkotó-programokat az intézmény
érdekes, kreativitást mérõ tesztekkel, felada-
tokkal gazdagította. Ezek eredményeit augusz-
tus 26-án mutatja be az iskola a Tamási
Áron Mûvelõdési Házban.

N. Horváth Erzsébet

Alkotótábor a Mûvészetek Völgyében

Köszönet
Sorozatunkban azokat a fiatal tehetségeket
mutatjuk be, akik sportpályafutásukat
Tapolcán kezdték. Ebben a számunkban
John András kézilabdázóról írok, aki most
elég furcsa helyzetbe került, s ezért írá-
somnak azt a címet is adhatnám: 

Hogyan tovább, John András?                   
John András, az MKB Veszprém 20 éves

kézilabdázója, a magyar strandkézilabda-
válogatott közelmúltban világbajnoki ezüst-
érmet szerzõ jobbszélsõje nem tud felhõtlenül
örülni sem az ifibajnoki bronzéremnek, sem a
világbajnoki ezüstnek. Jelenleg nincs csapata,
ahol felnõttként folytathatná a kézilabdát,
fejleszthetné technikáját, sportági tudását.

Ismerkedjünk meg vele!
A tapolcai IV. Számú Általános Iskola

sporttagozatán kezdte tanulmányait, alsós
korától sportol. A mozgás volt akkor is az
életeleme, ma is. Kisiskolásként a játékos
sportversenyeken indult, felsõben focizott,
kézilabdázott, atlétikában voltak kiváló
eredményei. Az általános iskola befejezése
után a tapolcai Batsányi Gimnázium tanuló-
ja lett, s igazolták a Tapolca VSE NB II-es
ifjúsági kézilabdacsapatához, ahol edzõje,
Németh László, felismerve tehetségét, java-
solta, hogy pályafutását magasabb osztály-
ban folytassa.

2006 õszétõl András iskolát váltott (Veszp-
rém-Jendrassik), és az MKB Veszprém serdü-

lõ csapatához került, ahol Török Lajos, majd
Kaló Sándor irányításával sokat fejlõdött.

A 2009/2010-es bajnokság végén, az ifj. Kiss
Szilárd edzõ által irányított NB I-es ifjúsági
csapattal bronzérmet nyertek. András balát-
lövõként, jobbátlövõként, irányítóként szere-
pelt együttesében. A bajnoki rájátszás gólki-
rálya lett (6 mérkõzésen 42 gólt termelt), s rá-
adásként a vezetés õt jelölte és választotta a
2009/2010-es szezon legjobb játékosának.

2010 januárjától Mocsai tanár úr délelõtti
felnõtt edzésein készült a felnõtt kerettel.

A strandkézilabdázás rejtelmeibe és szép-

ségébe ifjabb Kiss Szilárd és Galambos Attila
edzõk vezették be. András jó tanítványnak
bizonyult, hiszen 2008-ban meghívást kapott
a magyar ifjúsági strandkézilabda válogatott-
ba, s a hazai rendezésû - Nagyatád - Európa-
bajnokság gyõztes magyar csapatának tagja
lett. Az országos sajtó szerint az elõdöntõ és a
finálé legjobbja volt. Edzõi voltak: Pinizsi
Zoltán és Somogyi Péter.

2009-ben a norvégiai Larvikban rendezett
felnõtt EB-n a bronzérmes csapat tagjaként
szerepelt Vártok Ákos edzõ dirigálásával. A
tajvani Világjátékokról ezüsttel érkezett haza.

Az idei felnõtt strandkézilabda-világbaj-
nokságon, a törökországi Antalyában az
egész mezõny legfiatalabb játékosaként bevá-
logatták az All Star csapatba mint legjobb
jobbszélsõt. A magyar válogatottal ezüstér-
met nyert.

Kézilabdás pályafutását illetõen a jövõje
még nem tisztázott. Mocsai tanár úr sok
fantáziát lát a Veszprém megyei fiúban.
Andrást több csapat is megkereste az érdek-
lõdés szintjén, de õ várja, hogy döntés szü-
lessen ügyében Veszprémben. Bízik abban,
hogy ott, ahol ilyen sokat tudott fejlõdni, és
a tanár úr is figyelte, segítette edzésmun-
káját, lesz folytatás számára. Remélhetõen a
tehetséges magyar fiú jó helyre és jó kezek-
be kerül, ahol bizonyíthatja tudását, alázatát
a kézilabdához. Antal Edit

Tehetségek, akik Tapolcáról indultak
IV. rész

Ebbõl biztos, hogy gól lesz

Fotó: Töreky

Fotó: Antal

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

ZABOLA,
egy polgárosult háromszéki falu kulturális öröksége

címû kiállítás megnyitójára

2010. augusztus 20-án 14 órára
a Tamási Áron Mûvelõdési Központba (Kisfaludy u. 2-6.).

Köszöntõt mond: Császár László, Tapolca polgármestere
Megnyitja Ádám Attila, Zabola polgármestere

Bemutatja: dr. Pozsony Ferenc, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem néprajz
professzora

Közremûködik: Gyöngyharmat Néptánc Együttes (Zabola)

Háromszéki étel-ital kóstoló



Helyzetjelentés: kint rekkenõ a hõség, de
riportalanyom családi házának udvará-
ban, a gyönyörûen ápolt virágok ka-
réjában nemcsak hogy kellemes hûvös
fogad, de egy általa készített, csodálatos
„költemény” is: belga praliné csokoládé-
fagylalt, roppanós gömbökkel, tejszínnel
és nugátos pralinéval. Innentõl minden
könnyûnek ígérkezett…

- Mi, nõk nehezen vesszük tudomásul, hogy
a világ legjobb szakácsai férfiak, de azt még
kevésbé akarjuk érteni, hogy egy kisfiút mi
késztet arra, hogy fõzõkanalat vegyen a kezé-
be, hogy a tûzhely mellé álljon? Emlékszel még
az „elsõ fakanaladra”, hogy is kezdõdött?

- Hogyne emlékeznék! Az elsõ fakanala-
mat az anyai nagyanyámnak, a Barabás
nagymamának köszönhetem, aki Kismar-
tonban volt az Eszterházyak szakácsnõje.
Onnan hozta Tapolcára feleségnek a nagy-
apám, Barabás József, aki kõfaragó és
cementmester volt. Kezdetben az olasz
származású Kalligaronál dolgozott, majd
kisiparos lett, és úgy jutott el Kismartonba.
A nagyanyámnak nem sok választása volt;
az 1920-as évek elején a nagyapám „elra-
bolta”. Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy az apai ágon, a Halász-oldalról is hor-
dozzák a génjeim az elkötelezettséget. A má-
sik nagyapám a Szegedi Szalámigyár fûszer-
mestere volt, mielõtt Tapolcára került. Saj-
nos, a Pick szalámi-készítés titkát, a fûsze-
rek keverési arányát nem tudta rám hagyni,
mert korán elvitte az államosítás miatti
bánat, mondhatnám azt is, hogy megszakadt
a szíve, amikor mindenét elvették. Az övék
volt a mai Zeneiskola épülete, mögötte,
ahol a Szõnyegország volt, az volt a cseléd-
házuk. Teherfuvarozó vállalata volt, de volt
hús- és tejüzeme, valamint egy cukorkabolt-
ja is a Fõ utcán, és ott maguk készítette
édességet árultak egészen az államosításig,
amelybe szó szerint belehalt. De visszatérve
az „elsõ fõzõkanalamhoz”! A szüleim korán
elváltak, így engem a rendelõintézet sze-
mészetén dolgozó édesanyám és a Barabás
nagymamám nevelt fel. Édesapámat 1956-ban,
mint ellenforradalmárt börtönbe zárták. A mi
kis „csonka” családunk az Árpád utcában,
majd a Csányi utcában lakott. Mivel több-
nyire csak a mama volt velem, így nem vé-
letlen, hogy állandóan ott sündörögtem kö-
rülötte a konyhában, õ pedig a kis Jancsikát -
azaz engem - örömmel tanította a fõzés tu-
dományára. Nagyon sokat köszönhetek neki.

- A magánszorgalomból krémet kavar-
gató, krumplit hámozó kisfiúból hogyan lett
szakácstanuló?

- Hamar megszerettem ezt a mestersé-
get. Már általános iskolás koromban Bada-
csonyban dolgoztam különbözõ éttermek-
ben, köztük a régi Halászkertben. Elõször
„udvaros” voltam, azaz csak az udvarsöp-
rést bízták rám, majd behívtak a konyhába:
halat jegeltem, palacsintát sütöttem, tüzet
raktam, azaz minden feladatot, amit rám
bíztak, örömmel láttam el. Amikor eljött a
pályaválasztás ideje, már nem is volt két-
séges, hogy szakácsnak fogok tanulni.
Nagyon örült a nagymamám, hogy így dön-
töttem, de helyeselte a választásomat az
édesanyám is. Csak néhány mondat róla!
Bizonyára még sokan emlékeznek rá, hogy
milyen jó humorú, vidám, szép édesanyám
volt nekem, és hogy oszlopos tagja volt a
tapolcai amatõr színjátszókörnek. Számta-
lan fotó õrzi ennek az emlékét is.

- A tanulóéveid hogyan teltek?
- Nagyon röviden! Ugyanis az iskola 2.

osztályába jártam még csak, amikor novem-
berben megnyertem egy országos versenyt,
és máris felszabadultam szakácsként. Na-
gyon büszke volt rám a családom!

- Hol kezdtél dolgozni?
- Budapesten az Astoriában, majd a Royal-

ba kerültem. Nagyon jó mestereim voltak, a
mai napig hálás vagyok nekik. Bálint Sanyi
bácsi és a Kurucz Tóni bácsi mellett lett be-
lõlem szakács. A kezdetekrõl õrzök egy ked-
ves történetet. A tanulók „feladata” kezdet-
ben az volt, hogy az akváriumban itatták a
halakat. Én is így kezdtem volna, de odamen-
tem a Sanyi bácsihoz, és azt mondtam, hogy
barom az, aki a vízben itatja a halakat. Míg
a többiek még fél év után is ezt a „tevé-
kenységet” folytatták, addig én már régen a
konyhán dolgoztam. A mestereim vittek
magukkal különbözõ rendezvényekre, las-
san, lassan megismertek, és ez jó referencia
volt ahhoz, hogy kikerüljek Berlinbe a ma-
gyar követség konyhájára.

- Hány éves voltál akkor?
- Már „nagyon öreg”, katonaviselt 20 éves.
- Meddig dolgoztál ott?
- Néhány évig, aztán újabb szerencsés for-

dulatot vett az életem. Még a követségen
dolgoztam, amikor a protokollfõnök bemu-
tatott az egyik vendégnek, Kövi Pálnak, aki
fogyasztott az általam készített ételbõl. Az
erdélyi származású író volt a tulajdonosa a
New Yorkban lévõ 4 évszak vendéglõnek.
Mivel nagyon ízlett neki a fõztöm, ezért
felajánlotta, hogy menjek ki vele Ameriká-
ba, és dolgozzam az õ vendéglõjében. Termé-
szetesen éltem a lehetõséggel, és egy újabb
gyönyörû korszaka kezdõdött az életemnek,
amely aztán nemcsak a szakács Oscar-díjat,
de Nixon elnök elismerését is meghozta.

- Neki is fõztél?
- Igen. Elsõ alkalommal Budapest bélszínt

készítettem a részére, második alkalommal
pedig tokaji csirkét. A harmadik alkalom-
mal viszont már teszteltek. A megadott alap-
anyagokból egy teljesen új ételt kellett készí-
tenem. Ez is nagyon ízlett az elnöknek, az új
étel új nevet is kapott: Bélszín magam mód-
ján. Ezután következett a csoda, az álom.
Bekerültem a Fehérház konyhájára szakács-
nak, és az elnökkel körbejártam a világot.
Kuba és Vietnám kivételével szinte minde-
nütt jártam, sõt, még Magyarországon, a Gellért-
szállóban is én fõztem Nixonnak. Ez a bol-
dog idõ a Watergate-botrányig tartott, Nixon
lemondása után én is eljöttem Amerikából.

- Hazajöttél?
- Még nem. A bécsi Hiltonba kerültem,

majd miután édesanyám nagyon beteg lett,
'75 végén hazajöttem. Onnantól dolgoztam
a Balaton-parton, a Hullám, majd a Halász-
kert séfje lettem, de Németországban és
Ausztriában is vállaltam munkákat. Német-
országban nyílt lehetõségem arra, hogy
megszerezzem a cukrászképesítést is, mes-
terdiplomával szabadultam. Kevesen mond-

hatják el magukról, hogy a Praliné Nagy-
mesteri Habverõ tulajdonosai, de nekem ezt
is odaítélték. Nagyon sok hasznom még
nem volt belõle, „csak” annyi, hogy egy-két
világcégnek adok el a receptjeimbõl. Na-
gyon sokan eszik Tapolcán is azokat az
édességeket, amelyeket én készítettem el
elõször. A cégek még ma is meghívnak az
elsõ tömeggyártás elõtt, hogy „felügyel-
jem” a minõséget, hogy a termék megõrizze
az eredeti ízeket.

- Mikor tértél végleg haza Tapolcára?
- A '80-as éves közepén. De amikor lát-

tam, hogy mennyire felhígult itthon a szak-
ma, hogy nem a minõség, hanem a gyors
meggazdagodás lett a cél, hogy már nem a
szakembereké, hanem a „szerencsevadá-
szoké” a vendéglátás, hogy minél kevesebb
emberrel és minél olcsóbb alapanyaggal
dolgoznak, úgy döntöttem, hogy abbaha-
gyom, és egy új vállalkozásba is fogtam. Az
amerikai kapcsolataimnak köszönhetõen
egy olyan terméket hoztam be az ország-
ba, amelyet egyedül csak én forgalmazhat-
tam. Ez egy Aranysas elnevezésû gépkocsi-
adalékanyag. A forgalmazására a családi
házamnál egy kis üzletet is kialakítottam.
Bár sikeres volt a vállalkozásom, de mégis
eladtam a forgalmazás jogát és elkezdtem
írni a szakácskönyveimet.

- Hányat írtál eddig, és hány receptet
készítettél már?

- Harminchét szakácskönyvet írtam, a

receptjeim száma pedig több ezerre tehetõ.
Csak a Receptbazár weboldalon van 2700.

- Csak magyar nyelven jelentek meg a
szakácskönyveid?

- Nem. Idegen nyelven is.
- Milyen típusú ételek vannak bennük?
- Mindenféle: levesek, fõzelékek, mártá-

sok, tészták, szárnyasok, halak, hidegtálak -
hogy csak néhányat említsek közülük.

- Melyik receptedre vagy a legbüszkébb?
- Mindegyikre az vagyok. Örülök annak,

ha sikere van valamelyiknek, és más is
örömmel készíti el.

- Nemcsak jó receptjeid vannak, de a
könyvekben találhatók gyönyörûek is.

- Nagy gondot fordítok arra, hogy ez így
legyen, hiszen elõször a szem fogadja be az
étket, és csak utána fogyasztunk belõle. Nem
mindegy tehát, hogy milyen a tálalás.

- Véleményed szerint a magyar konyha
hol áll a világrangsorban?

- Hát, nem az élen. Ez köszönhetõ az elõbb
említett tálalásnak is. Mert ma már nem elég-
szik meg a vendég azzal, hogy jól megpú-
pozottan teszik elé a tányért, meg kell annak
adni a módját. A másik oka a magyarok siker-

telenségének, hogy a világ konyháiból ültet-
nek át jól-rosszul recepteket, holott a klasszi-
kus magyar ízekkel kellene versenybe in-
dulniuk. A siker szinte garantált lenne.

- Miért nem nyitsz magad is éttermet?
- Fel sem merült bennem, még ha a lottón

5-ös találatom lenne, akkor sem tenném.
Hogy miért? Azért, mert csak olyan étter-
met mûködtetnék, amely a legkorszerûbb
felszerelésû, és benne csak olyan szakem-
bereket alkalmaznék, akik legalább úgy tud-
ják a szakmát, mint én, ha nem jobban. Mire
a feltételeket meg tudnám teremteni - ha
meg tudnám -, addigra a pénzem is elfogy-
na.

- Szívesen tanulsz más szakácsoktól,
mesterektõl?

- Igen. Mert az a szakács, aki azt mondja,
hogy már mindent tud, az valójában nem
tud semmit.

- Szeretsz enni is?
- Röviden válaszolok a kérdésedre: igen.

Láttál már olyan kövér embert, aki nem
szeret enni?

- Kedvenc ételed van-e?
- Mindenevõ vagyok, de az édesség bár-

mikor jöhet. Ha valaki körülnézne a kony-
hastúdióban, hamar felfedezné, hogy 3 láda
pralinéformázó is van ott. Gyakran lepem
meg magam és a párom egy kis finom, bol-
dogsághormont termelõ édességgel.

- Néhány éve nemcsak könyvben olvas-
hatók a receptjeid, de az elkészítés módját is
megtekinthetik. Nagyon népszerûek a Váro-
si Televízióban látható fõzõmûsoraid, ame-
lyekre mindig neves vagy ismert embereket
hívsz segítségül magad mellé.

- A TV Paprikával kezdõdött, majd a Vá-
rosi Televízió is igényt tartott rá. Te is voltál
már a vendégem, és csak megerõsítheted,
hogy az ételek akkor és ott készülnek, nem
fõzzük le azokat elõre, úgy mint néhány te-
levíziós mûsorban teszik, és ezzel el is ve-
szítik a természetesség, a hitelesség varázsát.

- Milyen díjakat kaptál már a szakácsmû-
vészetedért?

- Számtalant kaptam már, köztük kétszer
is elnyertem a legmagasabb szintû elis-
merést, az Oscar-díjat, amelyet nem egy-
egy ételért, hanem az addigi munkásságáért
kaphat meg valaki.

- Gyakran látni Téged gasztronómia ver-
senyeken zsûri elnökként.

- Ez valóban így van. Nagyon örülök an-
nak, hogy a világranglistán hamarosan ott
leszek a legjobb 12 között, most a 21. he-
lyen állok, de már több éve megvan a nem-
zetközi zsûrizéshez szükséges minõsítésem,
és ehhez néhány éve szereztem meg a bel-
földi minõsítést is.

- Büszke lenne rád a nagymamád!
- Az biztos! Már akkor is az volt, amikor

1 év tanulás után felszabadult szakács let-
tem, és az édesanyámmal együtt felutaztak
Budapestre, hogy lássák a 15 évesként sza-
káccsá lett Jancsikát. De én is nagyon
büszke vagyok a nagymamámra! Féltve
õrzöm a kézzel írott receptjeit. Ezek segítet-
tek abban, hogy régi tapolcai ételeket visz-
szahozzak a köztudatba. Így lehetett csak
sokak kedvence a Tapolcai palacsintás, a
Tapolcai borítós. A nagymamám kony-
hájában mindig rend volt és mindennek
megvolt az ideje: úgy a befõzésnek, mint a
káposztasavanyításnak. Nyaranként egy
héten legalább kétszer friss gyümölcsbõl
fõzött levest. És akkor még nem is beszél-
tem a finom süteményeirõl! 

- Hálás szívvel gondolok Rá én is, és biz-
tos vagyok benne, hogy onnan föntrõl kedv-
telve nézte, amint elfogyasztottam az általad
készített csodálatos fagylaltvarázst, amely-
nek ízvilágát még sokáig fogják õrizni az
ízlelõbimbóim. Ezt és a jóízû beszélgetést is
köszönöm! N. Horváth Erzsébet
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TAPOLCAI GYÖKEREK, TAPOLCAI KÖTÕDÉSEK

Alkotás közben Halász János, az Oscar-díjas mesterszakács

Fotó: Kiss

Nagyon sokat köszönhetek a nagyanyámnak, aki az Eszterházyak szakácsnõje volt
Beszélgetés Halász János Oscar-díjas mesterszakáccsal



Ezzel a címmel hangzott el zenés áhítat
július 18-án a protestáns templomban. Ze-
ne, ének, biblikus szöveg váltogatta egy-
mást a hangulatos-áhítatos mûsorban.

A széphangú orgonán Eizler Csaba és
Rádly Nikolett játszott - részben a pro-
testáns népénekek anyagából, részben
klasszikusok mûveibõl.

Egyéni hangszínt, szépséget, változa-
tosságot adott a harsona, gitár, fuvola -
Haga Kálmán, Farkas Mihály, Frantal
Renáta értõ-érzõ megszólaltatásával.

Hitbõl-szeretetbõl ihletetten énekelt a lel-
kes protestáns énekkar.

A közbeékelt szövegek szóltak a hit-
rõl, szeretetrõl, a mosoly nevelõ erejé-
rõl, háláról. Az Úr legyen mindenhol
veled… tégy engem békéd eszközévé…
hangzott az ismert kérés, intelem.

Jól összeszokott együttes szép mûso-
rában gyönyörködhettek azok, akik a
próbára tevõ idõjárás ellenére vették a
fáradságot, s e szépségért meghozták az
áldozatot. G. Dr. Takáts Gizella
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KULTÚRA - EGYHÁZI HÍREK

„333” Napló és/vagy monológ
Még kimondani is sok, Vörösváry Ákos
alapító, mûvészeti vezetõ sarkos megfo-
galmazása szerint pedig egyenesen képte-
lenség, hogy húsz éve jött létre az Elsõ
Magyar Látványtár, a diszeli kiállítóház
pedig tizenhárom éve nyílt meg Diszel-
ben.

A huszadik születésnap alkalmából, jú-
nius 26-án, szombaton a „333” Napló és/vagy
monológ címû kiállítással rukkolt elõ a
különleges képzõmûvészeti kiállítóhely.
Néhány órával az esemény elõtt már érzé-
kelhetõ volt az ünnepi hangulat: a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar andalító muzsikával
fogadta a látogatókat a Látványtár udvará-

ban.  Az érdeklõdõkkel zsúfolásig megtelt
kiállítóház közönsége elõtt Vörösváry Ákos
magyarázatot adott az intézmény két évti-
zedes fennmaradására. - Ahol a lelkesültség
párosul az elkötelezettség szülte kitartással,
ott a megmaradás - fogalmazott.

Bõvebb tárlatnyitó elõadással Szilágyi Ákos
esztéta szolgált a mûvészetkedvelõ közön-
ségnek. Mondanivalója sem volt szokvá-
nyos, hiszen kevésbé az alkotásokkal, sok-
kal inkább -  árnyalt, finom humort sem nél-
külözõ módon - a képkeretek jelentõségével
foglalkozott, amelyben meglátása szerint
végül is a gyûjtõ értékelése fejezõdik ki.

Töreky László

Szõlõhegyi kápolnák
A Tapolcai füzetek 41. köteteként a kö-
zelmúltban jelent meg Tóth Péter Szõlõhe-
gyi kápolnák Tapolca környékén címû mûve.

A Tapolcai Városszépítõ Egyesület kiadá-
sában készült alkotás a Tapolcai-medence
szõlõhegyi kis templomait úgy mutatja be,
hogy az olvasó kedvet kapjon arra, hogy ke-
rékpárral, vagy gyalogosan, de be is járja azo-
kat a helyeket, ahol ezekkel találkozhat a szõ-
lõk között.

„A szõlõhegyek életéhez hozzátartozott a
rendszeres búcsúk tartása is. A szõlõhegyi
harangok nemcsak a hivatalos egyházi litur-
gia céljait szolgálták és az idõ múlását
jelezték, hanem a népi vallásosság tárgyai is
voltak: még a 20. század elején is a bevett
szokások közé tartozott a vihar vagy jégesõ
elleni harangozás. A közösségi építmények
karbantartása a szõlõsgazdák egyetemleges
kötelezettsége volt” - írja a szerzõ a színes
fotókkal gazdagon illusztrált kiadványban.

NHE

Kamarazene-est
Nyári zenei esték keretében egy német
együttes, a Rhynern Quartett aus Hamm
érett-szép mûsora hangzott el a protes-
táns templomban július 17-én.

Rainer Kamp köszöntõ-ismertetõ szö-
vegét Johann Ament János, az Erdélybõl
elszármazott és német földön zenei eg-
zisztenciát szerzett mûvész fordította ma-
gyarra. - Az alaposan felkészült öntudatos
együttes J. S. Bach, Telemann, F. X.
Schnitzer, F. M. Veracini, F. Sch. Martin,
Orbán György, J. Rheinberger mûveibõl
válogatott. Rainer Kamp az orgona min-

den szépségét, tömör gazdagságát felhasz-
nálta; Anna Magdalena Kamp összesze-
dett hegedûjátéka a tisztaság, erõ- és hang-
színváltás mûvészete volt. Johann Ament
János fuvolán remekelt, s az együtthang-
zás, a finoman kizengett záradékok növel-
ték a szépséget.

Micsoda orgánum szólalt meg Martin
Schmidt énekében! Természettõl kapott, ki-
mûveléstõl árnyalt gyönyörû hangja, tiszta
intonációja nem nélkülözte a termet betöltõ
erõn kívül a visszafogott, áhítatos pianót
sem. G. Dr. Takáts Gizella

Zenei mesterkurzus

Az imádság ereje

Tapolca zenei életéhez hozzátartozik -
immár 21 éve - a Baranyay László Liszt-
díjas zongoramûvész vezette mesterkur-
zus. Ezen 12 fiatal vett részt; öt személy
Szlavóniából, egy személy Svédországból
érkezett.

Július 4-én maga a mester mutatkozott be
játékával a Járdányi Pál Zeneiskola koncert-
termében.

7-én a hallgatók hangversenye gyönyör-
ködtette a hallgatóságot.

11-én Keszthelyen a gyönyörû Festetics-
kastély adott bemutatkozó lehetõséget a
mesterkurzus játékosainak.

A záró hangversenyre július 13-án került
sor a zeneiskola koncerttermében. Péni Béla
igazgató örömének adott hangot, hogy idén
is megvalósulhatott ez a szép program a
Nemzeti Kulturális Alap, a Zeneoktatást tá-
mogató Alapítvány Tapolca és Tapolca Vá-
ros Önkormányzata támogatásával. A Tanár
Úr megköszönte mindazoknak a munkáját,
akik a mesterkurzus zavartalan mûködését
lehetõvé tették. Mint mondta, reméli, foly-
tatódhat ez a szép zenei program a jövõben
is.

Klasszikus szerzõk alkotásait, kimûvelt,
érett produkciókat hallhattunk a záró hang-
versenyen.

Rám érzelmileg leginkább hatott Liszt
Rákóczi-indulója - fõleg úgy, ahogy Pregun
Tamás játszotta.

Meglepetés-ráadás volt Molnár Dávid
zongorajátéka, amellyel édesapja, Molnár
Tibor, Göteborgban élõ csellómûvész gor-
donkajátékát kísérte.

E koncerttel gyönyörûen, hatásosan
zárult a mesterkurzus.

G. Dr. Takáts Gizella

A „közért”, értünk élnek
„Az Ige üzenete arra bíztat bennünket,

hogy becsüljük meg, és tiszteljük azokat, akik
A „KÖZÉRT”, ÉRTÜNK ÉLNEK, és bizony
elégnek. Mennyi bölcsességre és erõre van
szükségük; mennyi feszültséget kell elhordoz-
niuk, sokszor mennyi bántást; mennyi küzde-
lem, álmatlan éjszaka adatik nekik, miközben
a család, a legszeretettebbek nélkülözni kény-
telenek õket. Sokkal jobban kellene szeretnünk
õket és többet imádkozni értük” - mondta bú-

csúztató beszédében Steinbach József reformá-
tus püspök 2008. december 19-én Ács János pol-
gármester temetésén, a Tapolcai Új Temetõben.

A helyi református egyházközség és Szabó
Emõke református lelkész Ács Jánost - áldoza-
tos presbiteri szolgálatáért, szeretett Tapolcájá-
ért és a határon túli magyarokért szívvel-lélekkel
végzett tevékenységéért posztumusz Kálvin-díj-
ra terjesztette fel. A Dunántúli Református Egy-
ház Kerület a Kálvin-díj mellett - Steinbach
József püspök és dr. Huszár Pál fõgondnok
aláírásával - Emléklapot is készíttetett a
tragikus hirtelenséggel elhunyt emlékére:

„EMLÉKLAP
melyet szeretett testvérünk

Ács JJános
presbiter, Tapolca Város Polgármestere

emlékére állítottunk ki
a feltámadásba vetett hittel és reménnyel,
hálát adva Urunknak mindazért a jóért,
melyet testvérünkben és testvérünk által

egyházunknak ajándékozott.”

Országosan 275 múzeum, közel 2000 kul-
turális programmal várta látogatóit a
2010-es Múzeumok Éjszakáján. Tapolcán
hagyományosan Szent Iván éjjelén ren-
dezték meg a népszerû eseményt, ahogy a
megelõzõ években, idén is a Templom-
dombon, a város múzeumánál.

Nagy Eörsné könyvtárigazgató rövid kö-
szöntõje után Németh István Péter költõ,

irodalomtörténész Nagy Lászlóra emlé-
kezett, megnyitva a „Ki viszi át a szerel-
met” költõjének grafikáiból nyílt külön-
leges tárlatot. Késõbb a Tördemic Tánc-
együttes mûsora, számos játékos, hagyo-
mányõrzõ gyermekprogram, majd Szent
Iván-éji máglyagyújtás hangulatos szertar-
tása várta az éjszakai kulturális program
résztvevõit.         Töreky László

Hangulatos este a múzeumnál

Szent Iván éjjelén a múzeum elõtt

Képünkön Baranyay László

Fotó: Töreky

Forrás: internet
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Tárgyilagosak vagyunk? Attól függ…
A mieink játszanak; céltudatos a támadás. Az ellenfél játszik: pimaszul támad. Várnia

kell az ügyfélnek. Mit piszmog ott bent a hivatalnok? Õ: ne zavarjon, várjon türelemmel!
Tartsunk sorrendet! Én elõbb jöttem. Én nem várhatok. Én xy vagyok.
- Maga nyugdíjas, várhat. - Nincs igazság. - Megveszem kilóra a fõnökséget.
- Ne fújja rám a füstöt! - Menjen innen, ha nem tetszik!
- Kérek egy ülõhelyet öregnek. - Maradjon otthon! …betegnek. - Vigye a mentõ!

…kismamának. - Én is megfizettem a jegyet.
Huzat van, csukja be az ablakot! - Hõség van, nyissa ki az ablakot!
Ordít a zene. - Nekem ez tetszik. - Nem bírom! - Fogja be a fülét!
Ne dumáljon annyit! - Már szóhoz sem juthatok?
Kinek van igaza? Nézõpont kérdése (?)
Nem a kölcsönös emberségé? Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 38. rész
Az üstökösbolygó

A Hubble-teleszkóp legújabb mérései
segítségével sikerült bebizonyítani, hogy
a HD 209458b jelû, a Földtõl mintegy 150
fényévre található exobolygó légkörébõl
elszökõ gázok üstököscsóvához hasonló
alakzatba rendezõdve követik pályáján
keringése során.

A HD 209458b csillaga egy a Naphoz
hasonló sárga törpecsillag, tömege pedig a
Jupiterénél kb. 30%-kal kisebb. Csillagát
alig 3,5 nap alatt kerüli meg (a mi naprend-
szerünk legbelsõ bolygója, a Merkúr 88 nap
alatt kerüli meg a Napot).

Mivel a vizsgált exobolygó rendkívül kö-
zel kering a csillagához, már korábban arra
a következtetésre jutottak a kutatók, hogy a
légköre felhevült és felfúvódott, valamint az

erõs csillagszél lefújja légkörének egy részét.
A Hubble-teleszkóp COS (Cosmic Ori-

gins Spectrograph) nevû színképelemzõ de-
tektorával sikerült kimutatni a bolygó
légkörébõl kiáramló gázban szén és szilíci-
um jelenlétét. A színképvonalak részletes
elemzésével kimutathatóvá vált, hogy hely-
tõl függõen változó a kiáramló gázok sebes-
sége (a mért maximális értéknek 550 km/s
sebesség adódott). A kapott sebességértékek
illeszkednek az eddigi, üstökösökéhez ha-
sonló csóvát feltételezõ modellekbe.

A HD 209458b jelû planéta anyagveszté-
se másodpercenként nagyjából 10 ezer ton-
na, azonban a számítások szerint még több
milliárd évre van szükség ahhoz, hogy lég-
köre teljesen elpárologjon.   Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Rózsa Kálmán repülõ fõhadnagy, okl. közgazdász
(Veszprém, 1930. július 1. - Tapolca, 2007. augusztus 19.)

Budapesten az I. István Gimnáziumban érettségizett, majd nyom-
dász-litográfus szakmát tanult. Sorkatonai szolgálata idején jelent-
kezett a szolnoki Repülõtiszti Fõiskolára, ahol fõhadnagyként végzett.
A székesfehérvári hadosztály tapolcai repülõ ezredéhez helyezték. Az
ezredet 1956-ban megszüntették, õt pedig visszahelyezték Szolnokra.

Ott alakította meg társaival az I. Szabad Repülõk Ezredét. A forradalom bukása után had-
bírósági eljárással leszerelték. Ekkor feleségével és leányával együtt visszajöttek Tapolcára,
ahol a Városi Tanács Kereskedelmi Osztályán lett ellenõr. Munka mellett elvégezte a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet. Itt 1968-ban kapott diplomát. 1965-tõl az akkor
dinamikusan fejlõdõ Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnál helyezkedett el. Dolgozott a
könyvelésen és a terv- és statisztikai osztályon, majd a titkárság vezetõje lett. 1981-tõl az
Általános Igazgatási és Szociálpolitikai Osztályon volt osztályvezetõ-helyettes. Szerény és
segítõkész egyénisége miatt munkatársai és a város lakosai között is közmegbecsülésnek
örvendett. 1980-ban megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronzfokozatát, 1982-ben
Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült. Hamvait a régi tapolcai temetõbe, felesége,
Budavári Katalin tanárnõ mellé temették.          /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 7 dl 100%-os
narancs juice, 10 dkg ribizli, 25 dkg tisztított
õszibarack, 1 dl 15%-s tejszín, só, gyümölcs-
cukor (édesítõszer fogyózóknak) Amennyi-
ben a narancs juice megfelelõen édes, úgy a
cukrot elhagyhatjuk!

Elkészítése: Az elõhûtött narancsitalt, a tej-
színt, az apró kockákra vágott, õszibarackot

és a leszemezett ribizlit összekeverjük. Hû-
tõszekrényben jól kihûtve, rozsdamentes
vagy üveg edényben tároljuk. Elõhûtött csé-
székben 1-2 db jégkockával, tejszín rózsával
és mentalevéllel v. citromfûvel megdíszítve
tálaljuk.

Igazi kánikulai frissítõ!
Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Hideg görög gyümölcsleves

1. Árverés? Nem, átverés.
2. Áradás után jön a száradás.
3. Ez nem nudlista, hanem nudista strand.
4. Megesik, hogy még mindig esik.
5. Kövér fóka - pufóka.
6. Nincs keret a képkeretre.
7. Ez nem véreb, hanem veréb.

8. Vakarom, Dani. Akarom mondani.
9. Nincs duma. Ez nem a Tisza, hanem a Duna.
10. Aggódik az agg aggastyán.
11. Leülteti vendégét az ültetvény mellé.
12. Már nem elit alak, mert elitta az eszét.
13. Ennek a szerencsétlennek nem volt sze-
rencséje. Dr. Töreky László

Nem ütés-verés, szókeverés

Hasznos tanácsok kánikula idejére /Részlet a Helyi Védelmi Bizottság felhívásából/
Általános tudnivalók:

Korlátozza a szabadlevegõn való tartózko-
dást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra
(18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon
pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott
szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát lég-
kondicionált környezetben eltölteni, míg a szer-
vezet lehûl, és ismét visszatérhet a kánikulába.
Étkezési tanácsok:

Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az
izzadsággal és párolgással leadott folyadék-
veszteség jelentõsen megnõ. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott
folyadékveszteség mellett fokozott sóveszte-
ség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan
0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel szá-
molhatunk. Ebben az esetben jelentõs szerepet
töltenek be a megfelelõ ásványi anyag tar-
talommal rendelkezõ folyadékok, hiszen nem-
csak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a
káliumot, magnéziumot és kalciumot is.

Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöld-
ségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerül-
jük a „magyarosan” fûszeres nehéz húsétele-
ket!). A forró napokon még most is kedvenc a
behûtött görögdinnye, amely jól oltja a szom-

jat is, hisz 85-90 százalékban vízbõl áll.
Fogyasszunk fõétkezésként is salátaféléket.

Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a
szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az
immunrendszerünk erõsítéséhez szükséges
vitaminokat és ásványi anyagokat.
Öltözködési tanácsok:

Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut
alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A
nagy melegben - átmenetileg - felejtsük el a
szûk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hord-
junk inkább laza, könnyû lenvászonból ké-
szült felsõrészeket, bõ szárú nadrágokat, szel-
lõs blúzokat.
Tanácsok kisgyermekes családok részére:

Csecsemõket, kisgyerekeket árnyékban
levegõztessünk! Ababák különösen sok folya-
dékot igényelnek a szoptatáson kívül is, min-
dig kínáljuk Õket tiszta vízzel, vagy pici sót is
tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!

Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellõzés nél-
küli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert
pár perc alatt is 50-60°C-ra tud felmelegedni az
autó belseje, és a benne lévõk hõsokkot kapnak.
Orvosi tanácsok:

Testünk normális körülmények között az

izzadás által hûl le, de nagyon nagy hõségben
elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan
emelkedik a test hõmérséklete, ami hõgutát
okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja
az agyat és más szerveket, esetenként akár
halálos kimenetelû is lehet.

A hõguta tünetei a vörös, forró és száraz
bõr, a szapora pulzus, lüktetõ fejfájás, szé-
dülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés,
Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a
mentõket. Addig is, míg megérkezik a segít-
ség, fontos a beteg lehûtése. Vigyük árnyékba,
permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le
hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük.
Ha a levegõ páratartalma nem túl magas, a
beteget nedves lepedõbe is csavarhatjuk, mi-
közben legyezzük.
Tanácsok a hõguta megelõzésére:

A nap égetõ erejétõl széles karimájú kalap-
pal, napszemüveggel és napkrémmel védje
magát! Fényvédõ krémmel naponta többször
is kenje be a bõrét.

Azok, akik szívgyógyszert szednek, a víz-
hajtás mellett is fogyasszanak elegendõ meny-
nyiségû folyadékot a forró napokon, azaz a
szokásosnál egy literrel többet.

Utazási, közlekedési tanácsok:
Kánikulában is közlekedni kell, de nem mind-

egy, hogy hogyan. Ahirtelen jött meleg érezteti
hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük,
hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem
számolnak azzal, fõleg az idõsek, hogy a nagy
meleg még az egészséges szervezetet is
megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az
emberek a hétvége jó idejét kihasználva autó-
ba ülnek, és a városokon kívül, túrázni, ill.
strandolni indulnak. Ha hosszabb utat kell
megtenni, érdemes két-három óránként, vagy
szükség szerint pihenõt tervezni és tartani.
Tanácsok strandoláshoz:

Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer
által befolyásolt állapotban tartózkodjon a für-
dõzéstõl!

Napozás után testét zuhanyozással, vagy
más módon hûtse le, felhevült testtel soha ne
menjen a vízbe!

Szív és érrendszeri-, légzõ-, továbbá moz-
gásszervi betegségben szenvedõk egyedül so-
ha ne fürödjenek!

Aki nem tud úszni, mély vízben ne hasz-
náljon felfújható fürdõeszközt (gumicsónak,
gumimatrac), azon lehetõleg ne aludjon el!



Riport Meilinger Zoltánnal, a TVSE Röp-
labda Szakosztályának vezetõjével.

- Hogyan értékeled az elmúlt röplabdás
szezont? 

-  Tömören így: országos sikerek az után-
pótlásban, félbeszakadt felnõtt tornák a
megyében, rekord számú mérkõzés az év
során. Komolyra fordítva a szót: június elsõ
hetében fejezõdött be a szezon. Az elmúlt
évben öt kategóriában (mini és utánpótlás
lány, utánpótlás fiú, felnõtt mix és férfi) kép-
viseltük magunkat a megyei bajnokságban,
illetve a mini lányok révén különbözõ regio-
nális tornákon vettünk részt. Felnõtt csapa-
taink számára a cél elsõsorban a játék volt,
különösebb eredményességi kényszer nélkül.
Az utánpótlás csapatainkat azért versenyez-
tettük, hogy segítségükkel hosszabb távon
fennmaradjon a röplabda folytonossága Ta-
polcán. Az idei szezon alatt azonban nyilván-
valóvá vált, hogy sem a közvetlen utánpót-
láscsapatok, sem a felnõtt csapatok semmilyen
aktivitást nem mutatnak. Egyedül mini és gye-
rek korosztályban jelentkezett az igény a maga-
sabb szintû munkára, aminek meg is lett az or-
szágos eredménye fiúknál és lányoknál egyaránt.

- Miért alakulhatott ki ez a helyzet?
- Természetesen rajtunk kívül álló té-

nyezõk is belejátszottak a kialakult helyzetbe,
mint például az, hogy ebben az évben nem
rendeztek megyei fordulókat sem a mix kate-
góriában, sem a férfiaknál. Egyedül csak Ta-

polca próbálkozott a rendezésekkel (Bogdán
Miklós Mix Emlékverseny és Férfi I. fordu-
ló). A sümegi és veszprémi csapatok hozzáál-
lása pedig megmagyarázhatatlan és egyben
elfogadhatatlan is volt ebben az ügyben! A
megyei nõi/utánpótlás-bajnokság küzdelmei-
ben idén is az elõzõ évi csapattal gondoltam a
részvételt, ami menet közben az ismert okok
miatt változott. Így a mini gyerekcsapatunk
vett részt a négy fordulóból álló sorozaton,
ahol az utolsó helyen végeztünk. Elkesere-
désre azonban nem lehet okunk, mivel a fiatal
csapatunk az év közben folyamatosan javuló
játékot mutatott, és az utolsó fordulóban meg-
szerezte az elsõ gyõzelmét, ami itt akár több
is lehetett volna

- Mi volt az idei legnagyobb siker?
- Az idei évben legnagyobb sikerünket mi-

ni lánycsapatunk érte el azzal, hogy az orszá-
gos 2. helyet szerezte meg az amatõr diák-
olimpián (Kalocsa), és hatodik lett az orszá-
gos mini kupában (Szeged). Emellett több-
ször is szerepeltünk a dobogón, ám elsõ he-

lyet nem sikerült szereznünk.
- És a legnagyobb csalódás? 
- A legnagyobb csalódás is ebben a korosz-

tályban volt. A megyei diákolimpiai döntõn
úgy lettünk harmadikok, hogy nem küzdöt-
tünk, és már az elsõ vereség után feladtuk a
mérkõzést, és ezzel a továbbjutás lehetõségét.

- De nem adtad fel, fel tudtad rázni õket!
- Igen. Az év második felében látható javu-

lás következett be a hozzáállásban, és ez
eredményben és játékban is megmutatkozott
(Kisalföld Kupa, 7-es torna Veszprém), így
tornagyõzelemmel búcsúztattuk a szezont, és
bizakodással kezdhetjük a következõt.

- És mi a helyzet a legapróbbaknál?
- Legfiatalabb korosztályunk, a 2000-es fiú-

csapat számára semmilyen elvárás (eredmé-
nyekben) nem fogalmazódott meg a tanév
kezdetekor. A cél az volt, hogy az ügyes csa-
patunk minél hamarabb megtanulja a játék
alapjait, és lehetõség szerint bõvítsük a bázi-
sunkat. A decemberben még zsinórröplabdá-
zó fiúk tavasszal több tornán is részt vettek,

általában kevés sikerrel (a 3 év korkülönbség
miatt), de volt, ahol már most meglepetést
szereztek (Veszprém 2. hely). Jövõre saját
korosztályukban (szuper mini) már biztosan
sikeresek lesznek!

- Hogy sikerült az állomány bõvítése?
-  A játékosbázis bõvítése felemásra sike-

redett. A szuper mini fiúknál, ha kicsit késve
is (április), de nõtt a bázis, így jövõre stabil 15
fõ körüli létszámban tudunk edzeni. Ugyan-
ebben a korosztályban azonban a lányok el-
maradtak, eddig csak 4-5 fõ járt stabilan edzé-
sekre, de nagyon tehetségesek is vannak köztük.
Acél az, hogy itt is legyen 10 fõ feletti a létszám,
és ez most talán megvalósíthatónak látszik. 

- Hányan végeztétek a szakmai munkát?
- A szakmai munkát (edzés ,versenyek)

ebben az évben három edzõ segítette: Csank
Péterné heti egy alkalommal, Benedek
Dorottya heti egy-két alkalommal, én pedig
heti három-négy alkalommal!

- Köszönöm a tájékoztatást, sikeres új baj-
noki szezont kívánunk!

Az utánpótlás korosztályú vívók a Magyar
Bajnokságon kiváló eredménnyel zárták a
2009/2010-es évadot. Négy korosztály mér-
te össze tudását világbajnoki rendszer sze-
rint egyéniben és csapatban, a hagyomá-
nyok szerint Keszthelyen tartott  hatnapos
versenyen.

Az Sz-LBau Balaton Vívóklub tapolcai szak-
osztályának versenyzõi most sem okoztak csa-
lódást, kiváló eredményekkel zárták az évet.

A Szalay Gyöngyi edzõ által dirigált párbaj-
tõrözõk a következõ eredményeket érték el:
törpici korosztályban csapatban a Balaton 1-es
csapat a 3., míg a Balaton 2-es csapat a 7. he-
lyen végzett. Ugyanebben a korosztályban a
lányok egyéni 30 fõs mezõnyében Csekõ Kíra
az 5. helyen végzett, összetettben így 3. he-
lyen zárta az évet. Csapatban a Balaton 1-es
gárda a 2., a Balaton 2-es csapat a 3.helyen
végzett. Gyermek korosztályban a fiúk 83fõs
mezõnyében Siklósi Gergely megszerezte az
egyéni magyar bajnoki címet, és az éves
egyéni összetett ranglistán is az élen végzett.
Csapatban is kiváló vívással utasított maga
mögé minden riválist a Siklósi, Cserpes, Müller,
Dénes,  Ciráki együttes, így csapatban is ma-
gyar bajnokokat avathattunk. Lányoknál egyé-
niben nem került döntõbe vívónk, viszont
csapatban a Balaton 1. (Csima Szabina, Rakk

Laura, Monostori Sára összeállítású gárda a
8. helyen végzett. Az Újonc fiú korcsoport-
ban egyéni összetettben Siklósi Gergely
2.lett. A korosztály csapatversenyében egy-
ségben voltak a vívóink, mivel a 18 nevezett
csapatot magabiztosan utasították maguk
mögé, és állhatott fel a dobogó legfelsõ
fokára a Siklósi, Tombor, Cserpes, Müller,
Dénes alkotta együttes. Lányaink ugyaneb-
ben a korosztályban ismét csapatban tudtak a
legjobbak közé kerülni, mivel a 15 induló
együttesbõl a 6. helyen végzett a Szabó
Fruzsina, Monostori Sára, Szabó Luca trió. 

Az Olimpici legnagyobbjai, a serdülõk az
utolsó két nap mérték össze tudásukat, ahol
ismételten kimagasló eredményeket könyvel-
hetett el a klub. A fiúk 73 fõs mezõnyében
ezüstérmes lett Csák Marcell, aki csapat-
társát, Sáfár Cirillt búcsúztatta a döntõbe
jutásért. A két korosztállyal fiatalabb Siklósi
Gergely 5. helyen zárta a versenyt. Az
összetett eredményeket tekintve Sáfár Cirill
lett korosztályában a legjobb, Csák Marcell
5-ként fejezte be az évet. A fiúk 13 nevezettet
számláló csapatversenyében a 3. helyet
szerezte meg a Csák, Havasi Marcell, Siklósi,
Rózner Marcell, Tobor alkotta együttes.

A serdülõ lányok 68 indulója között
Siklósi Enikõ nagyon szoros asszó után nem

tudta megvédeni tavalyi bajnoki címét, így a
második helyezéssel kellett megelégednie.
Összetettben a ranglistán Enikõ magasan
elõzte meg a mezõnyt, és végzett az elsõ
helyen. Felker Adrienn a 4. helyen búcsúzott
az Olimpici-versenyektõl. Csapatban a lá-
nyok kissé szerencsétlen sorsolást kaptak. Az
elõdöntõben kerültek össze a rivális békés-
csabai csapattal, s mindössze 1 tussal marad-
tak alul. Így a harmadik helyért vívott a
Siklósi, Felker, Szabó Fruzsina alkotta együt-
tes. Ott viszont  könnyedén szerezték meg a
bronzérmet a pécsiekkel szemben.

Az összetett ranglista korosztályonként
elsõ hat helyezettje jutalom edzõtáborban
vehet részt a nyár végén. Az eddigi hagyo-
mánytól eltérõen a nyári szünet után nem
Tata, hanem Keszthely ad helyet a tehetséges
vívóknak, hogy a legjobbakkal együtt készül-
jenek  az új évadra.
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Budapesten rendezték a világbajnokságra  és
Európa-bajnokságra kvalifikáló magyar
korcsoportos egyéni bajnokságot, ahol a 12
éven aluli lányoknál Árvai Eszter a 4. helyet
szerezte meg, a 9 gyûjthetõ pontból 5,5-öt. A
10 éven aluli fiúknál Kaufmann Péter a 6.
helyen végzett. Õ 6 pontot ért el.
Mindkét versenyzõnknek komoly esélyei
voltak a dobogóra kerüléshez, de teljesít-
ményük így is minden elismerést megér-
demel.
A 23. Borostyán Torna nemzetközi nyílt fel-
nõtt sakkversenyen Ajkán rendkívül erõs
mezõnyben (10 nemzetközi címviselõ) tíz
tapolcai versenyzõ indult- 9 gyermek és egy
felnõtt.
Végeredmény: 1. Aczél Gergely 7,0 pont, 
2. Tóth Ervin 6,5 pont, 3. Bodó Norbert 
6,5 pont, 4. Galyas Miklós 6,5 pont, 5. Bo-
guszlavszkij Jevgenyij 6,0 pont, 6. Hardicsay
Péter 6,0 pont.
Bodó Norbert az utolsó fordulóban elszen-
vedett veresége miatt sajnos lecsúszott a
dobogó legfelsõ fokáról.
A gyermekek közül kiemelkedõen szerepelt a
felnõttek mezõnyében Bodó Bence, aki 5

pontjával a 14. lett. Végig harcban volt a díjas
helyekért. 
Dicséretes volt még Tóth Kristóf teljesít-
ménye, a  4,5 pont.
A fõverseny mellett rendeztek egy 3 napos
mellékversenyt (B verseny) csak gyere-
keknek; itt Molnár Tibor 2. Kaufmann
Kristóf 3. helyezést ért el.

ATLÉTIKA:
A Veszprémben rendezett III. Szenior Atlé-
tikai Kupán a nemesvitai Bicsérdi Miklós
ezüstérmet szerzett 100 méteres síkfutásban,
távolugrásban pedig 4m 65 cm-es ugrásával a
dobogó legmagasabb fokára állhatott.

LABDARÚGÁS:
A Tapolca és a Badacsonytomaj labdarúgó-
csapatai egyesítenék erõiket, hogy meg-
maradjon  az NB III-as szereplési jog a 2010-
2011-es idényben. Az érintett egyesületek
elképzelései szerint a csapatok Badacsony-
tomaj-Tapolca FC néven indulnának az NB
III-ban és a megyei I. osztályban. Az után-
pótlást is érintené az együttmûködés, négy
korosztályos csapatot indítana a két egyesület
a kiemelt bajnokságban. Az MLSZ részérõl

várják még a végsõ döntést.
Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a
Tapolcai Öregfiúk FC, ismertebb nevén a
TÖFC. Erre az alkalomra elkészült egy
impozáns kiadvány, melyet Boczkó Gyula, a
csapat vezetõje szerkesztett meg és adott ki.
Ezen kiadványban a csapat indulásáról, ered-
ményeirõl, nemzetközi kapcsolatairól számol
be képekben, táblázatokban, írásokban, s e
kiadványt részletekben ismertetjük az Új Ta-
polcai Újság júliusi, augusztusi és szeptem-
beri számaiban.

NÕI LABDARÚGÁS:
A nõi keresztpályás labdarúgó-bajnokság-
ban is véget értek a küzdelmek. A Tapolca
VSE-Honvéd hölgyei a dobogó legmagasabb
fokára állhattak. A rájátszásban az elsõ
helyért hazai pályán elõbb 10:0-ra verték az
Ajka csapatát, majd Ajkán is sikerült 2:1
arányban gyõzniük. A bajnokcsapatból két
különdíjas is kikerült. Gyarmati Renáta lett a
gólkirály, a legjobb kapusnak járó cím
Kranabeth Edithez került.
Nem sokkal a bajnokság befejezése után a
lányok a hatcsapatos Bródy Kupáról a 2. he-
lyet hozták el 9 lõtt, 3 kapott góllal. Az oldalt készítette: Antal Edit

A párbajtõr Magyar Bajnokságról 13 érmes és 8 döntõs helyezést hozott el
az Sz-L Bau Balaton Vívóklub

Reménykeltõ a tapolcai röplabdás utánpótlás

Jól sikerült a Veszprém Megyei Cigányok
Ifjúsági Egyesületének kispályás labdarú-
gótornája, melynek a közelmúltban a Vá-
rosi Sporttelep adott otthont.

Tapolcán elsõ alkalommal rendezték meg
- négy csapat részvételével - a megyei romák
kispályás labdarúgótornáját. Sportszerû, szín-
vonalas, kulturált futballt játszottak a csapa-
tok  körmérkõzéses  játékrendszerben, 5+1-
ben a jól elõkészített pályán. Ezen a tornán a
legjobb lett a pápai roma válogatott, meg-
elõzve a tapolcaiakat. Harmadik a Devecser,
negyedik a Zalaszentgrót lett. Mint minden
tornán, itt is különdíjak kerültek kiosztásra. A
legjobb kapus cím a devecseri hálóõré lett, a
legjobb játékosnak járó díj pedig egy pápai
futballistának jutott.

A szervezõk gondoskodtak a sport utáni
programról is. Birkapörkölt készült a fáradt
focistáknak és a részt vevõ vendégeknek,
majd vidám beszélgetéssel zárult a roma
csapatok futballtalálkozója.

Gyõztek a pápaiak

A XIV. Hotel uni cup, ismertebb nevén
Dán Kupa elnevezésû utánpótlás kézilab-
datornán a Tapolca VSE junior korú csa-
pata a nagyszerû harmadik helyet szerezte
meg Balatonfüreden.

A bajnokság ugyan májusban befejezõ-
dött, de az utánpótlás lányok heti egy alka-
lommal még edzettek, hogy felkészülten érkez-
zenek a háromnapos nemzetközi versenyre.
A résztvevõ 10 csapatból összesen három
(Siófok, Várpalota, Tapolca) képviselte ha-
zánkat, a többi dán egyesületek színeiben
kézilabdázott.

Az elsõ és második napon a csoport-
mérkõzések zajlottak. A négy mérkõzésbõl
három lett gyõzelem, egy vereség. Ez azt
eredményezte, hogy csoportmásodikként
végeztek a lányok. A harmadik játéknapon , a
helyosztók napján elõbb a másik csoport gyõz-
tesével, a Siófokkal mérkõztek a mieink.
Szoros küzdelemben vereség az NB I-esek-
tõl. Ez pedig jelentette, hogy a csata a bron-
zért folyik tovább. E mérkõzés pedig elég
„pikánsan” alakult, hiszen újra azzal a Team
Norddal került szembe a tapolcai gárda, 
amelytõl a csoportküzdelmek során vereség
született.

Lányainknak sikerült a visszavágás. Fegyel-
mezett, taktikus játékkal meglepték a dáno-
kat, így az eredményhirdetésen bronzérem
került a nyakukba.

A tornát Siófok nyerte, második a Skov-
bakken alakulata lett.

Bronzérem
a kézis lányoknak
nemzetközi tornán



Már hagyomány, hogy a Malomtóban
felállított Víziszínpadon a Tapolcai Nyár
rendezvénysorozata a helyi Musical Szín-
pad mûsorával kezdõdik július 4-én.

A nézõközönséget Bognár Ferenc, a Ta-
mási Áron Mûvelõdési Központ igaz-
gatója köszöntötte.

A közel másfél órás zenés-táncos mû-
sorban Szarka Fatima és Torma Tamás a
Zorróból énekelt duettet, de a Rómeó és
Júliából és a Vámpírok báljából is han-
goztak fel dalok.

A következõ vasárnap a Little Band-
nek és a Unique-zenekarnak tapsolhatott
a közönség.

Július 18-án a Hetedhét Zenekar mu-
tatkozott be. „Útja” a népzenén át a vi-
lágzenéig vezetett, de szívesen dolgoz-
zák fel a XX. század költõinek verseit
is. NHE
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7-én Bodajk-Gánt, OKT
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Május elsején a norvég pályázati forrás-
ból kiépült Déli Városkapu Park adott
otthont a Tapolcai Majális rendezvényei-
nek. Akkor a Tapolca Kft. egy termetes
májusfát állított fel a helyszínen. És ha
már felállították, akkor ki is táncolták. A
vidám eseményre június 28-án került sor. 

A megjelenteket dr. Zsiray Ferenc, a he-
lyi Városszépítõ Egyesület elnöke köszön-
tötte, majd a Kinizsi Táncegyüttes tagjai
adtak mûsort, akik a nézõket is bevonva
vidám mûsorukba, hamarosan a májusfa-
kitáncolásába kezdtek. Bor és pogácsa min-
den mennyiségben rendelkezésre állt, így a
jó hangulatra sem kellett sokat várni. A
méretes fát végül a Tapolcai Öregfiúk
Futball Club tagjai segítették földközelbe.
A sikeres akciót a városszépítõk vezetõje
emléklappal köszönte meg Gyevnár
Kálmánnak, a TÖFC elnökének, Tarjányi
Sándornak, a Kinizsi Táncegyüttes veze-
tõjének és Végh Tamásnak, aki a rendez-
vény étel és ital utánpótlásáról gondosko-
dott.     Töreky László

Kitáncolták a májusfát Tapolcai Nyár 2010

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege július hó minden kedd-
jén játszóházi foglalkozásra hívta a ki-
csiket és nagyokat.

Mint Nagy Anikótól, a játszóházat ve-
zetõ könyvtárostól megtudtuk, a játékos ked-

vû gyerekek legfiatalabbika két és fél éves
volt, de középiskolások is örömmel vettek
részt a foglalkozásokon.

Az ékszerkészítés, a szalagszövés mellett
a papírmerítés és a márványozás is szere-
pelt a „felfedezendõ csodák” között.    NHE

Játszóház a könyvtárban

Az esti varázs a Víziszínpadról érkezett

Színpadon a Unique

Játszva tanul a gyermek

Fõiskolák
Szépe 2010

A tapolcai Horváth Daniella jelen-
leg a Corvinus Egyetem közgaz-
dászhallgatója.
A Fõiskolák Szépe 2010 verseny
zsûrije - az erõs mezõnyben - neki
ítélte oda az elsõ udvarhölgy meg-
tisztelõ címet. Gratulálunk!

Fotó: Mûvelõdési Központ

Fotó: Mûvelõdési Központ

Az idei évben is nagy létszámmal jelent-
keztek 7-12 éves gyerekek a Tapolca
Kft. által szervezett sport- és szabadidõs
táborba. 

A 10 nap alatt színes programokon ve-
hettek részt a táborozók: lovaglás Gyula-
keszibe, sétahajózás Keszthelyen, stran-
dolás Ajkán, Szigligeten, Keszthelyen, Pá-
pán, mozizás, labdarúgás, activity, vetél-
kedõk, arcfestés. 

Látogatást tettek a Városi Rendõrkapi-
tányságon és a Tûzoltóságon, bepillantást
nyertek az ott folyó munkába, megismer-
kedhettek az ott használt eszközökkel,
gépjármûvekkel. A Hunguest Hotel Pelion-
ban is szíves fogadtatásban volt részük:
több szobát is megtekinthettek, kimehet-
tek a játszótérre és vendégül is látták
Õket. 

A Sportházban a ház és a sportolási le-
hetõségek bemutatása után a bowling pá-

lyáé volt a fõszerep, ahol még a leg-
kisebbek is (két kézzel) örömmel gurítot-
ták a golyókat.

A táborzárás után a gyerekek fáradtan,
de élményekkel gazdagon térhettek haza.
Eljutottak olyan helyekre, ahol még nem
jártak, vagy ha jártak is, most akkor is
láttak, hallottak új dolgokat. 

Cseh Diána

Nyári sport és szabadidõs tábor

Fotó: Cseh

Fotó: N. Horváth

Fotó: internet

Fotó: Töreky


