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Ötven év a kicsikért
Már azok a kisgyermekek is nagyszülõk,
akik 50 évvel ezelõtt, 1960-ban édesanyjuk karján ülve „átlépték” az akkor megnyílt tapolcai bölcsõde küszöbét.
A fél évszázadra visszaemlékezve tartott
a város május 19-én ünnepséget a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban. A megjelent alapítótagokat, a bölcsõde volt és
jelenlegi dolgozóit a régen volt „bölcsiseket” elsõként Horváthné Németh Edit

önkormányzati képviselõ köszöntötte
Szabó Lõrinc Lóci óriás lesz címû versével.
Császár László polgármester a tapolcai
bölcsõde elmúlt 50 évének történetét felvázolva mondott köszönetet az intézmény
valamennyi dolgozójának a felelõsségteljes, áldozatos munkáért.
/Összeállításunk a 3. oldalon Egy szívvel
százat szeretni címmel./

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenõ feleségével és két gyermekével a megbízólevél átadásán
Lasztovicza Jenõ, a 4. számú választó- szavazatukat. Megköszönte a családja, a
körzet negyedik alkalommal Parlament- munkatársai támogatását, majd a térség
be került országgyûlési képviselõje má- polgármestereit együttmûködésre, együttjus 10-én ünnepélyes keretek között vet- gondolkodásra kérte az elkövetkezendõ
te át megbízólevelét dr. Kajtár Györgytõl, négy évben is. Mint mondta, óriási szükség
a Helyi Választási Bizottság elnökétõl a lesz a támogatásukra a Parlament elõtt álló
feladatok megoldásához.
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
/Írásunk a 2. oldalon FöldcsuszamlásAz országgyûlési képviselõ az átadást
követõen köszönetét fejezte ki mindazok- szerû eredményt hozott a választói akarat
nak, akik bíztak benne, akik rá adták a címmel./

Átadták a pihenõparkot

Fotó: N. Horváth

Középen a bölcsõde alapító tagjai, mellettük a „bölcsisek”

Gratulálunk!
Borosné Eitner Kinga, az SZ-L Bau Balaton Vívóklub vezetõje rangos elismerésben részesült a közelmúltban.
A Magyar Sportért Díj I. fokozatú kitüntetését vehette át az önkormányzati minisztertõl. A tapolcai olimpikonokat, világbajnokokat, EB-bajnokokat - Szalay Gyöngyi,
Boczkó Gábor, Rédli András, Hanczvikkel Márk, File Mátyás - nevelõ mesteredzõ a
klubvezetés mellett a nõi és férfi párbajtõr utánpótlás-válogatott keretedzõje is.

Búcsúzunk és elmegyünk...
Május 1-jén ünnepi díszbe öltözött a
város. Azokat a ballagó fiatalokat búcsúztatta, akik befejezve középiskolai
tanulmányaikat, hamarosan átlépnek
a felnõttkorba.
A Fõ téren Marton József alpolgár-

mester látta el hasznos útravalóval a
gimnázium, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola és a Szász Márton-iskola
végzõseit.
/Írásunk a 6. oldalon Elballagtak a
vén diákok címmel./

A nemzetiszínû szalagot Császár László polgármester és dr. Zsiray
Ferenc elnök vágta át
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület netnek, egy jól mûködõ civil szervezet és a
Norvég Alapú pályázaton nyert 37 millió város jó együttmûködése eredményének neforintos támogatásával megépülhetett a vezte a park megvalósulását, amely, mint
hangsúlyozta: szerves részét képezi a folyaDéli Városkapu Park.
A pihenõpark ünnepélyes átadására matban lévõ városfejlesztési elképzeléseknek.
/Írásunk a 4. oldalon Átadták a Déli
április 30-án került sor.
Császár László polgármester sikertörté- Városkapu Parkot címmel./

A Szent György-hegy népszerûsítéséért
A háromnapos, sokszínû programsorozattal nemcsak azokat várják a szervezõk a Szent György-hegyre, akik már
ismerik a hegy csodálatos természeti
adottságait, kulturális értékeit, de azokat is, akik most szeretnének megismerkedni vele.
A július 2-tól 4-éig tartó Ghymes Fesz-

tiválon a világhírû Ghymes-együttes mellett fellépnek a Forrás Színház tagjai, de
az érdeklõdõk a magyarok õstörténetérõl
is hallhatnak majd elõadást. A kísérõ programok között kirakodóvásár, kézmûvesfoglalkozás is lesz.
/Bõvebben a 9. oldalon Ghymes Fesztivál... címmel./

Fotó: Töreky

Tizenkét osztály végzõsei vonultak fel a város Fõ utcáján

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Földindulásszerû eredményt
hozott a választói akarat

Május 10-én ünnepélyes keretek között
vette át megbízólevelét Lasztovicza Jenõ,
Veszprém megye 4. számú választókerületének országgyûlési képviselõje.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
elsõként dr. Kajtár György, a HVB elnöke
köszöntötte a negyedik alkalommal Parlamentbe került Lasztovicza Jenõt. - Akkor
eredményes az utunk - mondta -, ha rajta
helyes, okos és bölcs lépéseket teszünk. Ezt
tette a 4. számú választókörzet országgyûlési képviselõje is az elmúlt években,
azért is döntött úgy a választópolgárok többsége, hogy ismét rá adja a szavazatát.
A köszöntõ szavak után az elnök felidézte az elmúlt évtizedek választásait, majd hangsúlyozta, hogy ez a mostani nehezebb és
könnyebb helyzetet is teremtett azzal, hogy
kétharmados többséget biztosított a FIDESZKDNP jelöltjeinek. Olyan földindulásszerû
eredményt hozott a választói akarat, amely
lehetõséget ad az ország jobbá tételére.

A megbízólevél átadását követõen
Lasztovicza Jenõ meghatottan mondott
köszönetet mindazoknak, akik bíztak benne,
akik hozzá segítették ahhoz, hogy most is itt
állhat. Köszönte közvetlen munkatársainak,
a választókörzetben lévõ polgármestereknek
az eddigi együttmûködést, együtt gondolkodást, és arra kérte õket, hogy az elkövetkezendõ négy évben is tegyék ezt, mert
óriási szükség lesz a támogatásukra. Elérzékenyülten emlékezett Ács Jánosra, Tapolca polgármesterére, akivel vállvetve küzdöttek Tapolca fejlõdéséért. Bár sok-sok vitájuk
volt, a legjobb barátok voltak.
Hálás szívvel mondott köszönetet a
családjának, hogy mellette áll, hogy biztos
hátteret nyújt a sokszor 24 órás képviselõi,
megyei közgyûlés elnöki munkájához.
- Nem véletlen, hogy képviselõtársaim
közül már nagyon sokan második vagy harmadik házasságban élnek. Az idõ mellett ez
a tevékenység sok lemondással is jár a
család részérõl. Mellettem végig kitartott a
családom és bátorít most is. Remélem,
hogy sikerül az elkövetkezendõ 4 évben
olyan eredményeket elérnünk, mint amilyeneket 1998 és 2002 között elértünk.

Az elmúlt években az egyik, amit szerettem volna, az volt, hogy úgy legyek egyszerû országgyûlési képviselõ, hogy ne az
ellenzéki padsorban üljek. El tudok számolni az elmúlt évek munkájával is, de
egészen más az a sikerélmény, amit kormányzó pártként megélhetünk. A legfontosabb dolgunk az, hogy úgy adjuk át az
országot majd a gyermekeinknek, unokáinknak, hogy õk büszkék lehessenek
ránk, mert a szüleik tisztességesen, felelõsséggel tették dolgukat a Parlamentben
minden magyar javára.
Császár László, Tapolca polgármestere
pohárköszöntõjében felidézte azokat a 12
évvel ezelõtti eseményeket, amikor õ is
önkormányzati képviselõ lett, amikor Ács
János vezetésével - és Lasztovicza Jenõ segítségével - a város addig soha nem látott
fejlõdésnek indult. - Mindig jutott ránk idõd
- mondta. - Mint jó csapatjátékos, mindent
elkövettél eddig is azért, hogy a küzdésnek,
a türelemnek közös eredménye legyen.
Tudom, hogy így lesz ezután is, és elkezdõdhet az ország életében egy olyan folyamat, amit már oly régóta várunk - mondta.
N. Horváth Erzsébet

A 2009-es évet - a nehéz gazdasági helyzet ellenére is pozitívan zárta a város
Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ témákról
beszélgettünk, köztük a tavalyi év költségvetésérõl, a belsõ ellenõrzés tapasztalatairól és a tapolcai viharkárokról.
- A Képviselõ-testület április 27-én tartotta
legutóbbi nyilvános ülését. Az ülés elsõ napirendi pontja a város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, a pénzmaradvány elszámolása, a könyvvizsgálói jelentés és a beszámoló elfogadása volt. Polgármester Úr! Milyen évet zárt a város 2009-ben?
- A tavalyi évet a költségvetés tervezésekor
90 millió forint hitellel terveztük. Hála Istennek, már év végén látszott, hogy erre nem
lesz szükség. Az áprilisi pénzmaradvány
elszámolásakor kiderült, hogy a város az
elmúlt évet mûködési hitel nélkül oldotta
meg. Azokat a mûködési feladatokat, amelyeket bevállaltunk, teljesítettük, tehát egész évben nem voltak likviditási gondjaink. A tervezett fejlesztéseinkbõl jó néhányat megvalósítottunk, és így elmondhatjuk, hogy a 2009-es
évet - a nehéz gazdasági körülmények ellenére is - pozitívan zártuk. Kevesebb bevétellel ugyan, de kevesebb kiadással is. Így - bár
a pénzmaradványunk elég nagy összeg lett -,
de kötelezettséggel terhelt az áthúzódó kifizetések miatt. Összességében tehát elmondhatjuk: sikeres volt a 2009-es évünk, és ez biztos
alapot teremt arra, hogy 2010-ben is hasonlóképpen járjon el a város. A költségvetés struktúrája nem változott a 2009-es évhez képest.
A keretszámaink ugyan kedvezõtlenebbek néhány területen, de hasonlóan szigorú gazdálkodással, mint amilyen 2009-ben volt, a 2010-es
évet is hasonló szinten tudjuk majd hozni.
- A Testület tárgyalta a belsõ ellenõrzés
tapasztalatait is. Melyek voltak ezek?
- Minden évben készül egy Belsõ Ellenõrzési Terv, így történt ez 2009-ben is. A beszámolóból megállapítható, hogy a belsõ ellenõrzés nem tárt fel nagy hiányosságokat, rendben folytak a dolgaink. Apróbb hiányosságokra, szükséges finomításokra hívta fel a figyelmet. Ezek ilyenkor természetesek is. Erre az
évre is elkészült már az ellenõrzés terve, amelynek végrehajtása folyamatban van.

- Többször beszéltünk a több mint egymilliárd forintos támogatást eredményezõ városrehabilitációs pályázatról, az eredmény kihirdetésének változó határidejérõl. Most mit
jelzett a kiíró, mikorra várható?
- Még nem tudok erre választ adni. Most
már minden hiánypótlást benyújtottunk, a
jelenlegi információk szerint csak egy-két
aláírás hiányzik róla, és utána kihirdetik.
Mindennap figyeljük az internetet, mikor
teszik közzé az eredményt.
- Az elmúlt napokban a DEKO TV városunkban forgatta A mi kis városunk címû
sorozatának egyik epizódját, amelyben egy
helyi, amatõr és egy profi építészekbõl álló
csapat mérte össze városfejlesztési tudását,
ötleteit. Mi lett ennek a végeredménye?
Születtek-e megvalósítható ötletek?
- A vetélkedõt a profi csapat nyerte, de
minden elismerésünk és köszönetünk a mi
fiataljainknak, mert nagyon jó és sok megvalósítható ötlet született általuk is. A kétnapos vetélkedõ „fõszereplõje” az Alsó-malom
és környéke rendbetétele, környezetbe illesztése és funkcióval való felöltöztetése volt.
Természetesen nem vártunk egyik csapattól
sem konkrét, építési engedély szintû tervet,
de a friss meglátások, az ötletek mindenképpen továbbgondolásra, akár megvalósításra is
alkalmasak. A városról szóló vetélkedõ egy
turisztikai marketing célt is szolgál. A 12
részbõl álló sorozatot nemcsak Magyarországon a DEKO TV-ben és a helyi televízióban
vetítik, de Csehországban, Szlovákiában és
Lengyelországban is.
- Május közepétõl az országos médiák
híradásai arról a szinte reménytelen harcról
szólnak, amelyet a vízzel, a természet erõivel
vív a lakosság. Tapolcán okozott-e károkat az
esõzés, a szélvihar, volt-e vis maior helyzet?
- Nem volt vis maior helyzet, és bízunk
benne, hogy már nem is lesz. Szerencsére
bennünket elkerültek azok a viharok, jégesõk, amelyek másutt óriási károkat okoztak.
Diszel határában ugyan megduzzadt az Egerpatak, de nem érte el azt a mértéket, hogy be
kelljen avatkozni. A gimnázium udvarán kidõlt egy fenyõfa, ráesett a kerítésre, a villany-

vezetékre és az magával rántott egy villanyoszlopot is. Itt már helyreállították a kárt.
Jelentõs kár keletkezett a Rendezvénycsarnok tetõzetén is. Az északi oldalon a szél
megkezdte a bádogfedést több tíz méteres
szakaszon. Saját hatáskörben meg tudtuk
oldani az ideiglenes lefedést, eltávolítottuk a
sérült bádogot, a kárbejelentés már megtörtént. A végleges helyreállítás költsége itt milliós nagyságrendû lesz. A felsoroltakon kívül
fa kidõléséhez hívták még a tûzoltókat. A
Béke utcai ház tûzfalának ledõlése miatt a
család rokonokhoz költözött, így az önkormányzatnak nem volt ideiglenes elhelyezési
közelezettsége. A károk után örömmel tapasztaltam, hogy a polgárok a lakókörnyezetüket igyekeztek rendbe tenni. Ezt tettük mi
is a város egészével. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében és más vidékeken tragikus helyzet
alakult ki az elmúlt hetekben. Az elsõ becslések szerint is több milliárd forintos a kár.
Tapolca Városa - úgy, mint ahogy az elõzõ
évtizedben is tette - segítséget kíván nyújtani
az árvízi károsultaknak. A polgármesteri keretembõl 500.000 Ft-ot ajánlok fel a károsultak megsegítésére létrehozott Alapba, a segítés ügyét a Képviselõ-testület elé terjesztem, és biztos vagyok benne, hogy nemcsak a
döntésemet fogják jóváhagyni, de emelik is
az összeget. Ezúton kérem Tapolca lakosságát, hogy segítsen a rászorulókon. Bizonyára
szívesen veszik akár a pénzbeni támogatást,
akár az egyéb módú segítségnyújtást. NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák június hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
június 7. 13:00-16:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 14. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
június 21. 14:30-16:00
Császár László polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ 510-125; 510-126
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690
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Flórián-napi kitüntetések
Május 6-án a balatonfûzfõi Mûvelõdési
Ház adott otthont a megyei Flórián-napi
ünnepségnek, amelyen rangos elismerésben részesültek mindazok, akik sokat tettek és tesznek Veszprém megye tûzvédelméért.
Ezen az ünnepen Sárközi Jánost, a tapolcai
tûzoltóság elnökét Gróf Széchenyi Ödön

- A tapolcai tûzoltóságért végzett munkájával Parapatics Tamás elévülhetetlen érdemeket szerzett az elmúlt évtizedek alatt - mondja Sárközi János elnök. - Sokat tett azért,
hogy az anyagi biztonságunk megteremtõdjön, hogy a felszereltségünk XXI. századi. Az
általa gondosan elõkészített sikeres pályázatok eredményeként került a tulajdonunkba a
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Parapatics Tamás dr. Lauer János ezredestõl vette át a Veszprém Megye
Tûzvédelméért kitüntetés aranyfokozatát
Emlékplakettel jutalmazták. Parapatics Tamás 90 millió forintot érõ mûszaki-mentõ tûzoltóönkormányzati fõtanácsadó a Veszprém Me- autó is. Sokat dolgozott azon, hogy a tûzoltóságye Tûzvédelméért aranyfokozatát, Sárközi gunk a nemzetközi és a testvérvárosi kapcsoRoland ugyanezen kitüntetés ezüst, Beke Péter latait zökkenõmentesen ápolhassa. A napi
pedig a bronzfokozatát vehette át dr. Lauer ügymenetben is mindig számíthatunk rá. A
János ezredestõl, a Veszprém Megyei Ka- szó legnemesebb értelmében a közt szolgálja.
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától.
A tûzoltók nevében köszönet érte.
NHE

Kiváló Iskola
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége minden évben kiírja a
vendéglátással foglalkozó iskolák részére
a Kiváló Iskola-cím elnyerésére a pályázatot. Ebben az évben az egyik díjazott a
Széchenyi István Szakképzõ Iskola lett.
A pályadíj odaítélésekor messzemenõen
figyelembe vették, hogy az iskola élenjár a

Viharkárok Tapolcán
Az elmúlt hetek híradásaiból képet
kaphattunk arról a hõsies küzdelemrõl,
amelyet az ország különbözõ pontján
vívnak az emberek az értékek mentéséért, harcolva a kiáradt patakokkal, a
napok óta tartó esõzéssel.
Arról, hogy Tapolcán és környékén milyen károkat okozott a rendkívüli idõjárás,
Sárközi Rolandot, a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság parancsnokát
kérdeztük.
- Május 16-án hajnali 4 órától délután 5
óráig 27 vonulásunk volt. Ezek mindegyike
a viharkárral volt kapcsolatos. Megrongálódott a lakóházak teteje, a Béke utca 2-ben
a tûzfal dõlt le. Az ott lakókat a rokonokhoz
kellett költöztetnünk. A 15-ös Y-ház tetején
a távközlési antenna lazult meg. Ezt kellett
kikötnünk, hogy az élet- és balesetveszélyt
elhárítsuk. A vasúti sínekrõl - Tapolca és
Lesencetomaj között - kidõlt fákat kellett
eltávolítanunk, villanyvezetékek rongálódtak, villanyoszlopok dõltek ki a város különbözõ pontjain. A Lesence-patak kilépett
a medrébõl, és a Gubacsi-malmot veszélyeztette. Május 17-én már javult az idõjárás, de
még akkor is volt tennivalónk. Ezeken a
napokon a készültségi fokozatot úgy rendeltem el, hogy a szabadnapos tûzoltókat is
szolgálatba hívtam. A kárelhárítást 2 gépjármûfecskendõvel és a mûszaki-mentõ kocsival végeztük - mondta a parancsnok.

szakképzésben és oktatásban, hogy kimagasló eredményeket ér el. Az iskola nemcsak hazai versenyek résztvevõje, de rendszeres szervezõje nemzetközi szakmai versenyeknek is, gondosan ápolja a külkapcsolatokat. Folyamatosan fejleszti a tanéttermét és tankonyháját, ezzel is biztosítva az oktatás és a gyakorlati képzés megfelelõ színvonalát. Az iskola tanárai, szakoktatói a
szakma szeretetére is nagy hangsúlyt fektetnek.
NHE

Egy szívvel százat szeretni
Ezzel a fenti mondattal kezdõdött az a
szép és megható idézet, amely a Bölcsõde
fennállásának 50. évfordulója alkalmára
készített meghívón áll.
Valóban, ha valakik, akkor a pedagógusok,
a bölcsõdei gondozónõk, a gyermekek nevelését, alakítását felvállalók azok, akiknek a
szíve erre a ritmusra dobog.
Hogy ez mennyire így van, arra bizonyosság az a kedves hangulatú ünnepség is, amelyen nemcsak a bölcsõde alapítótagjait, a rég
volt bölcsõdéseket, de a jelen dolgozóit is
köszöntötték.
Császár László polgármester a bölcsõdék
másfél százados történetének felvázolását
követõen arról szólt, hogy Tapolcán 50 éve,
azaz 1960 óta gondoskodnak a kisgyermekek
napközbeni ellátásáról 3 éves korig. Kezdetben a mai Pannon Reprodukciós Intézet
helyén, 44 férõhellyel mûködött a bölcsõde,
majd a gyermeklétszám növekedésével a
Nagyköz utcai, pavilonos rendszerûbe került,
ahol 66 férõhellyel fogadták a kicsiket. A
gyermeklétszám növekedése ismét helyváltoztatást igényelt: visszakerült a Bartók Béla
utcába. A ma már 40 férõhellyel mûködõ
bölcsõde ismét a Nagyköz utcai épületben
kapott helyet az 1990-es évek végén. - A tapolcai bölcsõde dolgozóinak többsége hosszú
évek, évtizedek óta áll helyt a folyamatosan
változó, fejlõdõ módszerek, követelmények
között - hangsúlyozta a polgármester. - Õk
azok, akik türelemmel, szeretettel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket, akik
megteremtik részükre a fejlõdésükhöz szükséges optimális környezetet.
Végezetül egy Emléklapot adott át Császár
László az intézmény vezetésének, a dolgozói
közösségnek, ezzel is megköszönve a fél
évszázad óta tartó áldozatos munkájukat.
Dr. Varga István, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója annak az
örömének adott hangot, hogy olyan nagyszerû kollektívával dolgozhat együtt, mint
amilyen a bölcsõdében van.
Dr. Zsiray Ferencné, a bölcsõde egyik alapítótagja - és 1967-tõl nyugdíjba vonulásáig
vezetõje - kedves szavakkal emlékezett a
kezdetekre, arra, hogy a munkájuk legfõbb
vezérlõ elve a gyerekek feltétel nélküli
szeretete volt, hogy a munkahelyi jó légkör
kialakítását a közös kirándulások, a színház-

látogatások, az egymás ajándékozása is
erõsítette. Dr. Zsiray Ferencné külön köszöntötte az ünnepségen jelenlévõ Stenszky
Gyulát, a gyerekek aranyos doktorbácsiját,
majd így folytatta:
- Számomra nagy öröm, hogy a kedves
szervezõk figyelmessége révén, a még öt élõ
alapító közül velem együtt hárman , mint régi
munkatársak jelen lehetünk, újra találkozhatunk. Minket is szétszórt az élet. Bárhová
kerültek a kolléganõk, mindenhol megállták
a helyüket. Jó találkozni a régi és az új kollégákkal. A közös munka emlékei fontosak
számunkra. Majd a bölcsõdés gyerekek felnõttkori sikereit említette, hozzátéve, hogy a
legnagyobb elismerés a gondozónõk részére,
ha a gyerekek szülei szeretettel emlékeznek
rájuk. - Ez a legszebb elismerés, mivel ezeket
az emlékeket a szívükben hordozzák - mondta.
Mészáros Ferencné, a bölcsõde jelenlegi
vezetõje a bölcsõde 1987-tõl napjainkig terjedõ életét szedte csokorba. - Az 1987-es férõhelyszám csökkentés után Rábai Józsefné
Rózsika, az új bölcsõdevezetõ csak néhány
évig dolgozhatott velünk békében, nyugalomban. Az 1990-91-es év újabb viharfelhõket sodort fölénk, ami odáig fajult, hogy a
bölcsõdénket a bezárás réme fenyegette.
Rózsa a szülõk segítségével hatalmas harcot
vívott és nyert. Megmaradt a bölcsõde.
A következõ évek vezetõváltásáról, Kovács
Gyuláné küzdelmeirõl, a helyváltoztatásról, a
bölcsõde jelenlegi helyzetérõl is beszélt
Mészáros Ferencné. A csoportok bemutatása
mellett kitért a tárgyi és személyi feltételek
ismertetésére és beszélt a jövõ terveirõl is; a
játszó csoportról, az idõszakos gyermekfelügyeletrõl, a sószoba kialakításáról és arról, hogy
mit jelent a gyermekek számára a bölcsõde.
Végezetül arról szólt, hogy lassan eljön
annak is az ideje, hogy a mostani gárda átadja a stafétabotot az utánuk következõnek.
Az ünnep fényét a Bárdos-iskola tanulóinak mûsora emelte.
A hivatalos ünnepséget követõen Császár
László polgármester az aulába invitálta egy
baráti beszélgetésre a jelenlévõket. Az
alapítótagoknak Emléklappal tette még kedvesebbé a város ezt a napot, a többi dolgozónak pedig egy-egy szál virággal köszönték
meg a munkáját.
N. Horváth Erzsébet

Jutalom, elismerés, elõléptetés a tapolcai kapitányságon
A Rendõrség Napja minden évben lehetõséget kínál, hogy megjutalmazzák, vagy
éppen elõléptessék azokat a rendõröket,
akik kiemelkedõ munkát végeztek az
elmúlt idõszakban.
Április 24-én, Tapolca Város Képviselõ-testülete nevében Császár László polgármester
kimagasló szolgálatparancsnoki munkájáért

elismerésben részesítette Keszler Imre rendõrtörzszászlóst. Az igazságügyi és rendészeti
miniszter kimagasló szakmai munkája elismeréseként jutalomban részesítette Molnár
Tibor rendõrfõtörzszászlóst. Veszprém megye rendõrfõkapitánya munkája elismeréséül
dicséret- és pénzjutalomban részesítette
Horváth András rendõrszázadost. A Veszp-
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Keszler Imre törzszászlós átveszi Tapolca Város elismerõ oklevelét

Új Tapolcai Újság

rém Megyei Rendõrfõkapitányság rendészeti
igazgatója dicséret- és pénzjutalomban részesítette Csipszer Zsolt rendõr törzszászlóst.
Az Országos Polgárõr Szövetség elnöke a
polgárõr érdemkereszt aranyfokozatát adományozta Makkos Róbert rendõrszázadosnak. Az országos rendõrkapitány munkája
elismeréseként soron kívüli elõléptetésben
részesítette Tölgyes Zsolt rendõrszázadost,
akit rendõrõrnaggyá léptetett elõ. Veszprém
megye rendõrfõkapitánya fõtanácsosi címet
adományozott Auerbach László közalkalmazottnak. Tapolca város rendõrkapitánya
munkája elismeréseként fõtörzszászlóssá
léptette elõ Vígh Zoltánt és Varga Jánost,
fõtörzsõrmesterré Torma Szilviát. Magasabb
fõnyomozói beosztásba helyezte Szatmári
György rendõrfõhadnagyot. Eggyel magasabb fizetési fokozatba helyezte Domonkos
Zsolt rendõrzászlóst. Dicséret- és pénzjutalomban részesítette a tapolcai rendõrkapitány Szoboszlainé dr. Szabó Szilvia rendõralezredest, Horváth Zsolt rendõralezredest,
Bakos András rendõrfõhadnagyot, Bakó
Adrienn rendõrhadnagyot, Molnár Attila
rendõrtörzsõrmestert és Horváth Krisztina
közalkalmazottat. Civilként Sárkányölõ Szent
György Emlékplakettet kapott egy hamis
bankjeggyel fizetõ elkövetõ elfogásában
nyújtott segítségért Papp Béla.
Töreky László

2010. május

3

KRÓNIKA

Együtt a jövõnkért
Május 20-án a Tamási Áron Mûvelõdési Központ elõadótermében spanyol,
francia, angol, német nyelvû beszélgetés hangzott; majd megkezdõdött a
hivatalosan angol nyelven tolmácsolt
ismertetés, kérdések, válaszok.
Az eredetileg spanyoloktól szervezett
EU-s program: „Együtt a jövõnkért”: EJ
Alapítvány (Together for Our Future
Foundation) nemzetközi csereprogramnak, tanulási kapcsolatoknak, élethosszig
tartó tanulásnak módozatait dolgozta ki.
Kancsal Zsuzsa, a program helyi „gazdája” ismerõsként köszöntötte a megjelenteket. A spanyolokat, mint alapítókat,
az erdélyi Kovászna megyébõl, mint
Veszprém megye testvértelepülésérõl jötteket. A program szerint bemutatta az EJ
mûködését - városbemutatóval összekötve. Tapolca - filmen követhetõ, angol
nyelvû szöveggel ellátott ismertetése, tája, környéke, történelme mellett a fölmerülõ kérdések spontán magyarázata is elhangzott.
Majd az EU Leonardo-projekt keretében kidolgozott és leoktatott (sic!) képzési programjának bemutatása következett filmen.
Az EJ Alapítvány programjábam az
élethosszig tartó tanulásba bekapcsolódhat mindenki: fiatalabb, idõsebb korosztály - mûveltségtõl függetlenül - akár dolgozó, akár tanuló, akár nyugdíjas. Tapolca körzetében a szakelõadók a veszprémi egyetem, illetve a keszthelyi akadémia megbízott tanárai.
G. Dr. Takáts Gizella

Kiadvány egy tiszteletre méltó életrõl
Kiadvány jelent meg Tóth József pedagógiai és közéleti munkásságáról a Veszprém
megyei pedagógus életrajzok sorozatban.
A közel száz oldalas munkát a városi könyvtárban mutatták be a közönségnek május
harmadikán.
Ki ne vágyna arra, hogy még életében elismerjék, hogy egy könyv lapjain láthassa viszont azt a nem mindennapi életutat, amelyre
jogos megelégedettséggel tekinthet vissza?
A 92 éves Tóth József, városunk díszpolgára,
hajdani néptanító, iskolaigazgató, városszépítõ elnök, helytörténész, képzõmûvész
megérhette ezt az eseményt.
A 92 éves nyugdíjas pedagógust, városunk
kulturális életének élõ legendáját elsõként
Tapolca polgármestere köszöntötte. Császár
László hangsúlyozta: a város szívesen mondott igent arra, hogy támogassák a kiadvány
megjelenését, hiszen egy olyan példaértékû
és nagy léptékû életút, mint Tóth Józsefé,
megérdemli a megbecsülést. A Veszprém

A jók között is a legjobbak
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében harmadik alkalommal rendezték meg a Szakma Kiváló Tanulója
verseny országos döntõjét, a Szakma Sztár
Fesztivált. Az idei döntõre április 26. és 28.
között került sor Budapesten, a Hungexpo
területén.
A verseny utolsó szakaszában 23 szakma
10-10 tanulója mérte össze tudását. A
Széchenyi István Szakképzõ Iskola 4 vízvezeték-vízkészülék szerelõ tanulója remekül
szerepelt ezen a megmérettetésen.
Elsõ helyezett lett Szenger András, harmadik Szekeres András, a negyedik Horváth
Arnold, a hatodik Merácz Dávid. A gyõztes
tapolcai tanulók tanára Csizmadia László.
- Nagyszerû dolog volt a fesztiválon a
gyerekek mögött állni - mondja a tanítvá-

megyei pedagógus életrajzok tizedik, Tóth
József pedagógiai és közéleti munkásságát
feldolgozó kötetét Tölgyesi József, a kiadvány szerkesztõje, a megyei neveléstörténeti
társaság titkára mutatta be a jelenlévõknek.
Tölgyesi József felelevenítette és méltatta
Tóth József önzetlen, szûkebb hazájáért végzett sok évtizedes munkáját, emberi, szakmai
helytállását, de a várost is, amely befogadta
õt és lehetõvé tette tehetségének kiteljesedését. Dr. Zsiray Ferenc tisztelõje, jó barátja és
szellemi örököseként köszöntötte a nyugdíjas
pedagógust. - Józsi bácsi számomra egy polihisztor, az etalon, aki mindezek mellett jó
humorú ember is - fogalmazott a városszépítõk jelenlegi elnöke, aki szerint Tóth
Józsefnek óriási érdemei vannak abban, hogy
élhetõ város lett Tapolca. Tóth József megköszönte a rá irányuló figyelmet és méltatásokat, ugyanakkor hangsúlyozta: amit tett, nem
egyedül tette, rengetegen segítették, támogatták pályája során.
Töreky László

Átadták a Déli Városkapu Parkot
Április 30-án, pénteken ünnepélyesen
átadták a 37 millió forintból elkészült Déli
Városkapu Parkot.
Az avatási ünnepségen, a szalagátvágást
megelõzõen elsõként dr. Zsiray Ferenc, a
helyi városszépítõ egyesület elnöke beszélt a
Déli Városkapu Park létrejöttének elõzményeirõl, arról a Norvég Alapú pályázatról,
amelyen a város támogatásával sikeresen
szerepelt a városszépítõ egyesület.
Császár László polgármester sikertörténetnek, egy jól mûködõ civil szervezet és a
város jó együttmûködése eredményének nevezte a park megvalósulását, amely, mint
hangsúlyozta: szerves részét képezi a folyamatban lévõ városfejlesztési elképzeléseknek.

nyaira oly büszke oktató. - Jó tudni, hogy a
szakma legjobbjai között tartják számon a
kisvárosunk kis iskolájának tanulóit. Jó volt
fogadni a szülõk köszönetét. De a legjobb
számomra az volt, hogy láthattam a csillogó
gyermekszemeket. Kemény küzdelem után
lett a miénk a gyõzelem. A közel 5 órás írásbeli vizsgát követõen választották ki az
országból azt a tíz legjobbat, aki a döntõn
részt vehetett. Itt már komplex verseny folyt:
nemcsak a legkorszerûbb technikát kellett
alkalmazniuk a gyerekeknek, de az elméleti
tudásukról és az elsõsegélynyújtó ismereteikrõl is számot kellett adniuk. Nagyon büszke
vagyok rájuk.
A kiváló eredmény mellett a jeles bizonyítvány és a vizsgamentesség is a tarsolyában
van már a 4 tapolcai fiatalnak.
NHE

Trianoni Megemlékezés

A beszédeket követõen dr. Zsiray Ferenc
és Császár László átvágták az avatási szalagot, és ezzel átadták a nagyközönségnek a
város új parkját, amely sok száz négyzetméteres szép zöldfelülettel, pihenõpadokkal, igényes,
térköves sétánnyal várja a város polgárait és
a Tapolcára látogató turistákat egyaránt.
Az avatást követõ Tapolca Tavasz elnevezésû, 3 napos rendezvénysorozat keretében
Anyák napi mûsor, Pindur Pandúr-vetélkedõ,
koncertek, néptánc bemutató, paprikáskrumpli-fõzõverseny, játék show, utcabál - és
még sok színes program volt az új közösségi
színtéren.
Töreky László

Tapolca Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és kedves családját június 4-én 1630 órára a Trianoni
Megemlékezésre a Köztársaság térre.
Emlékezõ beszédet mond:
vitéz Gyõrffy-Villám András, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség
tb. elnöke.
Közremûködnek:
Vikidál Gyula, Tapolcai Kamarakórus, Történelmi Egyházak képviselõi, Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület.
Szeretettel várunk mindenkit külön meghívó nélkül!
Császár László polgármester

Iskolafejlesztés összefogással
Új játszótérrel, szabadtéri tanteremmel,
homokos röplabdapályával és kültéri
mobil ping-pong asztallal gazdagodott a
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége.

ünnepi átadáson. Császár László polgármester pedig arról beszélt, hogy az iskola
fejlesztési törekvései szerencsésen találkoztak az önkormányzat szándékával, ezért a
város mintegy ötven százalékban, építõ-

Fotó: Töreky

Kalandra fel!

Fotó: Töreky

Gratulálunk! Balról, jobbra: Merácz Dávid, Szenger András, Csizmadia
László, Szekeres András, Horváth Arnold
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A beruházást május 12-én ünnepélyes keretek között adták át az iskola tanulói, pedagógusai és a városi önkormányzat képviselõi
jelenlétében.
A közel négymillió forintos, látványos iskolafejlesztés példaértékû összefogás eredményeként jött létre. A tanulóifjúság, a szülõi
munkaközösség, az iskola alapítványa, pedagógusai és helyi vállalkozók a maguk eszközeivel és lehetõségeivel egyaránt hozzájárultak a beruházás anyagi alapjainak
megteremtéséhez, majd a sikeres kivitelezéshez. Ezt hangsúlyozta Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója és Gál Attila,
a Bárdos-intézményegység vezetõje is az
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anyaggal és õ, a polgármesteri keretébõl 300
ezer forinttal támogatta a beruházást.
A beszédeket követõen a Bárdos-iskola
kicsinyeinek kórusa adott mûsort, majd az
ünnepélyes szalagátvágás pillanatai után a
diákság nagy örömmel, vidám zsivajjal birtokba vette az új létesítményeket.
A minden igényt kielégítõ, esztétikus és
biztonságos, fából készült játszótéren a
legkisebb diákok kiélhették játékos természetüket, a szabadtéri tanterem megtelt, a
ping-pong asztal komoly csaták hadszíntere
lett, a strandröplabdapályán pedig lánycsapatok mérték össze ügyességüket.
Töreky László

KRÓNIKA

Nyáron nagyobb lesz a rendõri jelenlét a városban is
Nyaranként a tapolcai rendõrkapitányság
területén, a Balaton partján nemcsak a
turisták száma növekszik meg, de a bûnelkövetõké is. Arról, hogy miként tud ezekre a kihívásokra felkészülni a kapitányság
és milyen tapasztalatokkal zárult az elmúlt
év, dr. Smura János alezredest, a tapolcai
kapitányság vezetõjét kérdeztük.
- Hasznosan telt el az elmúlt egy év. A statisztikai adatok alapján a rendõrkapitányság
területén a bûncselekmények száma csökkent
az elõzõ évhez képest. Sõt, az elmúlt 10
évben nem volt ilyen jó eredmény. Tavaly
1344 bûncselekményt regisztráltunk. Ez az
adat azonban „csak” egy statisztikai adat, és
nem sokat ér, ha a lakosság biztonságérzete
megrendül. Ahhoz, hogy ez növekedni
tudjon, még többször, még több rendõrrel és
minél korszerûbb technikával kell a jelenlétünket is növelnünk.
- Mi van a csökkenõ számok mögött?
- Ennek sok összetevõje van. Egyrészt a
tapolcai önkormányzat támogatásának köszönhetõen növelni tudtuk a közterületen
eltöltött szolgálatok számát. A megelõzõ
jelenléttel így hathatósan tudtunk fellépni.
Másrészt a bûncselemények felderítésében
tudtunk jelentõs eredményt felmutatni. Több
betöréses lopás elkövetõivel szemben az
eljárás már bírósági szakaszban van.
- Mennyire jellemzõ a kapitányság területén az ittas gépkocsivezetés?
- A tavalyi évben sajnálatos módon eléggé sok volt azoknak a száma, akik alkoholt
fogyasztottak a közúton történõ közlekedés
elõtt. Itt nemcsak a gépkocsivezetõkrõl van
szó, de a motorosokról, a segédmotorosokról, a kerékpárosokról és a gyalogosokról is.

A kerékpárosok a legvédtelenebbek az utakon, külön veszélyt jelentenek saját maguk
számára, ha a kerékpározás elõtt alkoholt fogyasztottak. 2009-ben 817 ember halt meg Magyarország közútjain. Utoljára 45 évvel ezelõtt, 1964-ben volt ennél magasabb szám: 859.
A tapolcai kapitányság területén 2008-ban
nyolc személy halt meg közúti balesetben,
2009-ben kettõ. Ez utóbbi kettõ sajnálatos
módon Tapolca vonzáskörzetében.
- Milyen típusú bûncselekmények jellemzõek a mi vidékünkre?
- Szerencsére köznyugalmat nagymértékben megzavaró bûncselekmények nem történnek. Tavaly három rablás volt a területünkön, ebbõl kettõnek az elkövetõjét sikerült
is elfogni. Viszonylag nagy számban történik
betöréses, illetve besurranásos lopás. Míg az
elõbbi inkább a téli idõszakra jellemzõ - üresek a balatoni nyaralók -, addig a besurranásos lopás nyárra. A nyitva hagyott ajtó, ablak
nagyon is „vonzó” a tolvaj számára.
- Az elõzõ lapszámunkban közöltünk egy
olvasói levelet, amelyben a levélíró a Fõ utca
nyári „igénybevételérõl”, a motorversenyekrõl, a hangoskodásról írt. És mindezt az
éjszakai órákban teszik a fiatalok, megzavarva ezzel az ott élõk pihenését, nyugalmát.
Miként lehet ellenük fellépni? Milyen gyakoriak ott a rendõri ellenõrzések?
- Azzal, hogy már tavaly tudtuk emelni a
szolgálatok számát, minden pénteken és szombaton éjféltõl hajnalig több gyalogos páros
rendõrt tudunk biztosítani a Belvárosban, a
Tóparton, a buszmegálló környékén. A fõ célunk az, hogy megelõzzük a szabálysértést.
- A nappali többlet jelenlétnek is visszatartó ereje lenne. Történjék ez akár egyedül,

Évfordulók
1916. május 5.
94 éve
Diszelben halt meg Poklostelki Ács Ferenc az
utolsó zalai 48-as honvéd hadnagy.
1941. május 11.
69 éve
A tapolcai járási ipartestület tisztújító közgyûlésén újból id. Koncz Józsefet választották elnökül.
1871. május 14.
139 éve
A templom melletti Ranolder Leánynevelõ
Intézet alapkõletétele.
1936. május 15.
74 éve
Elkészült a tapolca-szigligeti összekötõ országút.
1891. május 16.
119 éve
Ünnepélyesen megnyílt a tapolca-sümegi
vasútvonal.
1896. május 17.
114 éve
Nagyszabású milleniumi ünnepségek Tapolcán.
1941. május 17.
69 éve
Elkészült az új szegényház a Batsányi utca
végén.
1796. május 23.
214 éve
Batsányi János e napon szabadult Kufsteinbõl.
1331. május 27.
679 éve
Tapolca nádori közgyûlés színhelye.
1956. május 30.
54 éve
A kórház 14 ágyas szülészeti osztályát 29
ágyasra bõvítették.
1941. május 31.
69 éve
Tapolcai kezdeményezésre az egész ország
területére elrendelik a peronoszpóra megfigyelõ állomások megszervezését.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

tünk, az ezeken lévõ tájékoztatás, információ
is segíti, hogy a külföldi turista biztonságérzete meglegyen.
- A rendõrséggel szembeni kritika egyike,
hogy túl gyakran állítanak meg gépjármûveket azért, hogy annak felszereltségét ellenõrizzék, ugyanakkor az igazi bûnözõket nem
üldözik. Nincs is igazi jogosítványuk erre mondják -, de azt is hozzáteszik, hogy vissza
kellene adni, vagy adni kéne a rendõröknek
olyan jogosítványokat, amelyek növelnék a
tekintélyüket, amelyekkel valóban a rend õrei
lehetnének. Mi errõl az Ön véleménye?
- A rendõrség munkáját jelenleg 314
törvény, illetve rendelet határozza meg. Már
ez maga óriási szám, de ehhez még hozzájön
221 fõkapitányi intézkedés is. Ennyi törvény,
rendelet „nem lehet a rendõr”, lehet, hogy a
kevesebb szabályozó nagyobb hatásfokú lenne. Azzal pedig, hogy a gépjármû-ellenõrzést
többen zaklatásnak veszik, vitatkoznék. A
fokozott rendõri jelenlét is hozzájárul ahhoz,
hogy csökken a közúti balesetek száma, viszszatartó ereje van. A Tapolca önkormányzatával közös pályázaton nyert, gépkocsiba szerelhetõ rendszámfelismerõ készülék pedig lehetõvé teszi, hogy on-line módon ellenõrizzük a közlekedõ gépjármûveket, és csak
azokat állítsuk meg, amelyeknek az adatai
nincsenek rendben.
- Említette már, hogy a tapolcai önkormányzat hathatósan segíti a rendõrség munkáját.
Elmondható ez a környezõ településekrõl is?
- Igen. Nagyon jó a kapcsolatunk velük is,
segítik a munkánkat, és mi mindent el is
követünk azért, hogy a lakosság biztonságban érezze magát, hogy a rendõrség iránti
bizalom növekedjen. N. Horváth Erzsébet

Felkészülés a turisztikai szezonra

Tapolcai Nyár 2010
- A több éves hagyománnyal rendelkezõ,
egyre nagyobb közönséget vonzó Tapolcai Nyár rendezvénysorozat idei programkínálata összeállt - tájékoztatta lapunkat Bognár Ferenc, a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ igazgatója.
- A Malom-tóban lévõ Víziszínpadon
július 4-tõl augusztus 15-ig minden vasárnap zenés, táncos programok várják nemcsak a helyieket, de az idelátogató turistákat
is. Július 4-én a Tapolcai Musical Színpad
tagjai szórakoztatják majd a közönséget,

párban vagy kutyával.
- Most már az idõjárás is lehetõvé teszi,
hogy a tapolcai önkormányzattól kapott 2 darab segédmotoros kerékpárt is „bevessük” a
feladatok végrehajtásában. A gyalogos jelenléttel szembeni elõnyét a mobilitás, a könynyebb és gyorsabb helyvátoztatási lehetõség
jelenti. De természetesen a gyalogos rendõri
jelenlétre is szükség van emellett. A célunk
nem kevés: növelni a lakosság biztonságérzetét.
- Nyaranként nemcsak a turisták száma
növekszik a térségünkben, de vele egyenes
arányban a bûnözõk száma is. Miként készül
fel a kapitányság a nyári idegenforgalomra?
Kapnak-e külsõ erõt, anyagi támogatást erre
az idõszakra?
- Az elõzetes információk szerint a készenléti rendõrség május 1-jétõl augusztus 31-ig
segíti a Balaton-parti rendõrkapitányságok
munkáját - így a tapolcaiét is. Nálunk a révfülöpi rendõrörs ennek a koordinálója, így ha
a Balaton-parti területünkön történik bûneset,
akkor nem Tapolcáról kell rendõrt küldenünk
a helyszínre, az adott idõben a városban is
biztosított marad a rendõri jelenlét. Az elõzõ
évek gyakorlatának megfelelõen a rendõr
szakképzõ iskolából 11 fõ hallgató érkezik
majd hozzánk. Velük együtt 25 plusz rendõr
fogja erõsíteni és segíteni a munkánkat.
- Nyaranként nemcsak magyar szó hangzik
el a Balaton partján, a városunkban, de sok a
külföldi turista is. Tudnak-e magyar rendõrök
idegen nyelvet?
- Igen. Egyre több az olyan rendõrünk, aki
angolul és németül is tud intézkedni, de nyaranként tolmács segítségét is igénybe veszszük. Idegennyelvû szórólapokat is készí-

11-én a Little Band zenekar játszik, majd az
Unique-együttes lép fel. Július 18-án a
Hetedhét Zenekart, 25-én a Crystalt hallhatja, láthatja a közönség. Ez utóbbi napon, a
koncert után egy interaktív képzõmûvészeti
játékra is invitáljuk a nézõket. Szép Norbert
„Ébren álmodom” címû mûsorába kapcsolódhatnak majd be. Augusztus 1-jén Domján
Tamás slágerestjét követõen Kovács Katalin
lép a Víziszínpadra. Augusztus 8-án Szolnoki
Tibor, Zsadon Andrea, 15-én pedig Fenyõ
Miklós és táncosai lesznek a vendégeink.
Minden elõadás 20 órakor kezdõdik majd,
esõ esetén a Tamási Áron Mûvelõdési Központ lesz a programok helyszíne. Bízom
benne, hogy az idei kínálat is felkeltette az
érdeklõdést. Mindenkit szeretettel várunk a
Tapolcai Nyár rendezvényeire - hangsúlyozta a szervezõ intézmény igazgatója,
Bognár Ferenc.
NHE

- Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan a
Tourinform Iroda legfõbb tavaszi feladata
a nyári turisztikai szezonra való felkészülés volt - tudtuk meg Minorics Tamás irodavezetõtõl.
- Tapolca, mint „balatoni háttértelepülés”
turisztikai szempontból még mindig nehéz
helyzetben van, de ezt a turisztikai igények
változásával, az aktívabb szabadidõ eltöltésének igényével az elõnyünkre lehet fordítani. Környezetünk a Balaton-felvidék legszebb tája, ugyanakkor idegenforgalmi szempontból még mindig csak minimális a kihasználtsága. A 2010-es szezonra való felkészülés - mindezek figyelembe vételével és az
anyagi lehetõségek adottságaival - a belföldi
piac megnyerésének jegyében telt el.

Kevés a polgárõr Tapolcán
A megjelentek alacsony száma miatt megismételt közgyûlésen számolt be a helyi
polgárõrség elmúlt idõszakban végzett
munkájáról Domán Gábor elnök május
17-én, hétfõn.
A Tamási Áron Mûvelõdési Közont emeleti elõadótermében megtartott rendezvényen részt vett Korponai László régiós polgárõr vezetõ, Császár László polgármester
és dr. Smura János, Tapolca rendõrkapitánya
is. Elnökhelyettest választottak Mikó Zsolt
személyében és beszámoltak a 2009-ben
elvégzett munkáról, amelynek során több
mint 170 szolgálatot teljesítettek a helyi polgárõrök, mintegy 780 órában.
Domán Gábor polgárõrvezetõ kérdésünkre elmondta, szervezetük legnagyobb problémája az aktív polgárõr létszám, amely egy
20 ezres város igényeihez képest meglehetõsen alacsony. A Dobó-lakóteleprõl például
egy jelentkezõ sincs. Jelenleg negyvenhat
taggal mûködnek, amelynek alig 60 százaléka teljesít szolgálatot. - Közgyûlésünk leg-

fõbb témája volt, hogy miképpen tudnánk
növelni aktív polgárõreink számát. A környezõ falvakban ilyen téren nincsenek bajok,
nálunk azonban valamiért nem tudunk létszámban fejlõdni. Ígéretet kaptunk a polgármester úrtól és a kapitány úrtól is, hogy a
jövõben segítenek tevékenységünk népszerûsítésében. Pénzügyi problémáink nincsenek,
tagdíjbevételeinken felül, Tapolca önkormányzata 120 ezer forint éves támogatást ad. Sikeresen pályáztunk a polgárõr szövetséghez
is, így meg tudtuk vásárolni ruházatainkat, a
szükséges felszereléseket.
Töreky László

A környékünk szélesebb körû megismertetése érdekében hazai szakmai kiállításokon
és vásárokon vettünk részt. A Balatoni Regionális Marketing Iroda standján társkiállítóként ott voltunk Pécsett, Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, Szolnokon és
Veszprémben.
Tapolca városa 2009-ben a Magyar Turizmus
Zrt. különdíját nyerte el a „Virágos Magyarországért” versenynek. Ez a díj biztosított lehetõséget arra, hogy Tapolca részt vegyen egy
nemzetközi turisztikai kiállításon és vásáron.
Így mutatkozhattunk be 2010-ben az F.R.E.E.
München nemzetközi utazás kiállításon.
A kiadványaink szerkesztésekor nemcsak
arra fordítunk gondot, hogy a turistáknak alternatívákat kínáljunk, de arra is, hogy németül, angolul, olaszul, franciául, finnül és
lengyelül is kínálni tudjuk a turisztikai termékeinket. Az elõzõ évi tapasztalatokra építve
készültünk fel a 2010-es nyári szezonra. Reméljük, az idei jobb lesz, mint a tavalyi - tette
hozzá Minorics Tamás.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Dégi Attila és Kranabeth Anna
Herold Csaba és Varga Nikolett
Mészáros Attila és Helter Andrea
Tóth Péter és Riba Nikoletta
Tóth Sándor és Kovács Tímea
Gratulálunk!

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Szabó Zsolt és Kiss Zsuzsanna
gyermekük: Laura
Szabó Zsolt és Szakács Erika
gyermekük: Bence
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Gratulálunk!
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Elballagtak a vén diákok
A Fõ utcán, a Szentháromság-szoborhoz
vonultak, majd búcsúztak iskolájuktól a
város középiskolásai május elsején.
Az iskolai ünnepséget megelõzõ közös
városi ballagáson a Himnusz közös eléneklését követõen, a város Képviselõ-testülete
jelenlétében Marton József látta el szellemi
útravalóval a több száz szülõ, hozzátartozó
gyûrûjében felsorakozó Széchenyi Szakképzõ, Batsányi-gimnázium és a Szász Márton
szakiskola végzõs tanulóit.
Az alpolgármester beszédében arra kérte
a ballagó diákokat, hogy idézzék fel
magukban az iskolában, a városban töltött
évek emlékeit, de vigyék magukkal a
„megszerzett tudást, a szorgalmas munka, a

tanulás tiszteletét, a tudományok iránti
alázatot”.
Marton József kiemelt figyelmet szentelt
ünnepi szónoklatában a felelõsségvállalás
és a nemzethez való kötõdés kifejezésére.
- Mindannyian magyarnak születtetek,
ami azt is jelenti, hogy rátok itt van szükség, nektek itt van a helyetek. Ha mégis úgy
alakul életetek, hogy máshova, távolabbi
vidékekre kerültök, ez az ország, ez a város,
szülõföldetek, lakóhelyetek mindig visszavár - továbbá hangsúlyozta: - Mindig
felelõsséggel kell élnetek, hogy erõs
kötelékek kössenek benneteket az élethez,
szülõkhöz, családhoz, barátokhoz, városhoz
és országhoz.
Töreky László

Batsányi-délután
Május 20-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban Batsányi Jánosnak és költõiemberi pályájának leghitelesebb tapolcai
kutatójától, Kertész Károlytól hallhatott
gazdag adatú, lelkes elõadást a Páneurópa
Unió helyi szervezetének közönsége.
A „tapolcai krónikás”: volt könyvtárigazgató, a Tapolcai életrajzok szerkesztõje, a
Batsányi Emlékbizottság volt elnöke, helytörténész, kutató - bõ ismeretei birtokában,
szabad elõadásban olyan eseményeket is
felidézett, melyek a Batsányi-ünnepségeken,
elõadásokon nem kerülhetnek szóba akár
intimitásuk miatt, akár a megszabott elõadói
idõtartam miatt.
Itt azonban az elõadó széles pályaívet rajzolt, és az elkötelezett kutató lelkesültségével
mutatta be Batsányit, Tapolca szülöttét, akit
alapos klasszikus mûveltsége, nyelvismerete,
szociális és nemzeti érzékenysége tett az

„érdem nemesévé”.
Meggyõzõ érvekkel mutatta be a költõt,
mint a Páneurópa gondolat elsõ képviselõjét,
az egyetemes kereszténység alapján álló
mélyen hívõ embert, a népek testvériségének
hirdetõjét.
Költészetén kívül mint lapalapítót, szerkesztõt méltatta az elõadó. A Kassai Magyar
Múzeum az õ révén és mûvelt költõ-mûfordító munkatársai által lett nagytekintélyû sajtóorgánum.
Kertész Károly kitért Batsányi fogságának
körülményeire, okaira, Baumberg Gabriellával való házasságának, hûségének költõi
megnyilatkozásaira, gazdag könyvtárának,
olvasmányainak titkaira.
Dr. Fehér Károlyné elnökasszony szerint
eme értékes elõadással adósságot törlesztett a
meghívó szervezet Tapolca nagy szülötte
iránt.
G. Dr. Takáts Gizella

Emlékplakettel jutalmazták a legjobbjaikat
A bemutató közönségét, tanulókat, pedagógusokat, szülõket Bajner Imre igazgató
köszöntötte, aki beszédében méltatta a
Kazinczy-tagintézményben a közelmúltban lezajlott Kazinczy Hét elnevezésû
sport és tantárgyi verseny jelentõségét.
Az igazgatói köszöntõt követõen Bajner
Imre és Udvariné Horváth Anna tagintézményvezetõ ünnepélyesen átadták a
Kazinczy Emlékplaketteket a nyolc éven át
kimagasló tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulóknak, illetve a több évtizedes
kiváló nevelõmunkát végzõ pedagógusoknak. Idén Bárka Levente nyolcadikas tanuló
kimagasló tanulmányi munkájáért, kimagasló versenyeredményeiért és példamutató
szorgalmáért kapta meg az elismerést. Felker
Adriennt példamutató magatartásáért, kiváló
tanulmányi munkájáért és vívásban elért
versenyeredményeiért jutalmazták. Halápi
Katinka az iskolai kulturális mûsorokban
végzett sokszínû szerepléséért és kimagasló
közösségi munkájáért vehette át a Kazinczy

Emlékplakettet. Kiss Gábor Vencel példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló
tanulmányi munkájáért, és versenyeredményeivel az iskola hírnevének öregbítéséért
kapta meg az elismerést. Kóczián Tibor példamutató magatartásáért, kiváló tanulmányi
munkájáért, a diákönkormányzat elnökeként
végzett lelkiismeretes közösségi tevékenységéért vehette át a díjat. Szelényi Dánielt követendõ magatartásáért, önzetlen közösségi
munkájáért, kitûnõ versenyeredményeiért jutalmazták emlékplakettel. Zoboki Csanád példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiváló tanulmányi munkájáért, kimagasló versenyeredményeiért, az iskola és a város hírnevének öregbítéséért vehette át az elismerést.
A pedagógusok közül Pontyos István kapott
Kazinczy Emlékplakettet több évtizedes, lelkiismeretes nevelõmunkájáért, a város oktatásügyéért végzett kiemelkedõ, hozzáértõ tevékenységéért.
A díjátadást követõen az iskola tanulói
sokszínû kulturális mûsorának tapsolhatott a
közönség.
Töreky László

Sikeres közbiztonsági háló akció
Május hó 3-a és 9-e között a késõ esti,
valamint az éjszakai órákban a Tapolcai
Rendõrkapitányság illetékességi területén
„Közbiztonsági háló” akciószolgálatot
tartottak a rend éber õrei.
Az akciószolgálatban tevékenykedõ
rendõrök több szolgálati gépkocsival, 1203
kilométer felhasználásával biztosították a
közlekedési balesetek csökkentését, a
körözés alatt álló személyek elfogását, a
bûncselekmények elkövetésének megakadályozását, azok elkövetõinek felelõsségre
vonását, a szórakozóhelyek rendjét, a
kábítószerrel visszaélés bûncselekmény
elkövetõinek kézre kerítését, az ezzel kapcsolatos szállítási módok felszámolását,
annak megakadályozását, valamint az
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illetékességi területen található valamennyi
településen élõ állampolgár szubjektív biztonságérzetének erõsítését. A befektetett
energia nem volt haszontalan, hiszen nem
kellett senkit sem elfogni, összesen 10
szabálysértési feljelentést (közlekedési
szabálysértés) és 1 fõ esetében lopás miatt
büntetõ feljelentést kezdeményeztek,
108.000 Ft helyszíni bírságot szabtak ki 14
fõ esetében és 32 alkoholszondás ellenõrzést végeztek el negatív eredménnyel.
Elõállításra került 4 fõ, ebbõl 3 bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanújával, 1 fõ pedig egyéb okból.
Molnár András r.fhdgy
megelõzési elõadó
Tapolca Rendõrkapitányság

Show a környezetünkért
Az országjáró, NE DOBD EL! ÖKOMAT
Roadshow helyszíne volt Tapolca május
14-én. A nagyszabású, környezetvédelmet
népszerûsítõ rendezvényt a Fõ téren, illetve a lezárt Fõ utcán tartották.
A környezetvédelmi showt dr. Wégner
Krisztina, a rendezvényt lebonyolító Ökomat
kht projektvezetõje ajánlotta a jelenlévõk
figyelmébe.
Császár László polgármester a város
nevében köszöntötte a fiatalokat, majd bejelentette, hogy a rad show napjára több, mint
13 tonna e-hulladékot gyûjtött össze Tapolca
diáksága. A város polgármestere arra kérte a
gyerekeket, hogy tapasztaljanak, tanuljanak,
vigyék haza és hasznosítsák új ismereteiket a
mindennapokban, majd jó versenyzést és sok
ajándékot kívánt a résztvevõknek.
Az elektromos és elektronikai hulladékgyûjtéssel egybekötött környezetvédelmi
program, majd a vetélkedõkkel, környezettudatosságra nevelõ játékokkal, koncertekkel
kiegészített nagyszabású show mûsor Tapolca és a kistérség számos iskoláját megmozgatta. Sok tonna e-hulladékot gyûjtöttek öszsze a diákok városunkban, cserébe szórakoztató programokat, sztárelõadókat és nem
utolsó sorban izgalmas játékokat, elõadásokat tekinthettek meg, interaktív formában
közremûködve azokban. A lezárt Fõ utcát
valósággal ellepte a gyerektömeg, amelyen
látszott, minden percét élvezi a különleges
eseménynek, amely végsõ soron a környezettudatos gondolkozás és az egyéni felelõsségtudat ifjúkori kialakításáról szólt. A vetél-

kedõk gyõztes csapatai értékes mûszaki
nyereményekkel lettek gazdagabbak. A legtöbb e-hulladékot a Bárdos-iskola gyûjtötte
össze, 7344 kilogrammot. A batsányisok
4661 kilót, a kazinczysek 1280 kilót, a Szász
Márton tanulói 976 kilót, a katolikus iskola
54 kiló veszélyes hulladékkal járult hozzá
környezetünk megtisztításához. A Tapolcai Általános Iskola tanulói a sok-sok ajándék, mûszaki cikk mellett egy értékes notebook-ot is
kaptak cserébe a szép munkáért.
TL

Fotó: Töreky

Gál Attila, a Bárdos-iskola intézményvezetõje átveszi a jutalmat

Tapolcai fiatalok pályamunkái
az országos megmérettetésen
Az Ifjúság az épített és természeti értékek védelméért pályázaton ismét szép eredményeket értek el a tapolcai gyerekek.
Az 53 pályamûbõl 21-et díjazott a zsûri: hárman elsõ, ketten második és szintén hárman harmadik díjat vehettek át. A többiek különdíjban részesültek. A közelmúltban
Budapesten megtartott ünnepélyes eredményhirdetésre a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület szervezésében és az önkormányzat anyagi támogatásával utaztak fel a
gyerekek.
Az ünnepséget követõen a Történelmi Múzeumot tekintették meg.

Ünnepelt a Batsányi-iskola
A Batsányi Emléknapok a több éves
hagyományoknak megfelelõen sportos
megmérettetéssel indultak a Városi
Rendezvénycsarnokban, ahol a III-IV.
korcsoportos leány kézilabdások küzdöttek meg a Batsányi Kupáért május 3-án.
A Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Tagintézménye hatodikán, csütörtökön a Tamási Áron Mûvelõdési központban
tartotta nagy hagyománnyal büszkélkedõ
Batsányi Gála elnevezésû kulturális bemutatóját, amelynek érdekessége a két tanítási
nyelvûség hangsúlyozása. Ugyanis a színpadon a tanulók nemcsak anyanyelvükön,
hanem angolul is megszólalnak, mûsort
adnak évrõl-évre. A tagintézményben 10-e
és 14-e között a Batsányi Hét elnevezésû
tanulmányi versenyt is megrendezték,
amely Tapolca, Sümeg és a környezõ
települések diákjainak kínálta a természetismereti, megyei helyesíró és angol
nyelvi megmérettetés lehetõségét.
Az ünnepi hét eseményei 17-én, hétfõn
értek véget a Batsányi két tanítási nyelvû
általános iskolai tagintézményben, ahol
kora délután jutalmazták a Batsányi Hét
tanulmányi versenyek gyõzteseit. Az
„Aranytoll” megyei helyesírási versenyt az
5-6. osztályosok korcsoportjában Sásdi
Árpád, a Bárdos-iskola tanulója nyerte. A 78. osztályosoknál Záhoczky Csenge, a
sümegi Ramasetter diákja végzett az élen.
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Az ötödik osztályosok angol nyelvi versenyében Janzsó Móric, a Bárdos Lajos Intézményegység diákja szerzett elsõ helyezést.
A hatodikosok angol versenyét a szintén
Bárdos-tanuló, Bodor Tamás nyerte meg. A
hetedik évfolyamosoknál Papp Bence szerzett dicsõséget a Kazinczy iskolának. A
nyolcadikosok nyelvi megmérettetésében a
szintén kazinczys Zoboki Csanád jeleskedett. A Batsányi-hét természetismereti
versenyét az ötödikesek korcsoportjában
Bencze Loretta, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákja nyerte. A hetedikes tanulók számára kiírt komplex természetismereti versenyben Csiag
Bence, a monostorapáti Mûvészetek Völgye
Általános Iskola tanulója és hasonló pontszámmal Töreki Vivien, a házigazda
Batsányi diákja bizonyult a legjobbnak. A
biológia és kémia tantárgy legjobbja
Lasztovicza Máté lett, földrajzból Töreki
Vivien, fizikából Gyarmati Sarolta jeleskedett. Mindhárman a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének
hírnevét öregbítették. A Batsányi Általános
Iskola a két tannyelvûségbõl következõen
külön kategóriákban versenyeztette saját
tanulóit az angol nyelvi versenyben. A legjobb eredményt korcsoportjában Forgács
Szimonetta, Láni Boglárka, Szente Evelin,
Muráth Dorottya, Mondok Odett és
Emmerich Júlia érte el.
Töreky László

A HELY, AHOL ÉLÜNK

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat VIII. rész „Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti sorozatunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Sorozatunk mostani részében a város rendszerváltozás utáni elsõ nagy vállalkozásáról, a
kórház rekonstrukciójáról, a belgyógyászat és a radiológia tervezésérõl, építésérõl kérdeztük a szakembert.

az új részek megépítésével megújulhassanak
a régi pavilonos épületek is.
- A tervek miként valósultak meg?
- Ha valaki megnézi a belgyógyászat épületét, látja, hogy építészetileg is egyedi a
megoldás. Nagy, világos lépcsõháza van, lerövidítettek a folyosók. A diszpécser az épület középpontjában helyezkedik el, így minden folyosót belát, ellenõrizni is tudja a betegeket. A folyosók végén lévõ nagy üvegfelületek szintén derûsebbé teszik az épületet.
A napsárga szín pedig arról beszél, hogy egy

- Mielõtt a kórház a '80-as évek elején elkezdõdött, de csak a '90-es évek elején realizálódott rekonstrukciós folyamatáról beszélünk, arra kérem, hogy helyezze el a tapolcai
kórházat a többiek sorában.
- A régebben épült kórházakra, így a XX.
század elején készült tapolcaira is, a pavilonos megoldás a jellemzõ. Ennek az a lényege,
hogy egy-egy osztály került egy-egy pavilonba. Rendkívül kellemes, táji, növényi
környezetben vannak a betegek, nem egy
gyógyító „kombinátban”, hanem pavilonokban, és ezek kapcsolódnak össze egésszé.
Amikor idekerültem Tapolcára építészként,
olyan feladatot kaptam, amely az egész
kórház rekonstrukciójára vonatkozott. Az
akkori egészségügyi osztály vezetõjével, dr.
Mihály Györggyel összeültünk és kijavítottuk
a már meglévõ koncepciót. Az akkori
elképzelésünk valósult meg aztán a késõbbiekben. Létjogosultságát az idõ igazolta. A
pavilonos megoldásnak van egy nagyon is
emberi oldala, és mi ezt kívántuk megerõsíteni. A koncepció egyik része az volt,
hogy a betegeket ne az udvaron keresztül,
hanem zárt térben, rámpákon keresztül
lehessen átszállítani egyik osztályról a másikra, azaz kapcsolódjon a már meglévõ sebészeti épülethez a majdani belgyógyászat, a
radiológia és a volt nõgyógyászati épület is.
Így ezek az osztályok együtt tudtak gazdálkodni az ágyakkal is. A koncepció másik
fontos része az volt, hogy a kórháznak nem
muszáj ipari üzemnek lennie, legyen egy
klinikai jellege, élhessen benne az emberi
remény. Fontosnak tartottuk azt is, hogy az
elképzelésünket a külsõ megjelenés is
példázza. Nem kell egy kórháznak piszkosfehér színûnek lennie, lehet napsárga, derûs,
és elmozdulhat a meleg színek felé. Ilyen lett
az általam tervezett belgyógyászat épülete. A
terveket az akkori Képviselõ-testület egyhangúan megszavazta.
- Mekkora kihívás volt a kórház tervezése?
- Nagy kihívás volt. Egyrészt azért, mert
éreztem, hogy pénzügyileg nehéz a helyzet,
másrészt pedig azt is szerettem volna, hogy

kórházba kerülõ ember sorsa nem reménytelen. Nem másodrangú polgár az, aki beteg.
Innen ki lehet jutni, és amíg bent van - a
körülményekhez képest -, addig is jobban
érezheti magát egy szép környezetben.
- Volt Ön elõtt minta a tervezéskor?
- Sok kórházi tervpályázaton vettem részt,
de amely úgy valósult volna meg, mint a
tapolcai, olyan nincs. Teljesen egyedi, együtt
van benne a gyógyászati és lakófunkció.
Hogy ezt az egyensúlyt mennyire sikerült
eltalálni, arra példaként említeném az átadás
számomra megrendítõen szép pillanatát. A
szomszédos osztályról egy idõs néni is átjött,
hogy megnézze az új épületet. Miután megtudta, hogy én terveztem, odajött hozzám és
ezt mondta: Aranyoskám, Maga tetszett tervezni? - Igen, én - válaszoltam. - Tetszik? Nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Ilyen szép
épületben még soha nem laktam. Mint
késõbb megtudtam, az a néni az utolsó
hónapjait mintegy elfekvõben élte meg a
kórházban, nem tudták már hazaküldeni.
Nagyon megrendültem attól a beszélgetéstõl,
mert hozzá, az egyszerû emberhez, a laikushoz is eljutott az az elképzelés, amit kitaláltam, és ezzel valahogy az életének utolsó sza-

kaszát segítettem.
- Mennyi idõ telt el a tervezés kezdetétõl a
megvalósításig?
- A kiviteli tervet elõször 1990. december
31-ig kellett volna benyújtani, de késõbb úgy
döntött a Képviselõ-testület, hogy támogatást
kér a rekonstrukcióhoz a vonzáskörzetben
lévõ településektõl. 1991 augusztusában dr.
Nagy József, Tapolca akkori polgármestere
leállította a tervek készítését, mert véleménye
szerint a rekonstrukció meghaladja a város
teherbíró képességét. A Képviselõ-testület
1992. január 30-án döntött a folytatásról 15
igen, 2 tartózkodás és 2 ellenszavazattal. Így
indulhatott meg elsõ ütemként a belgyógyászat tervezésének befejezése, illetve az
építés. A város a beruházáshoz állami támogatást is nyert, de döntõen a tapolcai adófizetõk pénzébõl, felajánlásokból valósult
meg. A belgyógyászat 1994. január 1-jétõl
mûködik. Akkor a 60 ágyból 43 aktív
fekvõhelyként mûködött. Az õrzõ 5 ágyas
volt, a fennmaradó 12 ágyra azokat a
krónikus betegeket helyezték el, akik már
nem igényelnek folyamatos ellátást, de mégis
indokolt a kórházi megfigyelésük.
- A könyvtár helytörténeti gyûjteményében,
Kovács Imre tollából olvastam a belgyógyászat létrejöttének körülményeirõl. Megvalósult az álom; ismét van belgyógyászat Tapolcán címmel jelent meg egy cikk a Naplóban.
Ön is úgy gondolja, hogy egy álom valósult
meg?
- Igen. Dr. Mihály György mellett jelentõs
szerepe volt a megvalósulásban dr. Mészáros
Istvánnak, a Tapolca-Sümeg egyesített kórház igazgatójának és dr. Ézsely Ferencnek is,
aki a tapolcai kórházat vezette akkor. Mind a
ketten nagyon törekedtek arra, hogy a
kórháznak megfelelõ legyen a felszereltsége,
és annak megfelelõen készíttették el a terveket is. Ézsely doktor úr szerezte a kiváló
konzulenst is, a soproni dr. Baranyai Tibor
professzor személyében. Már a tervek elsõ
vázlatának bemutatását lelkesedéssel fogadták, megérezték, hogy ez a fajta klinikai
szemléletû, modern, de ugyanakkor pozitív
kisugárzást hordozó épület nagyon alkalmas
lehet a belgyógyászati munkára.
- Milyen technikai megoldások valósultak
meg benne?
- Korszerû volt benne a közlekedés, a
tetõidomával illeszkedett a többiekhez, nem
nyomta agyon azokat, ugyanakkor új épület
volt. Úgy illeszkedett, hogy „fogta a régi
épületek kezét”.
- Kár, hogy a Semmelweis utcai bejáratnál,
az udvarba nem ültettek fákat, mert akkor itt
is hasonló környezeti kép fogadná ma már a
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betegeket, mint a többi pavilonnál.
- A fákat akkor kellett volna elültetni vagy még korábban, amikor épült a belgyógyászat. Hogy nem így történt, annak okát
elsõsorban a pénzhiányban kell keresni.
- A kórház rekonstrukciójának mi volt a
következõ állomása?
- A radiológia építése. Amikor a belgyógyászat átadása volt, már akkor rajzolgattam
a homlokzatát. Lelkesen és szeretettel terveztem. A célom az volt, hogy rokona legyen
a belgyógyászatnak és mégis más. Ez az
épület a sebészet és a belgyógyászat közé
került. A koordinátákban 5-10 fokú törés van,
és ez is egyedi megoldást jelentett. Az volt a
véleményünk, ha a koncepció és az eredeti
elképzeléseink szerint dolgozunk, akkor ide
egy hasonló méretû épület kell, mint a belgyógyászat, és ennek szintén csatlakoznia
kell a hasonló méretû sebészethez. Lehetett
volna ide egy alacsony épületet is tervezni, de
az egyrészt pazarló lett volna, másrészt nem
nyújtott volna kellemes látványt. Már akkor
felvetõdött a rendelõintézet áttelepítésének
gondolata, csak még nem volt idõszerû, így
kézenfekvõnek látszott, hogy a radiológiára
tetõtér is került. Az így kialakított 500-500
négyzetméter terület komoly lehetõséget
rejtett magában. Az idõ is visszaigazolta ezt,
amikor a radiológia fölé odakerült a rendelõintézet is. Rossz rágondolni, hogy mi lett
volna akkor, ha egy kisebb épület kerül oda,
toldozni, foldozni kellett volna. A radiológia
épületénél ugyanúgy, mint a belgyógyászatnál a melegebb - itt barnás - színvilág dominál. Tulajdonképpen azt a fajta emócionális érzést, amit egy középületnek hordoznia kell, azt hordozza. Van mondanivalója, érzelmet vált ki, és nemcsak azt az ijesztõ,
kórházi sterilitást közvetíti, amely a haláltudatot is felveti.
- Folytatódott-e a rekonstrukció?
- Olyan léptékben, mint amilyen a belgyógyászat és a radiológia építése volt, nem, de
valójában ezek az egész kórházat „megrázták” alapjaiban, mindenhez egy kicsit hozzányúltunk, fejlesztettünk. A régi nõgyógyászat épületét hozzácsatoltuk a belgyógyászathoz. Felújítottuk a véradó tetõszerkezetét, de voltak felújítások a sebészeten, a barlangterápián és legvégül megépült a vonzáskörzet településeivel való összefogás
eredményeként - a központi orvosi ügyelet.
Szerintem a tapolcai kórház barátságos
kórház, jók az orvosok, ápolók, a technikai
felszereltségen mindig lesz fejleszteni való.
Összességében a térség egyik legjobb kórháza a miénk.
N. Horváth Erzsébet
/Folytatás a következõ lapszámban./
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Engem néptanítónak neveltek, és életem végéig az is maradok
Beszélgetés Tóth Józseffel, Tapolca Díszpolgárával
Tóth Józsefet, mindenki Józsi bácsiját szinte egész Tapolca ismeri, megismeri. Van
olyan, akit tanított. Van, akivel a városszépítõ tevékenysége során találkozott,
míg mások a helytörténeti írásain keresztül ismerkedtek meg vele. Van, aki a barátjának tudhatja, míg mások a helyi amatõr
színjátszó kör Légy jó mindhalálig címû
elõadásának Pósalaky bácsijaként zárta a
szívébe. Szobraival, dombormûveivel a
város különbözõ intézményeiben találkozhatunk. Az Alsó-tó partján lévõ Pantheonfal kialakítása, a Szentkút megmentése, a
Tapolca jeles alakjainak emlékére elhelyezett márványtáblák, a közéleti, az önkormányzati képviselõi tevékenysége mindmind csak töredéke annak az évszázadot
átívelõ áldozatos tevékenységének, amelylyel méltán érdemelte ki a Tapolca Díszpolgára címet már 1996-ban.
A 92 éves Józsi bácsival az otthonában
beszélgettük a családjáról, a pályaválasztásáról, a város kulturális és természeti értékeinek
megóvásáért indított küzdelmeirõl, a párjáról,
a gyermekeirõl, unokáiról, dédunokáiról - azaz az életérõl.
- Józsi bácsi tapolcai születésû?
- Nem. 1918. március 8-án, Fiuméban születtem. Édesapám ott volt kocsirendezõ a vasútnál. Édesanyámat, Hóbor Máriát 1912-ben
vette feleségül. Három gyermekük született:
a bátyám 1914-ben, a nõvérem 1916-ban,
majd két év múlva érkeztem én. Életünk
alakulását nagymértékben befolyásolta az
elsõ világháborút követõ 1920-as trianoni békediktátum. Bár apám maradhatott volna a
vasútnál, de úgy döntött, hogy felpakolja a
kis családját és Tapolcára költöznek. Itt is a
vasútnál dolgozott. Egy évig vasúti vagonban
laktunk, majd egy kis szükséglakásba, míg
1924-ben sikerült a város északi részén egy
kis házat építenünk. Innen indultam aztán az
elemi, majd a polgári iskolába. Szüleim
mindhármunkat taníttattak. Vagyont nem
szereztek, mert úgy gondolták, hogy annál
nincs is jobb befektetés, mint a gyermekeiket
biztonságban tudni, boldogulni látni.
- A polgári elvégzése után miért a tanítóképzõt választotta Józsi bácsi, miért nem lett
vasúti tiszt?
- Elõször is, hogy vasúti tiszt lehessek, ahhoz érettségi kellett volna, másodszor pedig
az édesanyám azt szerette volna, hogy tanító
legyen a kisebbik fia. Azért is ragaszkodott
ehhez, mert az õ nagyapja is tanító volt, és így
bennem remélte látni az õ pályájának folytatását. De a választásomat nagyban befolyásolta az is, hogy az elemi 4. osztályában
Koncz Józsi bácsi tanított engem. Az õ példája is a tanítói hivatás felé vitt el. Mivel a
velünk bérmakomaságban lévõ Kenedli-család 2 fia - Ferenc és Zoltán - is tanítóképzõbe
járt, már semmi sem gátolhatott volna meg
abban, hogy én is tanító legyek.
- Hol végezte a tanítóképzõt?
- Szegeden.
- Miért ott? Miért nem közelebb Tapolcához?
- Szegedre akkor már több tapolcai fiú is
járt, már „kitaposták” számomra az utat. Ott
végzett Bóday Imre, aki késõbb Tapolcán
tanított, Mikus Gyula festõmûvész és hát a
barátaim, a Kenedli-fiúk.
- Mi mindent kellett tanulni a képzõben?
- Bennünket igazi néptanítónak képeztek,
hiszen az elemi iskola hat osztályában sok
mindent kellett tanítani. A képzõ öt éve alatt
pszichológiai, pedagógiai ismereteket sajátítottunk el, kántorokká képeztek ki bennünket,
tanultunk hegedülni, zongorázni, harmóniumon játszani, orgonálni. Tûzoltótanfolyamot
végeztünk, megtanultuk a cirokseprû készítést, a fûzfakosár fonást, mezõgazdasági tanfolyamra jártunk. Így nem véletlen, hogy
végzõsként, 19 éves koromban a tanítói és a
kántori oklevél mellé még nyolc másik okle-
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velet is szereztem.
- A tanítóképzõ után hová helyezkedett el
Józsi bácsi?
- Tapolca szóba sem jöhetett, itt teljes volt
a tanítói létszám, de a környéken sem találtam pedagógusi pályát. Elõször tanítóként
Bársonyoson dolgoztam. Az én életem
alakulásába is beleszólt a második világháború. 1940. december 2-án vonultam be
katonának, ahol tartalékos tisztként szolgáltam, és a ranglétrán a hadnagyi fokozatig
jutottam. A háború végén amerikai hadifogságba kerültem, onnan tértem haza. Mivel
a bársonyosi állásomat már betöltötték, így
örömmel fogadtam el 1946 szeptemberében a
Monostorapátiban megüresedett tanítói állást
az egyházi iskolában, amelyet az ország többi
iskolájával együtt 1947-ben államosítottak.
Tapolcára véglegesen 1954-ben kerültem az
akkori Általános Leányiskolába. Akkorra
már a tanítói oklevelem mellé a biológiaföldrajz szakos tanári diplomát is megszereztem, de a tapolcai iskolában kezdetben
fizikát, kémiát is tanítottam, és osztályfõnök
is voltam.
- 1954 Józsi bácsi életében nemcsak az
iskolaváltást hozta.

tunk, ahol tudtunk: a tornateremben, a zsibongóban -, hogy csak ezeket említsem. A
szakos ellátottságunk jó volt. A nagyszerû
pedagógusok számtalan országos eredményt
értek el diákjainkkal. Különösen jó volt a
gyakorlati képzésünk, kétszer is országos
elsõ helyen végeztünk.
- Hány évig volt igazgatója az iskolának?
- 1978-ig, a nyugdíjaztatásomig.
- A tanításról ezzel le is mondott?
- Valójában nem. 1979 szeptemberétõl a 3.
számú Általános Iskolában helyettesítettem a
politechnika tanárt, 1980-tól 1988-ig pedig a
gimnáziumban voltam óraadó.
- Józsi bácsi a tanítás, az iskolavezetés
mellett jelentõs közéleti szerepet is vállalt a
városban.
- 1954-tõl tanácstag és VB-tag, járási tanácstag voltam egészen a rendszerváltozásig. Akkor független képviselõként indultam
és nyertem a választáson. Az elmúlt évtizedekben sokat tettem a városért, a körzetemért.
- Még mielõtt a városszépítõ tevékenységérõl beszélnénk, szóljunk arról is, hogy a
néptanító oklevéllel együtt megszerzetteket,
megtanultakat miként tudta hasznosítani a

Fotó: Töreky

Tóth József életérõl, munkásságáról a közelmúltban jelent meg egy kiadvány
- Valóban nemcsak azt. Akkor ismerkedtem meg Molnár Annával, a késõbbi feleségemmel. Az esküvõt 1956. november 10-ére
terveztük, de a történelem itt is közbeszólt.
Attól tartottunk, hogy háború lesz, és engem
behívnak katonának, ezért elõrehoztuk az
esküvõt november 2-ára.
- Hogyan teltek a következõ évek?
- Volt benne sok öröm, sok küszködés és
munka is. 1957-ben megszületett a Józsi
fiunk, '58-ban a Marika lányunk, Árpi, a harmadik gyermekünk késõbb, 1969-ben született. A szüleimnél laktunk egy szobában, a két
kicsi gyerekkel, mondani sem kell, hogy
milyen szûkösen éltünk, míg aztán 1959-ben
pedagógus kölcsönnel sikerült felépítenünk
ennek a háznak, amelyben most is élünk, az
„elõdjét”. Sok munkát én végeztem el az
építkezésen.
- Hogyan alakult ezekben az években a
pedagógiai pályája?
- 1957-ben járási népmûvelési felügyelõ
lettem, 1959-tõl pedig három járás földrajz és
biológia szakfelügyelõje. 1962-ben neveztek
ki az 1958-ban épült új iskola, az 1. számú
Általános Iskola élére. Már korábbi idõben is
hozzánk hozták a felsõ tagozatos gyerekeket
Uzsáról, Gyulakeszibõl és Raposkáról, de az
igazi elhelyezési probléma akkor jelentkezett,
amikor 1966-ban Tapolcára költözött a
Bakonyi Bauxitbánya Központja, és a város
lakossága közel 20 ezerre nõtt. Nálunk volt a
gyógypedagógia és a felnõttoktatás is. A
modern, új iskolát eredetileg 8 osztályra tervezték, de itt 20 tanulócsoport volt. Tanítot-

késõbbiekben?
- Arról már szóltam, hogy magas szintû
volt a zenei oktatás a képzõben, így szinte természetes volt, hogy a háború elõtt már
bõgõsként játszottam a tapolcai Kaszinó
zenekarában. Monostorapátiban színdarabokat tanítottam be és még néptánccsoportot is
szerveztem. Tapolcára kerülésem után is játszottam zenekarban, a VOGE színjátszó
körében és kórusban is énekeltem. Mindig
nagyon vonzott a csillagászat, ezért, miután a
TIT-nek (Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat) 1951 óta voltam a tagja, ebbõl tartottam elõadásokat, sõt egy amatõr csillagászati
vizsgát is letettem Budapesten. 1957-ben a
Hazafias Népfront keretében megalakítottuk
a Batsányi Emlékbizottságot, amelynek a titkára lettem. Már a polgári iskolában szerettem rajzolni, festeni, sõt, még a képzõmûvészeti fõiskolára is felvételiztem. Bizonyára másként alakult volna az életem, ha az
sikerül, de nem bánom, hogy az lett a sorsom,
hogy tanítsak. Aztán régi vágyam is megvalósult, a nyugdíjaztatás után szobrászkodni
kezdtem. Nemcsak a gimnázium tanárainak a
dombormû portréját készítettem el, de számtalan neves tudósét, mûvészét, köztük Batsányi
Jánosét és feleségéét, Kazinczyét, Bartókét,
Kodályét, Eötvösét, Kossuth Ferencét - hogy
csak néhányat említsek közülük. Amikor Józsi
fiam 50 éves lett, róla is készítettem portrét,
azt kapta tõlünk születésnapi ajándékként.
- Nos, most eljött az idõ, hogy a „nagy szerelemrõl”, a Városszépítõ Egyesületben végzett tevékenységérõl beszéljünk.

Új Tapolcai Újság

- Az Egyesület 1983 januárjában alakult.
Az elnök Szepeshegyi István nyugalmazott
bányamérnök lett, az alelnöki tisztséget 8
évig láttam el, majd 13 évig voltam elnök.
Amikor átadtam a tisztséget, megírtam az
elmúlt 20 év történetét, amelynek rövidített
változatát 2008-ban ki is adták.
- Milyen eredményekre a legbüszkébb
Józsi bácsi?
- Mindegyikre az vagyok. Örülök az
Egyesület gondozásában kiadott helytörténeti
kiadványoknak, a Tapolcai füzeteknek, annak, hogy sikerült megmenteni a Szentkutat
és azt Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festõmûvész alkotásával a tóparti sétányon elhelyezni. Jó végig menni a városon és látni azokat a márványtáblákat, amelyeket jeles évfordulók vagy jeles tapolcai polgárok emlékére
helyeztünk el. A második világháború áldozatainak névsorával az emléktáblát a temetõben, a hõsökét pedig Marton László Múltunk
címû szobra mellett, a Hõsök terén állítottuk
fel. Felújítottuk a Csobánc-hegyen lévõ Szent
Donát-kápolnát, javasoltuk a Szentháromságszobor visszahelyezését a Fõ térre. Az elsõ
világháborús emlékmû felújítása is az Egyesület nevéhez fûzõdik. Tájékoztató-térkép
készült a Templom-dombra. Felsorolni is
nehéz lenne, hogy még mi mindent nem tettünk a város szépítéséért, a természeti és kulturális értékeinek megóvásáért. Munkám
elismeréseként 1993-ban Kós Károly-díjat,
2003-ban Podmaniczky-díjat kaptam.
- A már említett Tapolcai-füzetek sorozatban Józsi bácsi munkái is megjelentek.
- Igen. Írtam Redl Gusztávról, a tapolcai
zsidóságról, a Véndek-hegyi Szentkútról, Tapolca hagyományos utca és dûlõ neveit is feldolgoztam. Az irgalmas nõvérek zárdája,
Tapolca barlangjai, a polgári leányiskola
bemutatása is az én munkám. Hangodi
Lászlóval közösen szerkesztettük a Tapolca
templomai és temetõi címû kiadványt.
- Ahogy hallgatom Józsi bácsit, és ismerve
tevékenységét is, egyre inkább az fogalmazódik meg bennem, hogy miként volt elég
ennyi feladatra az a közel 80 év?
- Bizony én is elgondolkozom néha ezen.
Sokat köszönhetek a feleségemnek, aki nemcsak hogy nyugodt hátteret biztosított a
munkámhoz, de ösztönzõleg is hatott rám.
Nagy szeretetben éltünk a családommal, a
gyermekeimmel, Nusi, a feleségem vigyázott
ránk. A szegedi tanítóképzõs éveim alatt már
a „génjeimbe ivódott”, hogy a közösségért
mindig tenni kell. Ez volt a vezérfonalam az
elmúlt évtizedekben is.
- Gyermekei követték a pedagógusi pályán?
- Sajnos, nem. Józsi fiamat a technika érdekelte, Marika bár egészségügyi szakközépben végzett, de könyvelõirodát vezet. Árpi
fiam pedig a zenével kötelezte el magát. Az
unokáim közül az egyik tanítónõ lett. Hogy a
dédunokáim átveszik-e majd a stafétabotot,
mint ahogy én is átvettem egy generációt átugorva, az még a jövõ titka.
- Józsi bácsi, miként telnek most a napjai?
- Nyugodtan. Írogatok, megtanultam számítógépezni, minden nap megnézem a
híreket. A családom történetét kutatom. Sok
rejtvényt fejtünk a feleségemmel, az jól karban tartja az agyat.
- Ha vissza lehetne forgatni az idõ kerekét,
akkor is ezt az utat választaná?
- Mindenképpen. Feleségem a 40 éves
képviselõi szolgálatom ünnepére egy verset
írt, úgy mintha azt én írtam volna. Arany
János Epilógusától kölcsönözte hozzá a címet. Az a vers mindent elmond rólam. Amikor 15 év után Tölgyesi József elkérte tõlem a
rólam írt munkájához, újra elolvastam, és
rádöbbentem, hogy felesleges volt annyit írnom, hisz a versben benne van az egész életem. Engem néptanítónak neveltek és életem
végéig az is maradok. N. Horvárth Erzsébet

KULTÚRA

Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyen
Július 2-án, 3-án és 4-én hagyományteremtõ szándékkal, a Szent György-hegy
természeti és kulturális értékeinek népszerûsítésére Ghymes Fesztivál lesz. A fesztivál fõvédnöke Vizi E. Szilveszter.
Mint a rendezvénnyel kapcsolatos május

13-ai sajtótájékoztatón megtudtuk, a
mûvészeti fesztivált a nemzetközi hírû
Ghymes-együttes és a Forrás Színház
közösen szervezi. Céljuk az, hogy a sokszínû,
jó hangulatú programok találkozási pontok
legyenek, hogy a térség polgárai jobban

Fotó: N. Horváth

A sajtótájékoztató résztvevõi

megismerjék a csodálatos adottságokkal - és
természetesen kitûnõ borokkal - rendelkezõ
Szent György-hegyet. A fesztivál megnyitójára Tapolcán, a Fõ téren kerül sor július 2-án
15 órakor, majd a további programoknak maga a hegy ad otthont. A Ghymes-koncert mellett fellép a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a
Csermák-vonósnégyes, a Monte Carlo-zenekar. Lesznek színházi elõadások, Moliere
Képzelt beteg címû darabját a Forrás Színház
mutatja be Dörner György fõszereplésével,
de Lúdas Matyi, a Csalóka Péter, Gogol: Az
õrült naplója is színre kerül. A XVI. századi
végvári vitézi táborban fegyver- és viseletbemutatót tekinthetnek meg az érdeklõdõk.
Azoknak pedig, akiket a magyarok õstörténete vonz, dr. Bíró András antropológus és
Kiszeli István történész tart majd elõadást.
Nagy érdeklõdésre tarthatnak majd számot
a kirakodóvásár portékái, a kézmûves-foglalkozások és a Szent György-hegyi borok
is.
A sajtótájékoztatón nemcsak Császár
László, Tapolca polgármestere, de Raposka,
Kisapáti és Hegymagas polgármestere is felajánlott minden segítséget Szarka Gyulának,
a Ghymes-együttes vezetõjének és Pataki
Andrásnak, a Forrás Színház igazgatójának.
N. Horváth Erzsébet

Értékválság és igazi oka
Az országos kétharmados többség a
választásokon azt bizonyította, hogy szellemi, gazdasági és morális téren új utat kell
keresnie a magyar politikának. A régi válságot okozott. Ehhez fûznék véleményt.
Engem a szellemi krízis érdekel, de elõbb
egy csúsztatást helyretennék. Zene és képzõmûvészet címû kiállításról, mint értékválságról írtam a Látványtár zeneiskolai szereplése
kapcsán. Ahol mûvészeti alkotásokat kevertek össze kulturális szeméttel. Célja, hogy ez
által értékbizonytalanságot okozzanak. Ezen
az úton politikai támadás indítható társadalmi
konszenzus ellen. Ennek sok elõzménye volt,
de csak a kirívó esetekre tettem ismételten
kritikai megjegyzést. Mint a nem mûvészi

értékeket képviselõ kacat, zavaros szövegek,
felháborító asszociációk ellen. /WC ülõke és
társai./ Az értékek elleni támadás a társadalom kommunikációs rendszerét veszi célba,
elhitetve az emberekkel, hogy a szemét is mûvészet, az igaz pedig hamis. Eredménye, a
társadalom kohéziójának fellazítása, hogy könynyebben kezelhetõ legyen. Ez szoc-lib politikai taktika. A nézõt nem félrevezetni, hanem
az igazság felismerésére nevelni kell. Aki nem
értené, annak egy parabolával válaszolnék.
Ha a Prádó mûvészi kincseket kiállító termében Picasso a középre rondít, akkor sem a
mûvész neve, sem a környezõ remekmûvek,
sem a hely szentsége nem hitettetheti el a
nézõkkel, hogy a középen bûzlõ halom egy

remek mûalkotás. Aki ezt megkisérlené,
hazudik. A nézõ pedig hülye, hogy nem fogta
fel. Erre utazik a Látványtár, nem esztétikai
megfontolásból.
Csodálom a Látványtárt, hogy a mindig
nemes mûveket bemutató zeneiskolánkat
akarja belevonni saját értékzavarába. Akár
csúsztatva is. Csupán el kellene olvasniuk
rendszeres publikációimat, zenei munkájuk
méltatásáról. Pedig tudjuk, a Látványtár õriz
igazi értékeket is, például a folklórt. Az
általuk okozott értékzavar, ha tudatos, bûn,
ha nem, ostobaság.
Az ígért falra pedig tehetnek, amit akarnak, a hamis, mint az év orvosa esetében is,
kitudódik.
Dr. Sáry Gyula

Franz Berthold

Eine einsame Träne
Egy magányos könnycsepp
Egy bús, magányos könnycsepp
Szemembõl mért fakad,
Mely mint a tûnt idõknek
Emléke itt maradt.
Sok ragyogó testvére,
Sok fényes társa volt,
De búmmal, s örömemmel
Már mind-mind szertefolyt.
Ködként megsemmisültek
A kék kis csillagok,
Amelyek ragyogása
Örömet s bút adott.
Elhalt, miképp a szellõ
Szívem szerelme is…
Te régi árva könnycsepp
Szétfolyhatsz már te is.
Dr. Töreky László fordítása
/A kéziratot a szerzõ 1984-ben
adta át nekem Lipcsében./

Az emberi lélek
kastélya
Bensõ Kastély. Ez a címe a tapolcai kötõdésû, Keszthelyen élõ Takács Andrea,
írói álnevén Andrea Weaver, közelmúltban megjelent legújabb könyvének, amelyet a városi könyvtárban mutatott be
április 26-án.
Az írónõvel Németh István Péter költõ,
irodalomtörténész beszélgetett néhány hete
megjelent, sorrendben negyedik regényérõl. Az író-olvasótalálkozó szép számmal
vonzotta az érdeklõdõket, akik számára
minden bizonnyal nagy élményt jelentettek
Takács Andrea korábbi regényei, a tízezres
nagyságrendben vevõre találó Angyalom?!,
majd A XI. parancsolat és A társasjáték. A
sorrendben negyedik regénybõl megtudhatjuk: a bensõ kastély nem más, mint
lelkünk mélysége, amelynek ragyogásához
fel kell vállalnunk önmagunkat, használni,
élni képességeinkkel, tanúságot kell tennünk hitbõl és bátorságból, de elsõsorban
szeretnünk kell, mindenek felett.
TL

Batsányit méltatták városszerte
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület
Batsányi Emlékbizottsága, a Batsányi
nevét viselõ intézmények, illetve csoportok
idén is kiemelt figyelmet fordítottak városunk nagy szülötte, Batsányi János kultuszának ápolására. A hagyományos
Batsányi Emléknapok programjait idén
május harmadika és tizenhetedike között,
hétfõtõl-hétfõig rendezték meg városunkban.
A Batsányi Emléknapok csúcspontja évrõl-évre a Pantheon-falnak, a városi múzeum
Batsányi-emlékszobájának, illetve Batsányi
János és Baumberg Gabriella szobrának
megkoszorúzása a tóparton, majd a közös
emlékezés Batsányi szülõházánál. Ezeken a
helyszíneken a helyi városszépítõ egyesület,
a Batsányi Emlékbizottság tagjai, a városvezetõk, önkormányzati képviselõk helyezték el koszorúikat, az emlékezés virágait és
szép mûsort adott a Batsányi Kórus. A
Batsányi szülõház elõtt a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar hangszereibõl csendült fel a
Himnusz, majd Debreceni Sára Borbála tanuló szavalatát követõen, Horváthné Németh
Edit önkormányzati képviselõ, bizottsági
elnök méltatta, elevenítette fel a nem mindennapi megpróbáltatásokkal zsúfolt Batsányi
életmûvet. Beszédében, amely elsõsorban a
ma ifjúságához szólt, összefoglalta a forradalmár költõ kalandos életútját, életének tanulságait. Rávilágított, kortársai nem ismer-

ték el Batsányit, azonban, ahogy nagy költõnk látnoki módon megjövendölte, az utókor igazságot szolgáltatott számára, szülõvárosa nem felejti.
Nem volt nemes, „nemtelen” szülõktõl
származott, mint ezt az irodalomtörténet is
kiderítette, de a gondolkodása az volt.
A bokáig érõ porban, téli latyakban léptennyomon a sötétséggel találkozott, és ebbe a
sötétségbe akart fényt lobbantani. A szülõi
ház alig tudta elõteremteni a tanítás költségeit.
Midõn édesanyja halálos ágyához hazatért
Tapolcára, saját zsebébõl fizette ki a költségeket, és ittmaradt szegény testvérének a
számûzetésébõl is küldött segélyeket, hogy
megmentse az éhhaláltól.
Ebben volt Batsányi nemes. Hogy itt élt,
életútjának nyomait emléktábla, utca, tér,
iskola, és életnagyságú, nemrégiben felállított szép szobra jelzi.
Sajnos, a feudális urak, marhakereskedõk,
bormilliomosok gazdag városának közönye
szülõházát nem kímélte meg, nyomtalanul
eltûnt az idõben.
De mintha elõre tudta volna, hogy az egyszerû parasztok és saruvarga ivadékok eljutnak még oda, hogy költészetét megismerik,
és tanítását méltón fogják követni. Megírta
saját sírfeliratát, mely a tapolcai temetõben
jelzi, hogy „A kortársak lehetnek irigyek,
vagy hálátlanok, az utókor igazságos lesz.”

Az utókor, a mi korunk valóban igazságos hozzá. Tapolcán szinte mindenki tud
Batsányi Jánosról. Úgy él az emberek tudatában, mintha tegnap ment volna el hazulról.”
E sorokat Mátyás Ferenc 1964-ben írta útinaplójában, és én, aki Tapolcán születtem és
ma is ebben a városban élek, csak annyit
tudok hozzátenni: Ez ma is így van! - zárta

Fotó: Töreky

Kertész Károly és Hangodi László a
Batsányi-kézírással ellátott kötettel
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ünnepi köszöntõjét Horváthné Németh Edit.
Az ünnepi külsõségek között zajló program a Wass Albert Könyvtárban emléküléssel
folytatódott, ahol Szabó Ábel, a Batsányigimnázium tanulója szavalatát és a Járdányi
Zeneiskola kamarazenekarának elõadását
követõen, Kertész Károly nyugalmazott
könyvtárigazgató a tapolcai Batsányi-kultusz
történetérõl, önkéntes zászlóvivõirõl emlékezett meg. Késõbb Hangodi László foglalta
össze az általa vezetett városi múzeumban
létrehozott Batsányi Emlékszoba történetét,
de egy nem mindennapi felfedezéssel is meglepte az emlékülés részvevõit. A tapolcai történész ugyanis kutatásai során egy 1826-ban
kelt eredeti Batsányi-kézírást fedezett fel egy
Kisfaludy Sándor-mû elsõ lapján, mint Batsányi
tapolcai korszakának sorrendben negyedik
tárgyi emlékét. Az emlékülés közönsége kézrõl-kézre adta az értékes könyvet, amely a
Batsányi Emlékszobában kap helyet a jövõben. 11-én a Batsányi János Mûvelõdési Központban folytatódtak az ünnepi hét eseményei. Itt a Füstös Mária vezette Batsányi
Népdalkör dalaival és a költõ mellszobrának
megkoszorúzásával emlékeztek a jelenlévõk.
Zentai Gábor, az intézmény korábbi igazgatója ünnepi beszédében méltattta Batsányi
szellemi örökségét, ugyanakkor azokról sem
feledkezett meg, akik a kultuszának megteremtésében mûveikkel, mûveikben nagy
érdemeket szereztek.
TL
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Értékeltek és adományoztak
a gyengénlátók
A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének
Veszprém Megyei Egyesülete tapolcai
kistérségi csoportja május 19-én tartotta
éves közgyûlését, ahol emlékplakettet
adományoztak a Batsányi Általános Iskolai Tagintézménynek.

Fotó: Töreky

Dr. Szõke László dr. Komjátiné Nyakó
Gyöngyinek adta át az emlékplakettet
A látássérülteket tömörítõ kistérségi civil
szervezet a polgármesteri hivatal udvari tanácstermébe hívta össze tagságát, hogy beszámoljanak a 2009-ben elvégzett munkáról. Ahogy
minden összejövetelük elsõ15-20 percében,
most is a Batsányi-iskola fiataljai adtak szép
kulturális mûsort. A versek, a dalok az édesanyák tiszteletérõl, a szeretetrõl szóltak. A

mûsort követõen dr. Szõke László, a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége és a
Megyei Egyesület elnöke kistérségi felterjesztés alapján emlékplakettet adományozott
a Batsányi János Általános Iskolának. A díjat
dr. Komjátiné Nyakó Gyöngyi, az iskola
intézményvezetõje vette át az adományozótól. Az indoklás szerint az általános iskola
diákcsoportja, Legeza Magdolna irányításával, 1992 óta, azaz 18 éve, minden, a helyi
látássérülteket érintõ rendezvényen részt
vesz, mûsort ad, igényes kulturális értéket
közvetít a fogyatékkal élõk örömére. Az
ünnepélyes perceket követõen, Gábor
Istvánné, a kistérségi csoport elnöke beszámolt az elmúlt év munkájáról, eredményeirõl.
Elhangzott: a tapolcai önkormányzat kiemelt
támogatását élvezõ helyi csoport 2009-ben,
minden hónap elsõ keddjén a városi könyvtárban tartott fogadóórát, májusban taggyûlést tartottak, júniusban pedig veszprémi
kiránduláson vettek részt. Augusztusban
Székesfehérvárra utaztak a Molnár Gábor
Rehabilitációs Központba, ahol életvitelüket
megkönnyítõ eszközökkel ismerkedhettek
meg. Októberben idõseiket köszöntötték, és
megünnepelték a Fehér Bot Napját. Decemberben szép karácsonyi ünnepséget tartottak,
ahol kis ajándékokkal is kedveskedtek a
tagoknak. A közgyûlés további részében
szóba kerültek a 2010-es tervek, elképzelések, majd dr. Szõke László ismertette az
országosan több, mint 600 tagot számláló
vakok és gyengénlátók szövetségének mai
helyzetét, kilátásait.
Töreky László

Olvasói levél
Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony!
Örömmel olvastam az újság áprilisi számában megjelent Éneklõ ifjúság c. cikket az
iskolánkban tartott rendezvényrõl. Köszönet az elismerõ szavakért. Egy kis kiegészítést
szeretnék hozzáfûzni a teljesség kedvéért. Három olyan név maradt ki a felsorolásból, akik
nélkül ezt a rendezvényt nehéz lett volna megszervezni:
- a szervezésben jelentõs szerepet vállalt a háttérben Baksa Júlia igazgatóhelyettes asszony
- két kórusvezetõ neve is kimaradt az említettek közül:Bodor Tamásné két nap is fellépett
kórusával a hangversenyeken, Török Attiláné pedig a Tapolcai Kamarakórust vezényelte,
készítette fel.
Ezen kívül - név nélkül - itt szeretném megköszönni minden kollégának a munkáját, aki a háttérben részt vett a gyerekek koordinálásában, felügyeletében, s segítette a mi munkánkat.
Tisztelettel: Vighné Varga Odett

Isten éltesse Mariska néni!
Május 17-én kedves és szép kötelességnek
tett eleget Tapolca Város nevében Sólyom
Károly alpolgármester. A Dobó-lakótelepen
élõ, 95 éves Váraljai Károlynét virágcsokorral köszöntötte születésnapja alkalmából.
- Az elmúlt 95 évben bizonyára átélte
Mariska néni az élet minden szépségét, de
sajnos, juthatott a fájdalomból is. Kívánom,
hogy 5 év múlva, a 100. születésnapján is
ilyen jó erõben és egészségben köszönthessük és a családja, az unokái és a dédunokái
körében még szép éveket élhessen meg.
Szatmári Jánosné, a lakótelep önkormányzati képviselõje köszöntõjében Goethe idéze-

tével megerõsítve hangsúlyozta, hogy a szépkor csak akkor lehet igazán szép, ha az idõs
embert megértés, szeretet és tisztelet övezi.
Az ünnepelt meghatottan köszönte meg a
szép szavakat. - Még soha ilyenben nem volt
részem - mondta.
Majd a hosszú élet titkát keresõ újságírói
kérdésre válaszolva elmondta, hogy õ ezen
még soha nem gondolkodott, de egy biztos,
hogy nemcsak fiatalkorában, de még most is
munkával telnek a napjai, és a fia, a menye, a
két unokája és a három dédunokája féltõ
szeretettel veszik körül.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

A 95 éves Mariska nénit Sólyom Károly alpolgármester köszöntötte

Népdalkörök Diszelben
Kilencedik alkalommal rendezték meg a
Diszeli Kultúrházban a hagyományos
Pünkösdi Dalostalálkozót május 14-én.
A nagy múltú zenei esemény résztvevõit
elsõként Bakos György köszöntötte, aki egyben tolmácsolta Császár László polgármester
üdvözletét is. Diszel önkormányzati képviselõje hangsúlyozta, hogy a népdalok megõrzése, minél több emberhez való eljuttatása
fontos feladat, átörökítése kötelesség, amelyet már kora gyermekkorban el kell kezdeni.
Bognár Ferenc a rendezvénynek helyet
adó Csobánc Mûvelõdési Ház igazgatójaként
üdvözölte a fellépõket, felelevenítve a rendezvény létrejöttét, kilencéves történetét.
Ezen kívül örömének adott hangot, hogy
egyre több fiatalt lát a népdalkörök soraiban,

akik lelkesen énekelnek, ápolják nagyanyáik,
ükapáik gazdag örökségét.
A sokéves hagyománynak megfelelõen
elsõként a házigazda Csobánc Népdalkör
lépett színpadra dalcsokrával, késõbb a hét
vendégcsoport, a halászi- , a zánkai- , a
tihanyi- , a monostorapáti-, a taliándörögdiés a tapolcai Batsányi Népdalkör elõadásának
tapsolhattak a jelenlévõk. A produkciók
végén minden fellépõ népdalkörnek ajándék
járt és persze bõséges lakoma is, a szervezõ
településrész, illetve Bene Károly vendéglõs
jóvoltából. Az elsõ percektõl az utolsóig
vidám hangulat uralta a rendezvényt, amelynek igazi hangulati csúcspontja idén is a fellépések utáni kötetlen közös nótázás volt.
Töreky László

Levelesládánkból: Ennyit az irigységrõl
Megdöbbentõen sablonos, néhol zavaros
cikket olvastam a veszprémi NAPLÓ májusi
12.-ei számában „Ennyit az Év orvosáról”
címmel. A szerzõ, 'Dr Sáry Gyula belgyógyász fõorvos Tapolca' aláírással nyugtázta a
felettébb felkavaró írást. A Tapolcai Televízió
egyik mûsorára fókuszálva kezdi mondandóját, melyben rögtön leszögezi, hogy
nem Németh Erzsébettel, a riporternõvel van
baja, hanem dr. Németh Lajossal, a riportalannyal elégedetlen, aki az ASTELLAS-díj
révén az Év Orvosa kitüntetõ címet nyerte el.
Felrója neki, hogy nehéz riportalany, aki
„megszenvedtette” partnerét, nem volt gördülékeny a mûsor. Sem érdekfeszítõ témák,
sem eredmények nem hangzottak el. A
cikkíró azt is nehezményezte, hogy némileg
bemutatták a kitüntetett sebész orvos gyermekkorát - megemlítvén, hogy már akkor
sebésznek készült, majd irigységgel teli
hangot megengedve és szándékosan eltúlozva a mûsor emelkedett stílusát, dr. Sáry így ír:
„- amikor középiskolásként megtanulta az
egyetemi orvosi élettant, biokémiát,
anatómiát és szinte kész orvosként jutott be
az egyetemre…” Ez a szándékos ünneprontás
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és a további, a díjat leértékelõ cikkbeli kifejezések is a többi összes eddigi kitüntetettet
sérti, és a zsûri durva leminõsítését próbálja
fogadatlan prókátorként szétkiabálni. Gyakorlatilag belecsinál a habostortába. Még
valami zavaros utalást tesz arra is, hogy az
Astellas-díj egy profitorientált cégtõl ered és
dr. Németh Lajos magánpraxisát összekeveri
egy meg nem nevezett „profitorientált”
céggel. A zsûritagokról és a díj szabályzatáról
nyilván nem olvasott semmit, mivel azt írja,
hogy színészek és közírók, újságírók, humoristák ítélik oda a díjat. Nos, e helyt tájékoztatom dr. Sáry urat és általa téves ismeretekre
szert tevõket, hogy a díjat a következõ
személyek adták át:
Dr. Medgyaszai Melinda - egészségpolitikai szakállamtitkár, dr. Éger István, a
Magyar Orvosi Kamara elnöke, dr. Balogh
Sándor, az Országos Alapellátási Intézet
fõigazgatója, dr. Kökény Mihály, az
Országgyûlési Egészségügyi Bizottság
elnöke, dr. Vástyán Attila, gyermeksebész
Astellas-díjas orvos, dr. Kolláth György,
alkotmányjogász. Rajtuk kívül Nagy Bandó
András, az Astellas-díj „arca”, a mindketten

kiváló Schäffer Erzsébet és Krasznai Éva
újságírók vettek részt a bíráló bizottságban.
A bírálóbizottság tagjai által kiválasztott
20 történet alapján a betegek, tehát a közönség szavazta meg azokat a történeteket,
melyek orvosi alanyai a díjat megkapták.
Dr. Sáry úr cikke végén inkriminált díjnak
nevezi az Astellas-díjat, majd egy másik lapban megjelent cikkre hivatkozik, miszerint
„Botrány árnyéka vetült az Astellas-díjra”.
Dr. Németh Lajostól engedélyt kértem és
kaptam arra, hogy közöljem a következõket:
2006 októberében névtelen feljelentõ valótlanságot állítván azzal vádolta dr. Németh
Lajost, hogy „magánrendelõjét a szekszárdi
kórházból rendezte be, gyógyszereket és gyógyászati eszközöket lopott a kórházból”. Ezt
követõen Németh Lajos raktárának teljes tartalmát és a rendelõbõl bizonyos tárgyakat a
rendõrség látványosan lefoglalt. Ugyanekkor
állásából felfüggesztették. Egy egész teherautónyi dolgot vittek - az ideiglenes raktárat
biztosító Tolna Megyei Kórház területére. Az
ezt követõ egy éves 2336/2006 bü sz. alatt futó vizsgálat nem állapított meg bûncselekményt,
ezért 2007.10.04-én kelt B.2720/2006/15-1
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sz. határozatában az ügyész a vizsgálatot
bûncselekmény hiányában megszûntette. Az
összes lefoglalt eszközt, gyógyszert és egyéb
gyógyászati készítményt visszaadták! Semmiféle bírósági eljárás a büntetõügyben nem
volt, mert odáig el sem jutott. A rossz akaratú
feljelentõ persze következmények nélkül
megúszta. Ezt a történetet róják fel a károgók
dr. Németh Lajosnak.
Én, mint a doktor úr régi betege, a legnagyobb elismeréssel szólók érte és szólnék a
hasonlókért. Ezen státuszomban mélységesen sajnálom azokat az irigységtõl megpukkadó egyes kollégákat, akik soha nem juthatnak e szép elismerés - a betegek döntése
alapján kapható díjhoz s mint ahogy dr. Sáry
végszóként írja ambícióját („Ezután csak szégyellni tudom az esetet”) - valóban szégyellheti magát. Talán vele nem tanították gyermekkorában, hogy „fogadatlan prókátornak
bakmacska is fittyet hány”.
(Írásomat megküldtem a veszprémi Naplónak is.)
Szabó Ferenc
szekszárdi gyógyult
/Pontos cím, telefon és e-mail a szerkesztõségben./

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Várostervezõ játékot forgattak Tapolcán Tehetségek, akik Tapolcáról indultak
A Deko Televízió júniusban induló, „A mi
kis városunk” címû sorozatának célja,
hogy Magyarország nyolc városa, köztük
Tapolca „másik arcát”, jövõbeli lehetõségeit bemutassa.
A televíziós felvétel a város Képviselõtestületének üléstermében kezdõdött május
ötödikén, ahol Császár László polgármester
köszöntötte a stáb várostervezõ szakmai

ták a Malomtó környékét, információkat,
benyomásokat gyûjtöttek, természetesen
mindezt kamerák kereszttüzében. Az igazi
munka, a tervezés, a kreatív ötletek, az
elképzelések egyeztetése, formába öntése
ezután következhetett. A sok órai intenzív
munka végül meghozta gyümölcsét, mindkét csapat kész „városrész fejlesztési koncepciót” tárhatott a zsûritagok és a televí-

Fotó: Töreky

A tapolcai csapat a forgatás szünetében
csapatát és a tapolcai önkéntesekbõl álló játékosokat. Itt kapták meg a feladatot a résztvevõk: a romos, elhanyagolt alsó malompart és környékének lehetséges hasznosítását, átalakítását, beillesztését a város vérkeringésébe. A játékosok ígéretet kaptak, a
gyõztes csapat terveit, ötleteit figyelembe
veszi és hasznosítja a város, ha az érintett
városrész megújítására sor kerül.
Néhány órával késõbb a szakmai csapat
játékosai megismerkedtek a várossal, bejár-

ziós kamerák elé a Tamási Áron Mûvelõdési Központ színháztermében másnap. A
zsûri végül ítélethozatalra visszavonult és
bõ félóra alatt meghozta döntését. Hogy végül a profikat felvonultató szakmai csapat,
vagy a laikusokból álló, de jó helyismerettel
rendelkezõ tapolcai várostervezõk tervei, elképzelései nyerték-e el jobban a bírálók tetszését, maradjon - majdnem - „titok”. Legalábbis júniusig, amikor is adásba kerül a
mi kis városunk a Deko Televízióban. TL

Otthon vannak a médiában
Az ország második legjobb on-line diákújságával a Tapolcai Általános Iskola
büszkélkedhet - derült ki május 14-én, a
Budapesten megrendezett DUE Médiahálózat 17. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon.
A fesztiválon, amely megkapta az év rendezvénye elismerést, mintegy ezer diákújságíró vett részt az ország szinte minden
részébõl. Egyének és csapatok nevezhettek
a versenyre, - a pályázati kiírásnak megfelelõen - önállóan mûködtetett portálokkal, blogokkal, on-line diákújságokkal,
magazinokkal. Tapolcáról két pedagógus

és hat diák vett részt a megmérettetésen.
Zentai Csaba tanár, a tapolcai csapat
vezetõje, az iskolai on-line újság felelõs
szerkesztõje lapunknak elmondta: azzal
vívták ki a bírálók elismerését, hogy sikerült egy olyan, kategóriában páratlan online újságot alkotni, amely, függetlenül
attól, hogy fiatalok írják és szerkesztik, a
felnõttek érdeklõdésére is számot tarthat. A siker azonban annak is köszönhetõ, hogy
a Tapolcai Általános Iskolában elismerik,
megbecsülik, támogatják a diákújságírást,
a diákújságírókat - adott hangot véleményének Zentai Csaba.
TL

II. rész
Sorozatunkban a Tapolcáról indult fiatal
sporttehetségeket mutatjuk be. Dancs
Nóri általános iskolája a Kazinczy-iskola
volt. A 2006/2007-es tanévben fejezte be
általános iskolai tanulmányait.
A kézilabdával 7 éve van kapusként nagyon baráti viszonyban. Édesapja, Dancs
Norbert is kapus volt, ezért õ volt ilyen tekintetben a példakép, meglátta Nórában a
tehetséget, s egyre többet és többet foglalkozott vele.Természetesen az iskolai kézilabdacsapatban Somogyi Andreától és Somogyiné
Szakonyi Judit testnevelõktõl is sokat tanult a
kézibõl.
6. osztályos korában került a Tapolca VSE
NB II-es ifjúsági csapatába, ahol az Antal
Edit edzõ által irányított együttessel kétszer
lettek NB II-es ifjúsági bajnokok . Sõt a felnõtt csapatban és védett, ahol Kordik Csaba
volt az edzõje.
Hogy feljebb tudjon lépni, 8. osztály után
Székesfehérvárra került iskolába (2007/2008),
a Kodolányiba. Edzésekre a fehérvári Alcoához jár. A Cornexi serdülõ és ifjúsági csapatában kapott szerepet, ma már a bõvített
felnõtt keretnek is tagja. A tavalyi évet jól
zárták, hiszen NB I-es serdülõben 4. helyen,
ifiben az 5. helyen végeztek. Az idei alapszakaszt 5-ként zárták.Rengeteg tornán vettek
részt a bajnoki fordulók mellett.

Jelenlegi edzõi: Rezsnyák Csaba és Mihály
Attila, kapusedzõje a volt többszörös magyar
válogatott: Sugár Tímea. Az igazi elismerést
a Veszprémben rendezett húsvéti tornán élte
át, amikor a nemzetközi mezõny legjobb
kapusának választották. A díjat Mocsai
Lajostól vehette át. Csapata a Magdeburg
mögött 2. lett.
Antal Edit

Diákrajzok kiállítása;
színvonalas szín-vonalak
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
május 25-én megnyitott kiállításon általános iskolák tanulói: a Balatonfelvidék
SZÍN-VONALAlapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékeinek figyelemre méltó alkotásait szemlélhette a közönség.
Felnõtt mûkedvelõknek is dicséretére válnék az az eredmény, amelyet a gyermekek szakszerû vezetés mellett - elértek. Gyönyör-

Fotó: Baranyai

A tapolcai tanulók a díjátadást követõen: Szabó Vanessza, Marton Dóra,
Komjáti Sára Luca

ködtetõk a kicsik csigavonalú madarai, meseillusztrációk, a nagyok tájképei, a papírkarcon lendületes vonal- és színkompozícióból
kivillanó madáralakok, az alkotót próbára tevõ nagy állatok: lovak feje, mozgása, lendülete. Az amúgy is színgazdag tárlatnak színt,
könnyedség érzetét adják a mennyezeten,
falon, talajon elhelyezett lepkedíszek.
Baranyai Zoltánné igazgatónõ jogos büszkeségtõl ihletett megnyitója elismerés és egyben buzdítás is volt a gyermekek részére.
Szeressék a szépet, fedezzék fel magukban a
szép értékelését és szolgálatát, esetleg a
rejtõzõ tehetséget. - A mûvészet felold, örömet ad - mondotta - akár zene, tánc, vers vagy
rajz.
Majd az országos tanulmányi verseny
TÛZZOMÁNC-kategóriában elért nagyszerû
eredményekrõl szólt: élre kerültek az erõs
mezõnyben a tapolcaiak. Szabó Vanessza I.
helyezett, Komját Luca II., Marton Dóra III.
A nyári táborozás 2 hete alatt reggeltõl
estig az alkotás szabad örömének élhetnek
majd a Balaton festõi környezetében.
A felkészítõ tanárok: Czintula Anita és Csiza
Anna okleveleket adtak át a sikeres tanulóknak.
A Kazinczy-iskola énekes-verses kísérõ
mûsora szép/vidám keretbe foglalta a kiállítást. Az örömrõl szólt: szép az élet… a jókedv
a lényeg… dallamos az élet.
A diákok év végi kiállítása május 25-tõl
látogatható 2 héten keresztül.
G. Dr. Takáts Gizella

Szakmai versenyeredmények a SZISZI-bõl

Fotó: Iskola

Képünkön a díjazott kis újságírók és vezetõjük, Zentai Csaba

A Wroclawi Nemzetközi Gasztronómiai
versenyen szakács kategóriában II.
helyezés; a megyei HOVENTA versenyen
pincér I. hely, szakács 3. hely; a balatonfüredi Balaton Regionális Gasztronómiai
verseny 2. hely; a Tapolcai Nemzetközi
Gasztronómiai Versenyen csapatunk elsõ
lett; a X. Magyar Grillbajnokságon
Szigligeten junior kategóriában iskolai
csapatunk az elsõ helyet szerezte meg; a

Új Tapolcai Újság

Vendéglátó - idegenforgalmi alapismeretek országos tantárgyi versenyében Petõ
Zsolt 7. lett; a Schnitta Sámuel vendéglátó
szakmai emlékversenyen az iskolai csapat
3. helyezett; a soproni Burián György
Emlékversenyen ezüst minõsítést szereztünk; a soproni Kuktacsata szakácsversenyen arany minõsítés; a budapesti
Culinary Expo Gasztronómiai Verseny negyedik hely.

2010. május
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Batsányi Kórus V.
A kórus történetével megérkeztünk a
mába. Eddig a korábbi idõk körülményeirõl és történéseirõl írtam, most megpróbálom a jelenlegi állapotot érzékeltetni.
Sajnos ismét csak vázlatosan foglalkozhatok a helyzettel, hiszen az újság terjedelme
határt szab.
Szervezetileg nem változott semmi. A
kórus jelenleg is a Batsányi Mûvelõdési és
Oktatási Központ egyik (a legrégebbi)
amatõr mûvészeti csoportja. Jó tudni, hogy néhány hónaptól eltekintve - több mint
negyven éve folyamatosan mûködik.
Szervezete a következõ: szakmai (mûvészeti) vezetõje a karnagy (Kissné Dér
Krisztina); társadalmi vezetõsége három fõbõl áll: egy szervezõ, aki egyben a mûvelõdési központtal és a kórusokkal is tartja a kapcsolatot, a másik a krónikás, aki a munkanaplót
vezeti, és a harmadik a pénzügyes, aki a tagdíjakat szedi és nyilvántartja a kiadásokat.
A szakmai színvonalat jól jellemzi, hogy a
fellépések után a hozzáértõk a kiváló
hangzásról, a tiszta szöveg-mondásról, a
meglepõen jó összhangról beszélnek, mintha
nem azt várták volna. A tagok az ilyen bírálatokért tesznek is, hiszen minden próbát
kiejtési és hangképzési gyakorlatokkal kezdenek. A karnagy - mint az elõdje - ebben a
vonatkozásban is nagyon igényes. A korábbi
írásaimban vázolt bizonytalansági tényezõk
miatt nem tudta a Batsányi Kórus magát
komolyabb fórumokon megmutatni. A
legutolsó minõsítése is már legalább egy
évtizede érvényét veszítette. Ha a helyzetük
biztonságos volna, akkor újra megpróbálhatnák a megyei bemutatókon való részvételt,
esetleg a minõsítéses megmérettetést is. Ez
utóbbinak az anyagi biztonságon túl legfõbb
akadálya, hogy kiegyensúlyozatlan a kórus.
Amíg a nõi szólamok megerõsödtek és megfiatalodtak az utóbbi két évben, addig a férfiak száma megcsappant a múló idõ és egyéb
okok miatt. Fõleg itt, a férfi szólamoknál

Pedagógus köszöntõ
Diák fejjel képzelem, hogy sikeres az
életem.
És ezt kinek köszönhetem? második
szüleimnek:
A pedagógusoknak, kik segítettek
engem.
Segítettek megszerezni a tudás
gyümölcsét,
Melynek ízét addig élvezhetem én
Míg az utolsó lélegzet elhagyja
ajkamat
S szívem utoljára dobban.
De addig tudni fogom, ki tanította
nekem
Amivel boldogulni tudok az
életben.
Kálmán Gábor
Bárdos-iskola, 8.z osztály

Szólj, síp, szólj ! . . .

érezhetõ, hogy kevés a fiatal.
A kialakult kapcsolatok bizonyos ritmust
adnak a munkájuknak. Az évadot, ha egyéb
felkérés nincs, az adventi és a karácsonyi
felkészüléssel kezdik. Minden évben részt
vesznek a Balatonedericsi Magnificat Kórus
adventi rendezvényén, illetve karácsony elõtt
kis hangversenyt tartanak a tapolcai kórház
belgyógyászatán. Az évad tavaszi felében a
Batsányi Napok programjában énekelnek,
koszorúznak, és eleget tesznek a nagymegyeri Bartók Béla Kórus meghívásának.
Ezeken túl, ha a környezõ települések kérik a
fellépést, általában csak az utaztatás megoldását szabják feltételül. Nagyobb távolságokra autóbusszal mennek (pl.: az elmúlt
évben Bobára), ehhez a Kistérségi Többcélú
Társulás nyújt segítséget.
A szakmai munkán túl a kórus egy kis baráti társasággá alakult. Rendszeresen köszöntik egymást névnapjukon, részt vettek az
egyik tagjuk nyugdíjba vonulásakor tartott
ünnepségen, és énekeltek már több esküvõn
is. Két alkalommal piknikeztek a közöttük
éneklõ házaspár nyaralójában. Az összetartozás jeleként - azok részére, akik nem önszántukból hagyják abba az éneklést -, 'Emléklap'-ot, Örökös és Tiszteleti Tagigazolványt
alapítottak és adtak ki. Úgy gondolják, ezekkel kifejezhetõ, hogy nem akarják elfelejteni
a régi tagokat, mert bár nem énekelnek már közöttük, de továbbra is a 'csapathoz' tartoznak.
A jövõrõl szólva a 2009/10-es évad már
biztosítva van. A Batsányi Napok rendezvényein énekeltek és megkoszorúzták a költõ
mellszobrát a székhelyükön, majd elutaznak
Nagymegyerbe május végén a Bartók Napokra. A nyári programok bizonytalanok, a következõ évad is kétséges, de a kórus tagjai derülátók a folytatást illetõen. Azt vallják, hogy
amíg tudnak próbálni és a szereplésükre igény
van, addig a Batsányi János Vegyeskar folytatja a munkát. Igyekszik a tõle telhetõ legmagasabb színvonalon bemutatni és terjeszteni a kórusmuzsikát.
Végül nem mulaszthatom el ide írni a legfontosabbat:
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
ebbe a nagyon baráti együttesbe!
Csaba Dezsõ

Tapolcai sportlövész
Szentendre volt a házigazdája a légfegyveres futócéllövészek országos bajnokságának.
A tízméteres, harminclövéses szám eredményhirdetésekor a nagyszerû teljesítményt nyújtó, szigligeti Szabó Ottó állhatott fel a dobogó legtetejére, míg az ezüstérmet a tapolcai Czirók Attila érdemelte ki.
Mindketten a keszthelyi lövészklub színeiben szerepeltek kimagaslóan. Ráadásul
csapatban Szadai Lászlóval kiegészülve is
megszerezték az aranyérmet, új országos
rekordot elérve (765 körös eredmény).

Dr. Töreky László - Két gyermekvers
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Sárkányeresztés

Zápor

Deltaszárnyú fürge gépem
hajtóereje a szél,
a rét-röptér közepérõl
hipp-hopp, máris útra kél.

Hullik házra, hullik rétre,
meg sem áll már tán örökre.
A víz tükrében apró habok,
béka brekeg: rekedt vagyok.

Távirányítása madzag,
hangja nem is hallható,
nézd, hogy villog a magasban,
egyre följebb, halihó!

Surrog lent a náderdõ is,
elég volt a mezõnek is.
Fussatok hát esõmanók,
ki a rétre sátorlakók!

Szalagokkal díszítettem,
két fejet rárajzoltam.
Úgy szeretnék vele szállni,
repülni a magasban.

A szivárvány színeiben
nyílik szét,
esõ után kék köpönyeg
lett az ég…

2010. május

Tavasszal minden zsendül, megújul az élet. Madarak, baromfiak, számosállatok születnek.
Itt-ott embergyerek is születik.
A kotlós háromhetes remeteségben készül az anyaságra, majd a feltört tojások pihés szülötteit válogatott hangnemben hívja, eteti, nyugtatja, figyelmezteti a veszélyre, s õk értik a szót.
Némely emberanyának mintha kevesebb szókincse lenne a folyton kérdõ, kérõ, síró-zaklató kicsinyéhez. - Ne idegesíts! Megõrülök!...
Igaz, nagy türelempróba a nevelés. Az anyaszekáló kis zsarnokok a felnõttek hibáján híznak: következetlenség, kényeztetés, kivételezés, önzés (!!!).
Következetes, okos-türelmes szeretettel neveljünk. Együtt „dolgozzunk” a kicsivel játszva, dalolva; mondókákkal, sok változatossággal, sok mozgással - az egészséges
elfáradásig, alvásig.
Az anya védelme, segítése már a törvény dolga, meg a közvetlen és közvetett környezeté.
Így nem kell senkinek sem „megõrülni”.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
MARTON LÁSZLÓ tanár
(Kiskomárom, 1900. február 20. - Debrecen, 198?)
Gyermek- és ifjúkoráról szinte semmit sem tudunk. Tanítóképzõbe
járt, majd polgári iskolai tanári képesítést szerzett. Pályafutását 1930ban kezdte Szerencsen. Magyar nyelvet és irodalmat tanított a polgári
iskolában, de hajlamai, erõs irodalomtörténeti érdeklõdése miatt a
zempléni táj kulturális életének egyik fõ szervezõjévé vált. Kiterjedt
munkásságára tekintettel 1941-ben a Fáy András Társaság fõtitkárává választották. Széles
körû publikációs tevékenységet végzett. Írásai fõleg az Ifjú Polgárok Lapja, a Felsõ-magyarországi Tanügy, a Homokóra, a Déli Magazin, a Magyar Jövõ hasábjain jelentek meg.
Ebben az idõben alapozta meg irodalmi kapcsolatait. Sok jeles alkotót ismert meg ekkor, pl.
József Attilát, Móricz Zsigmondot. 1935-ben Szerencsen adta ki a Zemplén vármegye
helytörténete c. mûvét. A háború Marton László pályafutását is derékba törte. Az 1950-es
években Tapolcán tûnt föl. Tanított a Templom-dombi és a Kossuth utcai általános iskolában
is. 1954-56 között a gimnáziumban volt tanár. Legnagyobb érdeme, hogy kitartó munkával
újjáélesztette a szunnyadó Batsányi-kultuszt Tapolcán és ennek széles körû támogatottságot
szerzett a társadalom körében. Az 1950-es évek végétõl rendszeressé váltak a Batsányi
Napok Tapolcán. Az 1960-as években ezek gyakran többszáz fõs tömegrendezvények formáját öltötték. Ugyanakkor népszerûsítõ újságcikkek sokaságát írta a költõházaspár életérõl,
munkásságáról és a tapolcai rendezvényekrõl. Ezek fõleg a Napló, az Alföld, az Életünk, a
Pedagógusok Lapja, az Idegenforgalom hasábjain jelentek meg. 1975-ben megvált
Tapolcától. Debrecenbe költözött és ott is halt meg. Munkássága méltó a tapolcaiak
emlékezetére.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Szûzérmék kacsamájas raguval, dödöllével
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg szûzérem, 5 dkg vaj, 10 dkg kacsazsír, 1 db
vöröshagyma, 40 dkg pecsenye kacsamáj, 25
dkg házi kolbász, 15 dkg zöldpaprika kocka,
15 dkg paradicsom kocka, 15 dkg gomba, só,
bors, 0,3 l barna mártás.
Dödölléhez: 50 dkg burgonya, kb. 20-25
dkg liszt, só, 1 kisebb vöröshagyma, kevés
pirospaprika, 1 ek. libazsír
Elkészítése: A raguhoz felforrósítunk egy
serpenyõt, majd beletesszük a zsiradékot, a
finomra vágott tisztított vöröshagymát,
átpirítjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott
gombát, paprikát és szintén átpirítjuk. Hozzá

tesszük a kacsamájat, majd tovább pirítjuk,
míg a kacsamáj félig átpirul, ekkor hozzáadjuk a kockára vágott kolbászt, és a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk. Majd felengedjük a
mártással, ügyelve ne legyen túl sok leve,
inkább csak összefogja a ragut.
A szûz szeleteket ízlés szerint elõre bepácoljuk, de pácolás nélkül is megsüthetjük
csak sózva, borsozva.
Dödöllével tálaljuk.
Több kép és az étel elkészítése látható a
www.receptbazar.hu web oldalon
Halász János gasztronómus

Felettünk a csillagok

36. rész
Ritka fehértörpe kettõs

Amerikai csillagászok felfedezték az elsõ
olyan fedési kettõs csillagpárost, amelynek
mindkét tagja fehértörpe. Az egyikük
ráadásul egy igen ritka típus képviselõje.
A fedési kettõscsillagok olyan égitestek,
amelyeknek a keringési síkja nagyjából a
látóirányunkba esik, ezért idõrõl-idõre, periodikusan elhaladnak egymás elõtt, elfedve a
társcsillag egészét, vagy egy részét. A fedési
kettõsök megfigyelésével különösen pontos
adatokat tudhatunk meg a vizsgált csillagokról, és így meghatározhatóvá válik azok
tömege, mérete, valamint ezekbõl adódóan
egyéb fizikai paraméterei is.
Az NLTT 11748 kettõs keringési periódusa
5,6 óra, ami az eddig ismert fehértörpe kettõsökhöz viszonyítva kifejezetten hosszúnak
tekinthetõ. Azonban a csillagpáros nemcsak
emiatt különleges. Az adatok alapján az egyik
komponens egy igen ritka, héliumbelsõvel
rendelkezõ fehértörpe. A fehértörpék többségének magját szén és oxigén, esetleg oxigén
és neon alkotja. A mi Napunk is elvileg élete
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végén egy ilyen csillaggá fejlõdik. Az NLTT
11748 páros héliummagú tagja igazolja
azokat az elméleteket, amelyek már korábban
megjósolták a fehértörpéknek ezt a típusát.
Az építõanyagbeli különbség miatt még
egy érdekességgel is szolgálnak ezek a csillagok. A héliummagú komponens tömege
0,1-0,2 naptömeg, míg átmérõje a Földének
kb. kétszerese (kb. 25 ezer km), míg a másik
fehértörpe tömeg ennek többszöröse (0,7
naptömeg), átmérõje viszont nagyjából a
Földével egyezik meg, és harmincszor
halványabb nagyobb és forrób társánál.
Már csak az a kérdés vetõdik fel a kutatókban, hogy ez a páros is úgy végzi-e, mint a
többi hasonló kettõs, tehát egyre közelebb
kerülnek egymáshoz, majd érintkezõ kettõsökké válnak, vagy esetleg egy még nem
ismert út áll elõttük? Erre a választ sajnos
csak évmilliárdok múlva tudhatunk biztos
választ, de a további kutatások talán pontosabb és biztosabb elõrejelzéseket tesznek
lehetõvé számunkra.
Huszák László

SPORT

Itthon maradt a Batsányi-kupa
Két korosztályban nyolc csapat részvételével került megrendezésre a X.
Jubileumi Batsányi Leány Kézilabdatorna
a Városi Rendezvénycsarnokban.
A megyei szintûre emelkedett torna tízéves
történetében másodszor fordult elõ, hogy a hazai csapatnál maradt a díszes vándorserleg, a III.
korcsoportosok (5-6. osztály) versenyét ugyanis a Tapolcai Általános Iskola csapata nyerte.
A délelõtti programot Bajner Imre, a
Tapolcai Általános Iskola igazgatója nyitotta
meg, köszöntötte a tornára érkezett kézilabdásokat és kísérõiket. Ezt követõen a négy
csapat (Veszprém Deák-iskola, Várpalota
Nepomuki-iskola, Révfülöp, Tapolca) elkezdte a körmérkõzéses játékot, melyben a tapolcai lányok nem találtak legyõzõre, így az
eredményhirdetésen nemcsak az érmeket,
oklevelet, kupát vehették át, hanem a vándorserleg is hozzájuk került egy éves
megõrzésre. Második helyen végzett a vár-

palotai Nepomuki-iskola csapata, harmadik a
Révfülöp, negyedik a veszprémi Deák-iskola.
Különdíjak is kiosztásra kerültek. A torna
gólkirálynõje 19 góllal a deákos Foki Laura,
legjobb kapusa a tapolcai Vajai Franciska, legjobb játékosa szintén tapolcai Tölli Dorina lett.
A délutáni programot a nagyobbak, a IV.
korcsoportos (7-8. osztály) lányok folytatták.
Színvonalas, izgalmas mérkõzéseket játszottak a lányok, hiszen a házigazda mellett a
megyei diákolimpián elöl végzett csapatok
kapták a meghívást a rendezvényre. A végeredmény: a gyõzelmet a veszprémi Padányiiskola szerezte meg, második helyen végzett
Tapolca. Bronzérem került a révfülöpi lányok
nyakába, míg az Úrkút lányainak a negyedik
hely jutott. Különdíjasok: a legjobb kapus
címet a révfülöpi Szepesvári Alexandra
kapta, gólkirálynõ a padányis Kovarszky
Beatrix (13 gól) lett, a legjobb játékos cím
pedig a tapolcai Hársfalvi Júliának jutott.

Dzsúdó és harcmûvészet
A Városi Rendezvénycsarnok küzdõterén
a közelmúltban délelõttõl délutánig a dzsúdosoké és a harcmûvészeké volt a fõszerep.
A rendezvény házigazdája és levezetõje a
többszörös világbajnok, nemzetközileg is
elismert dzsúdómester, Simon Mihály volt,
aki évek óta igen sokat tesz az utánpótlásnevelésért. Ez a rendezvény is ezt a célt szolgálta. A délelõtti versenyeken a gyerekek
egymástól tanultak. Tanulták a küzdést, a siker és a kudarc feldolgozását is. Tulajdonkép-

pen ez a küzdõsport edzi a sportoló önfegyelmét, az önértékelését, az ellenfél tiszteletét .
Adélutáni programot Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg. Megnyitójában kiemelte a küzdõsport jellemformáló, nevelõ hatását, ami napjainkban sarkalatos kérdés.
A köszöntõk után rocky és hastáncbemutató színesítette a programot, szórakoztatta a
közönséget, végül a látványos harcmûvészeti
bemutatóval- aikido, okinawai harcmûvészet,
dzsúdó-ért csúcspontjára a rendezvény.

Három arany, egy ezüst és három bronz
a Csaba-kupáról
Hét éremmel és több értékes helyezéssel
tértek haza Békéscsabáról, az Olimpici
Grand Prix 5.országos versenyérõl az Sz-L
Bau Balaton Vívóklub ifjú párbajtõrözõi.
A háromnapos versenyen három korcsoportban több mint négyszáz vívótehetség
mérte össze sportági tudását. A tapolcai párbajosok ezen a versenyen is bizonyították,
hogy komoly munka folyik az edzõtermekben.
Az elsõ tapolcai siker Siklósi Gergely
nevéhez fûzõdik, aki a gyermek korcsoport
94-es mezõnyének lett a legjobbja kitûnõ vívással. Ebben a kategóriában Cserpes Dominik
bronzérmes lett. A fiú újoncoknál a nyolcas
döntõbe két balatonos vívó került. Siklósi
Gergely itt bronzérmet harcolt ki magának,
Müller Roland a 8. helyen végzett (78 induló).
A Törpiciknél a 36 indulóból harmincötöt
utasított maga mögé Farkas Csaba, Németh

Gergõ a 6. helyet szerezte meg. A lányok 29-es
mezõnyében Csekõ Kíra a 6. helyre érkezett.
A serdülõk versenyére szép számú közönség érkezett a Csaba Centerbe. A fiúk 72-es
mezõnyében nem talált legyõzõre Sáfár
Cirill, aki a verseny folyamán hibátlan vívással lépett egyre följebb és följebb, a dobogó
legmagasabb fokára. A nyolcas döntõ
résztvevõje volt még Csák Marcell is, aki
szoros asszókat követõen lehetett a 7. A
lányoknál Siklósi Enikõ és Felker Adrienn
magabiztos vívással kerültek a nyolcba.
Enikõ egy tussal maradt alul a döntõben, így
ezüstérem került a nyakába, Felker Adrienn
pedig éppen csapattársától, Enikõtõl kapott ki
a döntõbe jutásért, a Csaba-kupa bronzérmese lett.
A vívók edzõi Szalay Gyöngyi, Borosné
Eitner Kinga és Szûcs Ervin.

Remek szezonkezdés
a futóknál és a tájfutóknál
A tapolcai futók és tájfutók megkezdték a
2010-es versenyszezont , s eredményeik
nagyon biztatóak a versenyidény kezdeti
szakaszában.
A hagyományos sárvári félmaraton váltóversenyen két gyõzelmet is szereztek a
Tomcsányi Ford HSE versenyzõi. Felnõtt
kategóriában a Zoboki Mihály, Tobak Attila
és Domán Gábor összeállítású váltó végzett
az élen. Az ifjúsági mezõnyben a Zobokitestvérek ,Csanád és Barna, valamint Székely
Imre állhattak a dobogó tetejére.
A megyei hosszú távú tájfutó bajnokságot
a Kab- hegyen rendezték, s ott Zoboki Mihály
fölényesen verte az F 40-es mezõnyt. Domán
Gábor az F 50-es korosztályban végzett a
második helyen.
A megyei tájfutó diákolimpián 7 fõ állt
rajthoz. Négyen végeztek dobogós helyen,
így kvalifikálták magukat az országos
diákolimpiára. Lány V. korcsoportban
Domán Fruzsina, a fiú F III.-ban a Sásdi
ikrek, Árpi és István , Zoboki Csanád pedig
az F IV. -es korcsoportban állhat rajthoz az
országos döntõn.
Domán Fruzsinát és Zoboki Csanádot a
megyei válogatott csapatába is beválogatták,

így õk még több számban bizonyíthatják
tudásukat a Mátrában megrendezésre kerülõ
nagy seregszemlén.
A Tapolca VSE futói a tihanyi 10, 5 km-es
és 350 m szintkülönbségû versenyen indultak. Ideális futóidõben a tihanyi Belsõ- tónál
volt a rajt és cél. A nõi mezõnyben Vidosa
Noémi végzett az elsõ helyen 69 perces idõvel. Célba érkezése után a fáradtságot azonnal felváltotta az elsõ gyõzelme után érzett
öröme. A rendezõk remek díjakkal fokozták a
versenyzõk örömét.
A férfiak mezõnyében Domán Gábor a
veszprémi atléták után, a harmadik helyen ért
célba, Vadász Attila pedig a negyediken.
Rádóczy Árpád különdíjat kapott a verseny
legidõsebb résztvevõjeként. Az eredménye is
remek volt, a 67 éves sportember sok fiatalt
utasított maga mögé 65 perces idõeredményével.
A Kõvágóörsön rendezett 16 km-es futóversenyen Hartmanné P. Tímea magabiztos
futással verte a nõi mezõnyt.
A Tapolcai VSE futószakosztály tagjainak
következõ versenye a keszthelyi maraton és
félmaraton lesz, ahol 18 versenyzõvel állnak
majd rajthoz.

A tapolcai leány
sakkcsapat- aranyérem
Nagyszerû tapolcai sikerrel ért véget a
Szombathelyen rendezett 2010. évi országos diákolimpia sakkcsapat-döntõje.
Huszonkét felsõ tagozatos leány sakkcsapat tagjai ültek asztalhoz a sportág legmagasabb szintû iskolák közötti versenyén,
az országos diákolimpián. A Tapolcai Általános Iskolát a Szabó Dorina, Árvai Eszter,
Kekk Laura összeállítású csapat képviselte.
A bajnoki cím sorsa hatalmas küzdelemben,
hármas holtverseny (Tapolcai Általános
Iskola 17 pont, Losonczi Téri Általános
Iskola Budapest 17 pont, Huszár-Gál Ált.
Isk. Debrecen 17 pont) után dõlt el a
Tapolca javára. Hármas holtverseny esetén

a több csapatgyõzelem alapján dõl el az
elsõség kérdése. A lányok teljesítményei:
Szabó Dorina 8/6, Árvai Eszter 8/7, Kekk
Laura 8/4. A lányok edzõi: Bodó Norbert és
Szabó Ádám. Ugyanebben a csoportban a
zalahalápi Csontváry Általános Iskola csapata a 9. helyezést érte el.
Az alsós fiúk csapatversenyén a tapolcai
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola gárdája a 15. helyen végzett a harninc
csapatos mezõnyben. A felsõs fúcsapatok
küzdelmeit a nemesgulácsi Keresztury
Általános Iskola a 14. helyen fejezte be. A
24 csapatos középiskolás fiúknál a Batsányi
gimnázium sakkozói a 19. helyen zártak.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
A 11. fordulóval befejezõdött az NB I/B-s
nemzeti sakkcsapatbajnokság. A Tapolca
Rockwool VSE szoros mérkõzésen megérdemelt döntetlent (6:6) ért el a kiváló erõket
felvonultató Haladás VSE ellen. A tapolcaiak
a bajnokság 5. helyezettei lettek.
Ugyancsak véget értek az NB II-es osztály
küzdelmei. A záró fordulóban Szombathelyen vendégszerepelt a Tapolca VSESzeremley SI csapata, s 7:5 arányban maradt
alul az egyenlõ erõk küzdelmében. NB IIeseink a hatodik helyen zártak.
Celldömölkön nemzetközi regionális egyéni
és csapat sakkversenyen ültek asztalhoz
sakkozóink a III. Ság-hegy kupán, ahol sikeresen szerepeltek. Népes mezõny, öt ország
mintegy 250 versenyzõje vette fel a versenyt.
Tapolcai eredmények: az óvodás korúaknál
(21 induló)gyõzött Érseki Áron, második lett
Kauffmann Kristóf. Babos Balázs az ötödik,
Huberth Márk a hatodik helyen végzett. A
kislányoknál Görcsi Emese a második helyet
szerezte meg.
A 10 év alattiak versenyében ( 54 induló) a

lányoknál Érseki Tamara szerezte meg a
gyõzelmet, a fiúknál Ács Márton kilencedik,
Turcsi Zsombor a 11. helyen zárt.
A 12 év alattiaknál (52 induló) Kauffmann
Péter a negyedik, Buzás Bertalan a hetedik
helyen végzett.
A 14 év alatti lányok versenyét Kekk Laura
nyerte, Árvai Eszteré lett a bronzérem. A
fiúknál Tóth Soma kilencedikként fejezte be
a küzdelmeket.
Az összesített pontversenyben a Tapolca
VSE a második lett (22,5) a 24,5 pontot
gyûjtõ szombathelyi Dési SE mögött.
Devecserben rendezték a Fekete Farkas kupa
Farnadi Gyula egyéni és csapat rapid sakk
emlékversenyt. Egyéniben Szabó Ádám
mesterjelölt a negyedik, Bodó Bence az
ötödik helyen végzett. A csapatversenyt a
Szabó Ádám, Bodó Bence, Gyarmati János,
Bakos Andrea összeállítású Tapolca VSE
gárdája nyerte a Bányász SK Ajka és a
székesfehérvári Alba Regia SE elõtt.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályban szereplõ TIAC az

elmúlt négy fordulóban felemás eredményeket mondhat magáénak. Lássuk! A 22.
fordulóban TIAC- Padragkút 2:5 (góllövõ
Simon 2), a 23. fordulóban TIAC- Öskü 3:0
(góllövõk: Csáki, Pupos, Sinkó), a 24. fordulóban Herend-TIAC 5:1 (góllövõ Viski), a
25. fordulóban TIAC- Peremarton 2:0 (góllövõk: Lukácsa N. és Szabó).
A labdarúgó Magyar Kupa 1. fordulójában
Csót- TIAC 2:4.
A megyei IV. osztály eredményei legutóbbi
jelentkezésük óta: Diszel SE- Ukk 2:0,
Sümeg VSE- Diszel SE 6:0, Tapolca VSENemesvita 7:0, Csabrendek- Diszel 16:0
Nõi keresztpályás bajnokság: NyírespusztaTVSE-Honvéd 0:4 (0:3) góllövõk:Gyarmati,
Tóth, Hadnagy, Németh.

RÖPLABDA:
A III. korcsoportos megyei röplabdadiákolimpia döntõjében a kilenc leánycsapat
hármas csoportokban kezdte a küzdelmeket.
A keresztjátékba hatan jutottak, köztük a
tapolcaiak is. Innen az 1-3. helyért a Sümeg,
a Gógánfa és a Tapolca játszott. Végül a
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tapolcai lányok a harmadik, bronzérmes
helyet szerezték meg.

ASZTALITENISZ:
Pápán fiatal asztaliteniszezõk mérték össze
tudásukat egyéni és páros számokban.
Ifjúsági kategóriában vegyes párosban a
tapolcai Csiza Bálint a balatonfüredi
Rózsahegyi Dórával az oldalán megnyerték
kategóriájukat. Csiza Bálint párosban duplázott a szintén tapolcai Molnár Szabolccsal,
majd egyéniben a bronzérem jutott az ifjú
versenyzõnek.

KÉZILABDA:
NB II-ben szereplõ férfi és nõi csapataink
eredményei:
Férfiak:Bakonyerdõ Pápa- Tapolca 36:23
(15:12), Gyõrújbarát- Tapolca 27:31 (13:15),
Tapolca-Veszprémi Egyetem SC 31:31
(17:21)
Nõk: Tapolca-Móri KSC 31:22 (13:10), Hévíz-Tapolca 25:17 (13:8), Celldömölk-Tapolca 36:21 (21:8), Tapolca-Sárvár 22:22 (0:12)
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Kupasiker Szlovákiában

Futás Sümegtõl Tapolcáig
Nagyszabású váltófutással tette emlékezetessé a Testvérvárosok Világnapját
Tapolca és Sümeg városa. A rendezvényt
immár harmadik alkalommal rendezte
meg a két város április 28-án.
A verseny a sümegi Kisfaludy-térrõl in-

Fotó: TVSE

Szép volt fiúk!
A Marcelházi Önkormányzat meghívásának eleget téve május 15-én Szlovákiában vendégeskedett a Tapolca VSE
Öregfiúk Labdarúgócsapata.
Már hagyomány, hogy ilyenkor a hazaiak és a vendégeik mérkõzést is játszanak. A XII. Falunap Kupa elnevezésû
találkozó gyõztese a tapolcai csapat lett.

A tapolcai gólokat Boczkó Gábor (2), Nagy
Béla, Bodó Gyula lõtte a hálóba (HetényTapolca 0:3; Marcelháza-Tapolca 0:1).
A találkozó kedves színfoltja volt
Macek Vladó köszöntése. A hazaiak csapatkapitánya volt az egyik kezdeményezõje 30 évvel ezelõtt a kapcsolatfelvételnek.
NHE

Fontosnak tartják, hogy
megismertessék munkájukat

Fotó: Töreky

Fotó: Töreky

A sümegi gimnázium abszolút
gyõztes csapata

dult, ahol Judi József alpolgármester köszöntötte a mintegy másfélszáz résztvevõt. 16
váltópontnál adták át a stafétabotot egymásnak a csapattagok, így egy kilométernél többet csak azok az indulók futottak,
akik bízva edzettségükben, több szakaszt
is vállaltak.
A futókat a Köztársaság téren köszöntötte Császár László polgármester. Itt hirdették ki az eredményeket is. Az elsõ a
Tapolcai Általános Iskola lett, második a
sümegi Ramasetter Vince Általános Iskola.
Az általános iskolás fiúknál a Tapolcai
Általános Iskola fiai lettek az elsõk, másodiknak a Nagyboldogasszony-iskola ifjú
futói végeztek. A középiskolás leányoknál
a Széchenyi Szakközép Iskola csapata végzett az élen, a fiúknál viszont a Kisfaludygimnázium versenyzõi értek célba elsõként. A Kisfaludy-gimnázium fiúcsapata
egyébként a legjobb idõeredménnyel, azaz
abszolút gyõzelemmel is büszkélkedhet,
hiszen 52 perc és 2 másodperc alatt gyûrte
le a társaság a testvérvárosok közti távot. A
felnõttek versenyét a Tomcsányi Ford HSE
váltófutó csapata nyerte 1 óra 1 perc 5 másodperces eredménnyel. Töreky László

VII. Oviolimpia
Május 19-én óvodások vették birtokba a
rendezvénycsarnok küzdõterét és lelátóját, a hangjuk betöltötte a teret.
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre az oviolimpia, ahol az összes tapolcai óvodás a rendezvénycsarnok vendége volt egy sportos délelõttre. Ebben az évben is minden résztvevõ oviolimpiás pólóval szerepelt a versenyen, melyet ajándékba kaptak a rendezvény emlékére.
A zenés bemelegítés után felsorakoztak
a versenyzõ gyerekek, hogy sor- és váltóversenyen mérkõzzenek meg. A feladatok
ügyességet, gyorsaságot kívántak a kicsiktõl, akik a különféle akadályversenyek leküzdése után százlábúként összekapaszkodva pihenték ki a fáradalmakat. A szervezõk hangsúlyozva a játék és a részvétel
fontosságát, a díjazásban nem tettek különbséget. Az eredményhirdetés végén táncra perdültek a versenyzõk, szurkolók, óvónõk, és egy közös tánccal, a kacsatánccal
zárták le a játékos délelõttöt.
AE

Az elsõ lépések

Fotó: Antal

A játékos délelõttöt kacsatánccal
zárták
A következõ lapzárta idõpontja: 2010. június 22.

Jövõre újra, ugyanitt!
Több, mint félezer fiatal ismerkedett a
rendõri hivatással, eszközeivel a rend
helyi õreinek nyílt napján áprilisban.
Május 10-én, a tapolcai mentõsök mutatták be tevékenységüket a város
ifjúságának.
A Tapolcai Rendõrkapitányságon több
helyszínen foglalkoztak a gyerekekkel. A
diákok megtekinthették az emeleti fogdát,
a nagy teremben pedig elõadásokat hallgathattak meg a kábítószerezés veszélyeirõl, filmet tekinthettek meg a balesetmegelõzés fontosságáról, de megismerhették a rendõrök modern védõfelszereléseit
is. A kapitányság udvarában a rendõrkutyák, a rendõrautó, a rendõrmotorok világa
varázsolta el a gyerekeket, akik láthatóan
élvezték, hogy beülhetnek, kipróbálhatják
a különleges jármûveket.
A mentõsök a Mentõk Napjára, azaz az
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országos mentõszolgálat megalakulásának
62. évfordulójára idõzítették nyílt napjukat.
Szalai László, a tapolcai mentõállomás vezetõje lapunknak elmondta: több, mint kétszáz óvodást és közel 80 iskolást láttak vendégül reggel kilenc és délután három óra
között az állomáson. - A gyerekeket megismertettük a mentõautóval, felszereléseinkkel és a mindennapi munkánkkal.
TL

Új Tapolcai Újság
Tapolca város lapja

Fotó: Sipos-Kiss

Csak ügyesen...

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály
júniusi túraterve
5-én Turistajelzés felújítás: Nemesvita-Büdöskúti Arborétum
12-én Bodajk-Gánt, Országos Kéktúra
19-én Turistajelzés felújítás: Nemesvita-Büdöskúti Arborétum
26-án Somogyvámos, Krisna-völgy-Somogyvár-Fonyódi-hegy-Balatonfenyves, NagyBerek-Balatonszentgyörgy, Csillagvár (autóbuszos kirándulás)
Für Ágnes
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Kórház a város szívében
A közös akarat csodákra képes
143 év telt el azóta, hogy Tapolca mezõváros polgáraiban elõször felmerült
a kórházépítés gondolata.
„Jegyzõ ur inditványa, melyben a helybeli magtárt, járási költségen megszerezni azt „Járási Ápolda és kórház” czim
alatt a szenvedõ közönségnek átalakítani ajánlja felvétetvén” - írja a korabeli
tanácsülésekrõl szóló jegyzõkönyv. „Végeztetett. Tekintve az üdvös czélt, mely

az inditvány által elérethetik - a tanács
az inditványt örömmel veszi annak létesítése tekintetébõl”.
Már a végzést követõen megindult a
gyûjtés az épülõ kórház részére, folytak
is be adományok, de azokból az „általánosan óhajtott, emberbaráti tervet” egyelõre nem tudták megvalósítani.
Közben a magtárépületbõl vincellér iskola lett, a javasolt „õsi ispánházat” pedig

alkalmatlannak találták kórházi célokra.
A fordulatot 1900 vége hozta meg: A fõispán járási orvosnak nevezte ki a fiatal,
tettre kész dr. Deák Jenõt, Badacsony körorvosát, aki aztán kézbevette a kórház ügyét.
A nemes célhoz szövetségeseket is talált: a Tapolczai Lapok sorra közölte
azokat az írásokat, amelyek sürgették a
kórház építését. A cikkírók egyike a
fiatal orvos, dr. Klein Gyula volt.

A kórház él
és élni akar
A tapolcai kórház a város szívében
van. Nemcsak földrajzilag helyezkedik
el a város középpontjában, de az itt
élõknek mindig is szívügye volt a sorsa, léte.
Összeállításunkban abból, a szinte
gigantikus küzdelembõl villantunk fel
néhány mozzanatot, amelyet Tapolca
neves és névtelen polgárai, a környezõ
települések lakói vívtak az elmúlt, közel másfél évszázad alatt a kórházukért. Volt, aki tollal, míg más anyagi
támogatással, természetbeni juttatással állt mellé.
A város és a kórház vezetõi következetes harcukkal, a legfelsõbb hatalomig
is elmenve küzdöttek a létéért.
Az építész tervasztal fölé hajolva álmodott neki szebb jövõt, az építõk pedig megvalósították azt.
Dolgozói egymásba kapaszkodva bíztak a fennmaradásában.
Végigtekintve ennek a küzdelemnek a
sorsfordító eseményein, láthatjuk, a kórház sem hagyta cserben az érte aggódókat.
Sokadszor is bebizonyította, hogy él
és élni akar.

Dr. Klein Gyula cikke a Tapolczai
Lapok 1907. április 21-ei számában jelent meg
1908-ban már 42.000 korona állt az
építéshez rendelkezésre. Ez már olyan komoly összeg volt, hogy a kezelésre és a további gyûjtésre létrehozták a „Tapolca és
Vidéke Kórházegyesületet”. Az egyesület
elnöke Szentmiklóssy Gyula fõszolgabíró felesége lett, aki asszonytársaival együtt számtalan népünnepélyt, mulatságot rendezett,
és a bevételt az építendõ kórház javára
ajánlották fel.
Dr. Deák Jenõ érdeme az adományszerzésben elvitathatatlan. Darányi Ignácot,
Tapolca akkori országgyûlési képviselõjét
is az ügy mellé állította, és végül 1913-ban
sikerült a belügyminisztériumtól 45.000
korona állami segélyt kapni. Az építkezést
még abban az évben megkezdték. A kivitelezésre Keszler Aladár tapolcai építõmester kapott megbízatást.
A terveket a minisztérium bocsátotta rendelkezésre. Az építõmester gyors és alapos
munkájának köszönhetõen 1914 elején
már el is készült a 40 ágyas fõépület és a
két kisebb épület. A fõépülethez - külön
adományokból - még kápolna is épült. A
kórház igazgató fõorvosa dr. Deák Jenõ, a
másodorvosa dr. Klein Gyula lett. A gondnoki teendõket Horváth Jenõ jegyzõ látta
el. Az ápolási és a háztartási feladatokat az
Irgalmas Nõvérek Rendházának apácái végezték.
A házi vízvezetékkel rendelkezõ, csatornázott kórház felszereltsége megfelelõ

volt. A legértékesebb orvosi eszköze az
akkor még újdonságnak számító röntgen
készülék lett. A Szent Erzsébet nevét viselõ
kórház 1914 nyarán már készen állt arra,
hogy a tapolcai és környékbeli betegeket
fogadja, de a történelem közbeszólt. Az
elsõ kórházi ápoltak a világháború sebesültjeibõl kerültek ki. A háború után a polgári betegek részére is megnyitották a kórházat, de a fenntartása mindig nehézségekbe ütközött. Ismét gyûjtési akciót szerveztek érte nemcsak Tapolcán, de a környék
településein is. Agyûjtési akció most is eredményesnek bizonyult. A kórház költségve-

tése egyensúlyba került. Javult a betegek
ellátása.
1925-ben már fejlesztésekre is gondolhatott a kórház. Az állami segéllyel, dr. Fáy
Aladár államtitkár támogatásával épült
modern, központifûtéses tüdõbeteg pavilon átadására 1927-ben került sor.
Még ugyanabban az évben megkezdõdött a sebészet, a mûtõ kiépítése, orvoslakás, egészségház, iroda és gondnoki lakás is épült.
1930-ban Tapolca hálás polgárai a
kórházalapító dr. Deák Jenõ emlékére a
kórház parkjában emlékmûvet építettek.

Tapolcai Újság, 1923. október 21.
/Folytatás a 2. oldalon./

Folytatás
az 1. oldalról

A közös akarat csodákra képes
Dr. Deák Jenõ halála után dr. Péczely
Béla belgyógyász lett a kórház igazgatófõorvosa. Az õ igazgatása alatt fejlõdött a
belgyógyászat, a nagyobbik melléképületet szülõotthonná alakították át. Új röntgenkészüléket és hûtõberendezést állítottak a gyógyítás szolgálatába. De megint
közbeszólt a történelem…
A második világháború válságos napjaiban a kórházi munka a barlangban kialakított óvóhelyen folyt, de egymás után
hívták be katonának az orvosokat, ápolókat.
Az erõsen megrongálódott kórház a háború után újjáépült, igazgató-fõorvossá
dr. Winkler Károly sebész-fõorvost nevez-

Tapolcai Újság, 1923. november 25.

ték ki. Az elkövetkezendõ évek a kórház
életében viszonylag csendesen teltek, mindenki végezte a munkáját.
A Járási Rendelõintézet 1951-ben kezdte meg mûködését dr. Kazal József vezetésével a Batsányi utcai volt szálloda épületében.
Dr. Szigethy József és dr. Pribék László
belgyógyász, dr. Hilinger János tüdõszakorvos, dr. Frenyó Lajos orr-fül-gége szakorvos, dr. Ládics Ottó sebész, dr. Somogyi
József belgyógyász, dr. Horváth Béla,
dr. Zsiray Ferenc szülész-nõgyógyászok tevékenysége fémjelzi a kórház életének következõ korszakát.

Tapolcai asszonyok, önkéntes ápolók. Középen Kiss István plébános,
jobbról a harmadik dr. Péczely Béla igazgató (1944)

Nagy Mihályné Zsófics Mária,
az egyetlen képzett tapolcai
bábaasszony (1920-as évek)

A kórházösszevonástól az orvosi ügyelet építéséig
A város lakosságát és a kórház dolgozóit
1975 októberében sokk érte. A Veszprém
Megyei Tanács elrendelte a tapolcai és a
sümegi kórház összevonását 1976. január
1-jével. A közös igazgató dr. Mészáros
István lett.
A város soha nem fogadta el ezt a helyzetet, és a Sümegre vitt belgyógyászat helyére már 1978-ban újat akart építeni.
A lakosság most is megmozdult. Az öszszegyûlt 1.700.000 Ft adományból a kórház
rekonstrukcióját nem lehetett megoldani, de
ebbõl a felajánlásból épült a nõgyógyászati
mûtõ, és megtörténhetett a szülészet korszerûsítése.
A belgyógyászat építésére a város pályázatot nyújtott be, és saját forrásként
148.125.000 Ft-ot jelölt meg. A rekonstrukció összköltségét 296.250.000 forintban
határozta meg a Képviselõ-testület az 1992.
augusztus 13-ai ülésén. A rossz költségfelmérés nehéz helyzetet teremtett, de a
lakosság ismét összefogott. Jótékonysági
rendezvényeket szerveztek, a Naplóban felhívás jelent meg „Segítsünk a kórháznak!”
címmel.
13 év kényszerházasság után 1993. január 1-jétõl szétvált a sümegi és a tapolcai
kórház. Még ez év decemberében átadták
Tapolcán az új belgyógyászatot, amelynek
vezetõje dr. Szlávy József lett.
Az átadási ünnepségen a közremûködõknek Emléklapot adtak át, így köszönték
meg Papp Zoltán Tamásnak, a belgyógyászat vezetõ tervezõjének is a munkáját.
Dr. Csonka László sebész, a Belgyógyászatért Alapítvány kuratóriumának elnöke
akkor sorolta fel azoknak az adományozóknak a nevét, akik az összegyûlt 6 millió forintot a belgyógyászat javára ajánlották fel.
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A belgyógyászat épületének átadásával
nem fejezõdött be a kórház rekonstrukciója.
Felépült a radiológia és kisebb-nagyobb felújításokat végeztek el az intézmény többi
épületében, osztályán is.
Ha visszatekintünk a kórház közel száz
éves történetére, megállapíthatjuk, hogy mindig komoly gondot jelentettek a finanszírozási problémák, amelyeken a város lakosságának pozitív hozzáállása sem segíthetett.
A gondok enyhítésére hiába próbáltak nagyobb állami támogatást szerezni, hiába kértek a térség településeitõl segítséget, a helyzet nem oldódott meg. Tapolca városának
kellett elviselnie a terhek nagy részét, holott
közel 50 ezer lakosú térség ellátásáról kellett gondoskodnia „békeidõben”, nyaranként
viszont 150-200 ezerre is felduzzadt az ellátandó körzet lélekszáma.
Az egészségügyben eluralkodó válság
Tapolcát sem kerülte el. A ‘90-es évek végétõl a finanszírozási nehézségek megszüntetésére, a válság kezelésére jelentõs
lépéseket tett a város.
A több mint 200 milliós önkormányzati
adósságot felhalmozó, elavult mûszerekkel
dolgozó kórház élére 2004. november 1-jével
dr. Flórián Csabát, mint megbízott igazgatót alkalmazta a város. Az általa vállalt
feladat elsõdleges célja az volt, hogy csökkenjen az adósságállománya, és a kórház új
bevételi forrásokat keressen. A válságkezelés egyik útja a kórház struktúrájának átalakítása, a baleseti sebészet újbóli mûködtetése, a barlangterápia és a gyógyturizmus
fejlesztése volt.
A biztonságosabb mûködés, a szabadabb
gazdálkodás érdekében a Képviselõ-testület
úgy döntött, hogy 2006-tól a Városi Kórház
járó- és fekvõbeteg ellátását közhasznú tár-

saság formájában kívánja biztosítani, a Kht.
100%-os tulajdonosa az önkormányzat
marad. A feltételeket és a kötelezettségeket
a feladatellátási szerzõdés rögzítette. Eszerint a közhasznú társaság minden olyan feladatot ellátott, amelyet a kórház addig is
végzett. Biztosította a fekvõbeteg és a járóbeteg ellátást, a rehabilitációs gondozást.
Szociális munka, idõskorúak gondozása és
családsegítés is szerepelt a vállalt feladatok
között. A Társaság vállalta, hogy a jogelõd
által foglalkoztatottakat továbbra is alkalmazza. Az intézmény neve Dr. Deák Jenõ
Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang
Közhasznú Társaság lett. A vezetõi feladatokat dr. Flórián Csaba látta el.

2006-ban, közel 20 millió forintos felújítás történt a sebészeti osztályon, saját erõbõl mintegy 5 milliós informatikai fejlesztés valósult meg. Az intézmény vezetése az
elavult mûszerpark karbantartására közel
25 milliót költött.
A 2006-os év jelentõs eredményt hozott
Tapolca és a 34 települést tömörítõ kistérség életében. A Regionális Fejlesztési Tanács, Tapolca Önkormányzata és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás támogatásával korszerû, központi háziorvosi ügyelet épült a kórház területén. Az
50 millió forintos összköltségû ügyelet ünnepélyes átadására június 30-án került sor.

Fotó: N. Horváth

Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
elnöke és Ács János, Tapolca polgármestere az átadáson

Új Tapolcai Újság - 2010. május

Forrás: Kovács Imre: Fejezetek a
város történetébõl

A kórház mûködtetésének 2006-os átadásától 2009 novemberéig
Már 2006-ban megfogalmazódott a város
vezetésében, hogy az egészségügyben
uralkodó válságos helyzet, a rossz finanszírozás miatt a kórház biztonságosabb
mûködtetése érdekében esetleges tõkebevonásra is szükség lesz.
A Képviselõ-testület ennek érdekében pályázatot írt ki az üzemeltetésre, amelynek
nyertese a Medisyst Kft. lett. A mûködtetésre létrehozott társaság neve Dr. Deák
Jenõ Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft. lett. A igazgatói feladatokat továbbra is dr. Flórián Csaba látta el.

Köszönet

Miniszteri
határozat döntött
Az egészségügyi miniszter a március 8-án
meghozott határozata alapján a Dr. Deák
Jenõ Kórház és Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft. aktív és krónikus fekvõbeteg szakellátási kapacitását 90 aktív
ágyszámban és 101 krónikus ágyszámban határozta meg.
A megadott aktív ágyszámok között a
belgyógyászat és társszakmák 50, a sebészet és társszakmák 40, a szülészet-nõgyógyászat 0 ágyszámmal szerepel.
„Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Fõvárosi
Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a
határozat közlésétõl számított 30 napon
belül az Egészségügyi Minisztériumhoz
kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni” - írja a miniszteri
határozat.
/Új Tapolcai Újság, 2007. március/
Mivel a szülészeten nem voltak meg az
ÁNTSZ által elõírt mûködéshez szükséges
feltételek, - nem kapcsolódott hozzá kórházi gyerekosztály, kevés volt a szülés, nem
volt intenzív osztálya a kórháznak -, ezért
az a magyar egészségügyben elkezdõdött
szerkezetváltás áldozatául esett. Ez ma is
fájó pontja Tapolca lakosságának. A szülészet helyére 2007. április 1-jétõl 30 beteg
befogadására alkalmas ápolási osztály került.

Fotó: N. Horváth

Horváthné Németh Edit önkormányzati képviselõt és Décseyné Raposa
Mária irodavezetõt dr. Flórián Csaba kalauzolta az épülõ rendelõintézetben
A járóbeteg szakellátás átköltöztetésének
gondolata már akkor felmerült, amikor a
radiológiát megépítették a '90-es évek elején.
A tetõtér 500 négyzetméteres tere erre jó
lehetõségnek bizonyult. A terv megvalósítására 2008 márciusában került csak sor. A
/Részlet a dr. Flórián Csabával
kórházat mûködtetõ Medisyst Kft. a vele
készített riportból/
megkötött 30 éves szerzõdés értelmében a
Egy befektetõ - a gazdasági élet bárBatsányi János utcai szakrendelést átköltözmely területén - egyértelmûen profitszerzés
tette a kórházba, a radiológia fölé.
Az átalakítás, az átköltöztetés lelkecéljából szánja rá magát a privatizációra. A
motorja dr. Flórián Csaba igazgató volt. A
mai magyar egészségügyben, egy kórlegapróbb részletekig irányította és ellenházból profitot kivenni másfél évvel a
õrizte a munkálatokat.
mûködtetés átvétele után úgy, hogy jelentõs
Az elmúlt 4 évben sokat tett a tapolcai
beruházás, eszközbeszerzés nem történt (a
kórházért. 2008 nyaráig a kórház a megye
fekvõbeteg ellátásra gondolok), egy molegkeresettebb kórháza lett, kitûnõ orvosi
gárdával. A megszerzett minõségirányítási
nopol helyzetben lévõ biztosítótársasággal
bizonyítványok is igazolták a kórház magas
szemben, finoman fogalmazva naivnak
szintû szakmai, szervezeti átalakulását,
tûnik. Az nem jelenthet megoldást, hogy tamûködését.
karítónõket, nõvéreket bocsátunk el, csökEzért is állt érthetetlenül a város a Medisyst
kentjük az orvosok béreit. Egyébként hiKft. azon döntése elõtt, hogy mentalitásbeli
hetetlen, hogy milyen szemérmetlenül alakülönbségre hivatkozva 2008. július 21-étõl
csony bérekért dolgoznak nõvérek három
visszavonta dr. Flórián Csaba ügyvezetõ
igazgatói megbízatását, és a kórház élére
mûszakban ma egy magyar kórházban. Hódr. Németh Attilát, a körmendi kórház venapok óta feszült volt a helyzet, mivel az
zetõjét, a Medisyst Kft. ügyvezetõjét állította.
elvárt nullszaldós üzleti tervet nem tudtuk
Hogy Tapolca soha nem engedte el a
elkészíteni, egyszerûen azért, mert szakmailag irreális elvárás volt. A kórház bevétele hónapok óta mindig magasabb, kiadási oldalon már rég nincsenek tartalékok.
Ebben volt a feszültség közöttünk: másképp értelmeztük a profittermelést és a kiadást csökkentõ lehetõségeket (további létszámleépítésre, elbocsátásokra gondolok).
Én kórházépítésre szegõdtem Tapolcára,
nem rombolásra! Orvos vagyok elsõsorban,
a betegek gyógyítására esküdtem fel, a gyógyítás körülményeinek javítására szegõdtem mint igazgató, nem pedig az üzleti
szféra profitjának növelésére.
/Új Tapolcai Újság, 2008. július/

Kórházépítésre
szegõdtem Tapolcára,
nem rombolásra

A város vezetése köszönetét fejezi ki
dr. Flórián Csaba fõigazgatónak, aki 4
évig vezette a tapolcai kórházat.
A közös munka eredményeként sikerült
az aktívágyas kórházat megtartani, a krónikus- és fekvõágyak számának növelését
biztosítani. Segítségével és szakmai vezényletével új járóbeteg-szakrendelés létesült.
Nagyon sajnáljuk, hogy a város vezetésével nem történt elõzetes egyeztetés,
mielõtt a mûködtetõ kft. úgy döntött, hogy
a kórházat az elkövetkezendõ idõszakban
nem dr. Flórián Csaba fogja vezetni.
Bízunk abban, hogy megtalálja majd a
számítását, és jó szakemberként továbbra
is a betegek érdekeit tudja szolgálni.
Ehhez kívánunk jó erõt, egészséget és
sok sikert.

Ács János
Tapolca Város polgármestere
/Új Tapolcai Újság, 2008. július/

Fotó: N. Horváth

Képünkön a 2009 januárjában
átadott mammográfiai készülék
Az elkövetkezendõ hónapokban - hasonlóan, mint az egész országban - a tapolcai
kórházban is gondot okozott az egészségügy
mélyülõ válsága és a finanszírozás módja, de
arról soha nem esett - és a 30 éves mûködtetési szerzõdés birtokában nem is eshetett - szó,
hogy a Medisyst Kft. fel akarja bontani a várossal kötött mûködtetési szerzõdését.
2009 novemberében a Kft. médiumokon
keresztül hozta a város tudomására, hogy
nem kívánja tovább folytatni a tapolcai
kórház mûködtetését, majd késõbb ezt írásban is megerõsítve benyújtotta a városnak az
elszámolással kapcsolatos követelését.
A bejelentés új helyzetet teremtett, és ezzel
egy új fejezet is kezdõdött a város kórházának életében.

Fotó: N. Horváth

Az ápoltak többsége idõskorú, akinek odafigyelésre, törõdésre van szüksége
A kórház 2007 nyarán közel 40 millió
forintot nyert különbözõ pályázatokon: 16
millió forintot a struktúra-átalakításra, 23
milliót a létszám-racionalizációra. Az elõbbi pályázati támogatásból, 12 millió forint
értékben a tüdõbetegségek differenciált
diagnosztikájára alkalmas készüléket szereztek be.

kórháza kezét, annak ékes bizonyítéka,
hogy 2009 januárjában ünnepélyes keretek
között a város átadta a Dr. Deák Jenõ
Kórháznak azt a mammográfia és elõhívó
berendezést, amelyet 6 milliós önrésszel, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 14
milliós támogatásával vásárolt.
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Eseménynaptár
2009 novemberétõl 2010. május 18-ig
- november 13-án a Képviselõ-testület - miután a médiumokon keresztül
értesült arról, hogy a Medisyst Kft. nem
kívánja tovább mûködtetni a tapolcai
kórházat - rendkívüli ülésen egyhangúan döntött arról, hogy amennyiben a
Kft. kivonul a mûködtetésbõl, a jogszabályi kereteknek megfelelõen tovább
mûködteti azt.
- december 17-én a kialakult helyzetrõl a kórház dolgozói részére Császár
László polgármester tájékoztatót tartott.
Ezen a tájékoztatón elhangzott, hogy
amennyiben a városhoz visszakerül a
mûködtetés joga, a kórházi dolgozókat
- a megszerzett jogaikkal együtt - tovább
foglalkoztatja.
- Tapolca városa a kórház mûködtetésére egy 100%-os önkormányzati tulajdonú, nonprofit Kft-t hozott létre, és a
Kft-nek a mûködtetéshez 100 millió forint tagi kölcsönt biztosított a 2007-ben
kibocsátott kötvény bevételeibõl.
- A február 24-ei rendkívüli zárt
ülésen meghozott testületi határozatok
arról döntöttek, hogy a város nem változtat álláspontján; amennyiben a jelenlegi mûködtetõ nem tesz eleget a 30
évre vállalt ellátási kötelezettségének,
akkor az önkormányzat az ebbõl eredõ
kárigényét érvényesíteni fogja.
- február 24-én, a zárt ülést követõen a
kórházi dolgozók tájékoztatására is sor
került. Itt jelentette ki Lasztovicza Jenõ,
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke,
a térség országgyûlési képviselõje, hogy
„Tapolcán volt, van és lesz kórház”.
- A mûködtetõ Kft. a mûködtetés
megszüntetésére több határidõt is kijelölt 2009 novemberétõl: 2009. december 31., 2010. január 31., február 28.,
április 6.
- április 23-án a kórházban mûködõ
szakszervezet demonstrációt hirdetett a
Hõsök terére. Az elnök itt is biztosította
az önkormányzatot a kórházi dolgozók
támogatásáról. A város nevében Császár
László polgármester ismételten leszögezte: az önkormányzat mindent elkövet azért, hogy Tapolcán a kórház megmaradjon, és a dolgozókat tovább kívánja a város foglalkoztatni.
- április 26-án Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és Császár
László polgármester levelet írt dr. Székely
Tamás egészségügyi miniszterhez, kérve Õt, hogy változtassa meg az országos
tiszti fõorvos azon határozatát, miszerint dr. Falus Ferenc a tapolcai kórházat ideiglenesen a Cholnoky-kórházhoz
csatolná - Tapolca-Sümeg telephellyel.
A kialakult állapotra való tekintettel
pedig hirdesse ki a katasztrófahelyzetet.
- április 30-án - miután a mûködtetõ
Kft. lemondott az üzemeltetésrõl - a miniszter kihirdette a katasztrófahelyzetet,
és az ideiglenes mûködtetéssel a 100%-os
önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft-t
bízta meg.
- május 18-án a miniszter feloldotta a
katasztrófahelyzetet, és kiadta a végleges mûködési engedélyt a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-nek,
azaz visszaadta a városnak a kórházát.
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Amit tudtam a magam erejébõl,
a szakszervezet támogatásával megtettem
Beszélgetés Rig Lajossal, a szakszervezet elnökével
A kórházért folytatott munkaharc során a
dolgozók összekovácsolódtak, és újra megalakították szakszervezetüket. Az elért
eredményekrõl Rig Lajos elnököt kérdeztük.
- Most már sikerült az önkormányzatnak
átvennie a kórházat. Az volt a végsõ cél, hogy
megszabaduljunk ettõl az ún. befektetõ
cégtõl, amely - véleményem szerint - nem
befektetett, sokkal inkább rontott a mûködtetés helyi viszonyain. Beszélgettem az
önkormányzat vezetõivel, a polgármester
úrral, abból is kiderült számunkra, hogy az
elkövetkezendõkben fejleszteni is akarnak.

A legfõbb cél most az lenne, hogy a munkavállalók bérét felhozzák a megyei szintre, mert
itt 5 éve nem volt béremelés. De ígéretet kaptunk arra is, hogy a kórtermeket felújítják, a
dolgozók munkakörülményein javítanak.
- Az elmúlt hónapok küzdelmeiben tûnt fel
Ön a határozott, kritikus hangú felszólalásaival és lett az újonnan megalakult szakszervezet vezetõje.
- Bizonyára „a nagy számnak” és annak is
köszönhetem, hogy bíztak bennem a dolgozók - és engem választottak meg a szakszervezet vezetõjének -, hogy szembe mertem
szállni a vezetéssel a kórházunk érdekében.

Fotó: N. Horváth

Tapolca lakossága és a kórház dolgozói a demonstráción

- A kórházért folytatott harc hozta létre
újra a szakszervezetet is az intézményben.
- Ez valóban így van. Az Egészségügyben
Dolgozók Független Szakszervezete (EDFSZ)
Veszprém megyébõl indult ki, de most már
országos szinten tevékenykedik. Erõs szakszervezet, és a tapolcai példa is mutatja: a
munkaharcból kiveszi a részét. 128 tagunk
van, azaz a dolgozók több mint 50%-a
belépett a szakszervezetbe. De vannak vállalkozók is köztünk, akik nem szakszervezeti
tagok, illetve az irodai dolgozók közül többen nem léptek be eddig a vezetõi nyomás
miatt. Bízom benne, hogy most már többen
lesznek.
- A megváltozott helyzet, az, hogy a város
mûködteti tovább a kórházat, érzõdik a mindennapokban?
- Igen. Most már nem keresnek fel annyiszor a dolgozók, mint elõtte. Az elmúlt
hónapokban napi szinten 2-3 levelet is kaptam. Ez is megszûnt mára.
- Elégedett az elért eredménnyel?
- Igen. Az más kérdés, hogy a többiek is
egyetértenek-e velem. De véleményem szerint igen. Sok emberrel beszélgettem, és azt
mondják, hogy nem irigylésre méltó a helyzetem. Amit tudtam a magam erejébõl, a
szakszervezet támogatásával megtettem. Az
önkormányzat is maximálisan mellénk állt. A
következõ lépés a kollektív szerzõdés megalkotása és a dolgozók bérének emelése lesz.
Ígérete szerint az önkormányzat is partner
lesz ebben, mint ahogy a dolgozók is kiálltak
a kórház mellett.

Tisztelt Tapolcai és a Térségben Élõ Polgárok!
Segítsük a kórházunkat!
Viszonylag hosszú ideje élek Tapolcán. A szemészeten dolgoztam nyugdíjba vonulásomig, elõtte pedig a Sümeg-Tapolca kórházban. Sokat
köszönhetek a tapolcai kórháznak, a négy unokám is itt született. Ezért is gondoltam azt, hogy kéréssel fordulok nemcsak a város, de a
környék lakosságához: mentsük meg, segítsük a kórházunkat.
A tapolcai kórház 40-45 ezer embernek ad biztonságérzetet már hosszú évtizedek óta, ha nehézségek árán is, de közel egy évszázada fennáll. Ezt a sok reményt, munkát nem szabad elkótyavetyélni, és ha mi, a lakosság, a polgárok nem teszünk érte, lehet, hogy elsikkad az a sok munka.
Tapolca Város Önkormányzata már megmutatta, hogy miként kell harcolni a kórházért, tegyük hozzá mi is a magunkét.
Bár már nyugdíjas vagyok, de hála Istennek, a nyugdíj mellett még dolgozni tudok. Így a magam szerény módján 50 ezer forintot ajánlok fel a Tapolcai Kórházért Alapítványnak. Arra kérem polgártársaimat, kövessék a példámat. Tudom, hogy senkinek sincs felesleges pénze,
de azt is gondolom, hogy nem felesleges az a pénz, amit a saját gyógyulásunkért, a szüleink, a hozzátartozóink, a gyermekeink, unokáink
egészségéért feláldozunk a kórházért. Ezt nem gesztusnak, hanem természetesen szép dolognak tartom.
Mint már mondtam, én tudok még dolgozni a nyugdíj mellett, ezért is ajánlottam fel akkora összeget, de az 500 Ft, az 1000 Ft is - ki, hogy
érzi és hogyan engedi meg a pénztárcája - jelzésértékû lehet: mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy a kórházunk megmaradt, mi is tudtunk a
sorsán, jövõjén alakítani. Ha a polgárok követik a példámat, biztos, hogy egy szép összeg fog összegyûlni, amit az eszközökkel nem olyan
jól ellátott önkormányzati kórház fejlesztésre tud fordítani. Biztos, hogy sok mindenre szükség van és lesz is.
Szeretettel szólítom fel nemcsak Tapolca, de az idetartozó régió lakóit is, hogy társuljanak hozzám: segítsük a kórházunkat.
Dr. Angyaláti Enikõ nyugdíjas szemész fõorvos

Nagyon jó dolog megtapasztalni, hogy az önkormányzat,
a kórház dolgozói bíztak bennem, hogy visszahívtak, visszavártak
Riport dr. Flórián Csabával, a kórház régi-új igazgatójával
Visszatekintve a tapolcai kórház sorsát
alakító elmúlt hónapok történéseire, bátran állíthatjuk, hogy a közös akaratnak, az
önkormányzat határozott és egyhangú fellépésének köszönhetõen maradt meg a
betegellátás Tapolcán. A kórházat mûködtetõ, 100%-os önkormányzati tulajdonú
Tapolcai Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. élére pedig ügyvezetõ
igazgatónak visszahívták az elõzõ mûködtetõ által elbocsátott volt fõigazgatót,
dr. Flórián Csabát.
- Igazgató Úr! Május 1-jétõl a Kft. átvette
az intézmény mûködtetését. Melyek voltak az
elsõ feladatok?
- Az elmúlt idõszakban a fõ feladatunk az
volt, hogy a katasztrófahelyzet keretén belül
biztosítsuk a biztonságos betegellátást, a
végleges mûködési engedélyhez szükséges
dokumentációt összeállítsuk. Az elmúlt két
hétben olyan szembetûnõ problémával nem
találkoztunk, amely akadályozta volna a
betegellátást, ugyanakkor rengeteg olyan ap-

ró jelzést kaptunk, amelyet nem lehetett
figyelmen kívül hagyni. Ezek között voltak
olyanok, amelyek nem mûködõ, hibás
készülékekre vonatkoztak. Köztük legfontosabb a vastagbéltükrözõ készülék, a sterilizáló készülék, a nõgyógyászati citológia
laborban a mikroszkóp - hogy csak néhányat
említsek. Mivel az átadás elhúzódott, ezért az
elõzõ szolgáltató nem látta szükségesnek,
hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzon.
Az egyik kórtermet pedig azért nem lehetett
használni, mert a járólap tönkrement benne.
Szerencsére néhány nap alatt ezeket meg
tudtuk javíttatni.
- Mi a helyzet a humán erõvel? Hány dolgozó maradt és hányan távoztak a kórházból?
- Az elmúlt másfél év mozgását nem láttam, arról nem tudok nyilatkozni, de bizonyos területeken érezzük, hogy vannak hiányosságok. Például a Vérellátó felszámolásával a feladatot átadták a laboratóriumnak, megszûnt a vérdepó a kórházban, így
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ennek a személyi feltételei is megszûntek. A
kórházi gyógyszertárban az elmúlt idõszakban csak 4 órás foglalkoztatású gyógyszerész
dolgozik.
- Az orvosok, ápolók száma csökkent-e?
- Itt nem jeleztek hiányosságokat, azaz ami
a személyi feltételekben a mûködési engedély megadásához szükséges, azzal rendelkezünk.
- Tapolca Önkormányzata az általa létrehozott nonprofit Kft-nek 100 millió forint tagi
kölcsönt biztosított. Ebbõl mit használtak fel
eddig?
- Ennek az összegnek a terhére a kórház
számára már átutaltak 5 millió forintot. Ebbõl
történt meg a - már említett - kórterem felújítása. Más, akut dologra most nem fordítottunk pénzt. A végleges mûködési engedély
birtokában, a katasztrófahelyzet megszûnése
után fogjuk majd rangsorolni a problémákat,
és azokhoz kívánjuk majd hozzárendelni a
forrásainkat.
/Folytatás az 5. oldalon./

Folytatás
a 4. oldalról

Nagyon jó dolog megtapasztalni, hogy az önkormányzat,
a kórház dolgozói bíztak bennem, hogy visszahívtak, visszavártak
Riport dr. Flórián Csabával, a kórház régi-új igazgatójával

- Többször elhangzott már a tapolcai
kórházzal kapcsolatban a katasztrófahelyzet
kifejezés. E mögött milyen tartalom van?
- A katasztrófahelyzet jogi keret volt arra,
hogy a betegellátás Tapolcán maradjon, és
zökkenõmentes legyen az átmeneti idõszakban. Mivel az elõzõ mûködtetõ kérte a mûködési engedélyének visszavonását, azzal
megszûnt jogosultsága a feladat ellátására.
Holott akkor, amikor 3 évvel ezelõtt a vagyonátadás az önkormányzat részérõl megtörtént, 30 évre vállalta az üzemeltetést. Amikor megszûnt a mûködési engedély, a betegellátás veszélybe került. Megoldásként
szóba jött, hogy a tapolcai betegeket a
környezõ kórházakba - Ajkára, Veszprémbe,
Keszthelyre stb. - szállítják, azaz megváltoztatják a beteg-beutalási rendet. Hogy ez
ne történjen meg, áthidaló megoldásként
katasztrófahelyzet kihirdetése adódott. Az
erre vonatkozó kormányrendelet elsõsorban
a természeti katasztrófák esetére vonatkozik
és nem arra, ha egy vállalat csõdbe megy,

vagy visszaadja a mûködtetõ a mûködési
engedélyét. A katasztrófahelyzet kihirdetésével olyan átmeneti állapot teremtõdött,
amelyben a nonprofit Kft. azonnal átvehette
a mûködtetést, és az ahhoz szükséges jogosítványokat, azaz a mûködési engedély
kiadásához szükséges feltételrendszert pedig egy késõbbi idõpontban igazolhatta vissza. Ez már meg is történt. Május 17-ével
megszûnt a katasztrófahelyzet, a Kft. megkapta a végleges mûködési engedélyt.
- A dolgozók munkavégzésén érezhetõ-e
az elmúlt hónapok létbizonytalansága, az
idegtépõ helyzet okozta stressz?
- Minden dolgozóval nem sikerült eddig
még találkoznom, de a képviseletükkel, a
szakszervezeti vezetõjükkel igen. Úgy érezzük, hogy a dolgozók végig bíztak abban,
hogy az önkormányzat kitart mellettük,
hogy a megszerzett jogaikkal együtt átveszi
és tovább foglalkoztatja õket. Mostanra már
megnyugodott mindenki, senkinek a munkáján nem érezhetõ az elmúlt hónapok fe-

szültsége, de hogy milyen károkat okozott
ez a lelkekben, azt még nem lehet felmérni.
- Amikor kinevezték a tapolcai kórház fõigazgatójának, akkor is készítettem Önnel egy
riportot. Abban kihívásnak nevezte az elõtte
álló feladatot, azaz a kórház struktúrájának
átalakítását. Ez a mostani is kihívás?
- Igen, az. De elégtétel is. Nagyon jó
dolog megtapasztalni, hogy az önkormányzat és a kórház dolgozói bíztak bennem,
hogy visszahívtak, visszavártak. Úgy gondolom, hogy közösen megtaláljuk a megoldást, így a kórház helyét is az új felállásban.
- Mennyire számít ebben a város lakosságára és a környezõ településekre?
- Az eddig érkezett visszajelzések alapján
bátorkodom azt mondani, hogy teljes mértékben számítok rájuk. Már eddig is nagyon
sok vállalkozó megkeresett, hogy akár anyagi ellenszolgáltatás nélkül is segít a karbantartási, javítási munkálatokban, hogy minél
elõbb helyre jöjjenek dolgaink. A környezõ
önkormányzatok is a maximális támogatá-

sukról biztosítottak. Van olyan hely, ahol
már pénzgyûjtést is indítottak. Tapolca lakossága és az önkormányzat pedig már az
elsõ pillanatokban megmutatta, hogy a
kórházáért minden áldozatra képes. Köszönet érte. Biztos vagyok benne, hogy az
összefogás meg is hozza a várt eredményt,
mert mindenki érzi, hogy csak akkor maradhat meg a kórház a jelen struktúrájában, ha
mellénk állnak, ha támogatnak bennünket.
- Az eddigi felajánlások mellé én is
közvetítek Önnek egyet. Dr. Angyaláti Enikõ
nyugdíjas szemész fõorvos az Új Tapolcai
Újság hasábjain keresztül arra kéri a térség,
a város polgárait, hogy anyagi támogatásukkal segítsék a kórházat. Természetesen
ebben õ maga kíván elõljárni. Mit szól Ön
ehhez a civil kurázsihoz?
- Csak gratulálni tudok hozzá. Nagyon
boldog vagyok, hogy olyan elkötelezett
vezetõi, megszállott egészségügyi dolgozói,
polgárai vannak a városnak, akik ilyen példamutatóan viselkednek.

- Mi végsõkig kitartottunk, és az eredmény bennünket igazolt
- mondta Császár László polgármester a vele készített riportban
A kórházért, mûködtetésének visszaszerzéséért, a betegellátás megmaradásáért,
a dolgozók biztonságáért folytatott harc
2010. április 30-ával ért véget. Ezen a napon jelentette be a sajtó nyilvánossága
elõtt Császár László polgármester, hogy
dr. Székely Tamás miniszter döntött a
tapolcai kórház sorsáról. A katasztrófahelyzet kihirdetésérõl és az azt követõ hetek történéseirõl Császár László polgármestert kérdeztük.

Fotó: Parapatics

Leszerelik az elõzõ mûködtetõ
cégtábláját
- A miniszter visszavonta dr. Falus
Ferenc országos tiszti fõorvos azon határozatát, amely arról rendelkezett, hogy megváltoztatja a betegbeutalás rendjét, és a tapolcai betegeket a megye más kórházaiban
helyezi el. A kórház létét veszélyeztetõ
határozat visszavonásával egyidejûleg helyben hagyta dr. Bujdosó Lászlónak, a regionális tiszti fõorvosnak azt a határozatát,
amely a Dr. Deák Jenõ Kórház mûködési
engedélyét április 30-ával visszavonta. Mivel a kialakult rendkívüli helyzetben érvényes mûködési engedéllyel sem a volt
üzemeltetõ, sem az önkormányzati tulaj-

donú nonprofit Kft. május 1-jétõl nem rendelkezett, így a rendkívüli helyzetre való
tekintettel katasztrófahelyzet kihirdetésérõl
döntött, és az ideiglenes mûködtetést a város - ebbõl a célból létrehozott - nonprofit
Kft-jére bízta. Május 1-jén megtörtént a katasztrófahelyzet kihirdetése: 0 óra 1 perckor
mûködtetésre átvettük a kórházat. A mûködés azóta is zavartalanul folyik, a dolgozók
és a betegek szinte semmit sem vettek észre
a váltásból.
- Mikor adta be a város a végleges mûködési engedélyre a kérelmét?
- A végleges mûködési engedélyhez
szükséges dokumentációt május 15-ig elkészítettük, és eljuttattuk a Regionális Tiszti
Fõorvosi Hivatalhoz. A Hivatal már május
17-én kézbesítette is a végleges mûködési
engedélyt kézbeadással, közjegyzõ jelenlétében. Ezzel egyidõben a katasztrófahelyzet megszüntetésére való kérelmét a miniszterhez a regionális tiszti fõorvos is eljuttatta. Mivel a miniszternek 24 órás döntési
kompetenciája van, így valójában 18-ától
„él” a mûködési engedélye a Tapolcai Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft-nek, amelynek ügyvezetõ igazgatója
dr. Flórián Csaba.
- Mi a helyzet a kórházi dolgozók folyamatos munkavégzésével? Sikerült õket zökkenõmentesen átvenni a Kft-be?
- Igen. Errõl a kérdésrõl az elmúlt hetekben folyamatosan tárgyaltunk az elõzõ szolgáltatóval, és sikerült is egyezségre jutnunk.
Munkajogilag jogutód az új mûködtetõ Kft.,
így a közel 250 dolgozó - adminisztratívan,
ezzel az aláírással - átkerült hozzá a szerzett
jogaival együtt, ugyanazzal a feltétellel,
mint ahogy a korábbi munkáltatónál volt.
- Az ingóságok, az eszközpark átadása,
átvétele miként zajlott?
- A készletekrõl megtörténtek a leltározások, a kiértékelésük folyamatban van.
Amikor ez megtörténik, akkor tudjuk az
elszámolást elkezdeni. A tárgyi eszközök-

rõl, a gépekrõl, a berendezésekrõl is készült már leltárfelvétel. A dolgot nehezíti
az, hogy ezek nem a Dr. Deák Jenõ
Kórházban vannak nyilvántartva, hanem a
Medisyst Kft-ben, és arról mi semmilyen
dokumentációval nem rendelkezünk. Így
ennek a kiértékelése egy késõbbi folyamat
része lesz. Azaz mi elindítottunk egy szakértõi becslést a megépült ingatlanvagyon
felmérésére, illetve a számviteli elszámolások kiértékelésére. Gyakorlatilag az igazságügyi szakértõ véleménye alapján fogjuk
majd folytatni az elszámolást, hiszen semmi
olyan konkrét dokumentum nem áll itt sem
rendelkezésünkre, amelynek alapján mi elszámolást tarthatnánk. Az õ nyilvántartásukat csak részben ismerjük, csak azt, amit
átadtak nekünk. Tételesen fel kell mérnünk,
hogy mi az, amit mi adtunk át, mi az, amit
visszakaptunk és mi az a növekmény, amit
õk valósítottak meg az elmúlt években. En-

nek a forintális beárazása hosszabb idõt
vesz igénybe.
- Várható megegyezés?
- Eddig sem tudott közel kerülni az álláspontunk, nem hiszem, hogy ezután fog. Az
elszámolás során az adatállományok átadásánál közjegyzõi közremûködés kellett,
mert három alkalommal is, több órás vita
után jutottunk el oda, hogy õk milyen adatokat hajlandóak átadni és mit nem.
- Mi az, amit át kellett adniuk a vitát
követõen?
- A folyamatos mûködés biztosítására a
dolgozók személyi anyagát, az orvosszakmai anyagot, hogy a betegek folyamatos
adatszolgáltatása meglegyen, a nyitókészletet, illetve a napi mûködést biztosító készletek adatállományát az élelmezéshez és a
gyógyszertárakhoz, hogy a gyógyszerek
eredete, származása biztosítva legyen.
/Folytatás a 6. oldalon./

Fotó: Parapatics

Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke és
Császár László polgármester a kórház átvételekor
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Folytatás
az 5. oldalról

- Mi végsõkig kitartottunk, és az eredmény bennünket
igazolt - mondta Császár László polgármester
a vele készített riportban

- Mi a helyzet azokkal az orvosi mûszerekkel, berendezésekkel, amelyeket az
önkormányzat pályázat útján nyert, és mûködtetésére adta át a Medisyst Kft-nek?
- Azok is az átadás-átvétel tárgyát
képezik, de azokat az eszközöket sem viheti el, amelyeknek a hiánya a mûködtetést
veszélyeztetné és a Dr. Deák Jenõ Kórház
ruházta be. A legnagyobb tétel az építkezés, a beruházás a Medisyst Kft. könyvelésében szerepel. Arról csak nagyvonalú
adatokkal rendelkezünk. Az elszámolásnál
odafigyelünk azokra az eszközökre is, köztük informatikaiakra, amelyeket azzal nyert
a kórház, hogy az ágyszámokat csökkentette. Természetesen a fentieken kívül - minden hozzájuk írt levelünkben is megfogalmaztuk - azokat az anyagi és nem anyagi
követeléseinket is érvényesíteni kívánjuk,
amelyek tartalmazzák a hitelrontást, a szállítók félrevezetését, a dolgozók több hónapon keresztüli bizonytalanságban tartását,
a fenyegetést, a nyílt levelekben megfogalmazott valótlanságokat. Az önkormányzat
érvényesíteni fogja az ezekkel kapcsolatos
igényeit, és ezeknek forintban is kifejezhetõ nagysága lesz. Ezt fogjuk szembeállítani az õ igényeikkel.
- Az OEP-finanszírozás a katasztrófahelyzetben is zavartalan volt?
- Igen. Május 1-jétõl az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral is megkötöttük a
szerzõdést. Május elején már meg is kaptuk a szokásos havi finanszírozást. A végleges mûködési engedély birtokában majd
egy új szerzõdést kell kötnünk, de a finanszírozás folyamatos. A korábban megtermelt bevételeket is a mi Kft-nk kapja, mert
az OEP szerint ez annak jár, akié a mûködési engedély. Bár ezt nem a mi Kft-nk termelte meg, de amikor 2007-ben átadtuk a
Medisystnek a mûködtetést, azzal 3 havi
finanszírozást is átadtunk. Most gyakorlatilag két havi van pluszban. A januárban

megkapott egy havi plusz finanszírozás
8/12 része is bennünket illet. Ezt a követelésünket is érvényesíteni kívánjuk az elszámolásnál.
- Polgármester Úr! Visszatekintve az elmúlt fél év történéseire a mai helyzethez
vezetõ hosszú, göröngyös és idegfeszítõ
útból Ön szerint mit lehetett volna megspórolni? Milyen szakaszokat lehetett volna kiiktatni?
- Így utólag is úgy gondolom, hogy az a
taktika, hogy a végsõkig kitartunk, hogy
ragaszkodunk - a pártállástól függetlenül,
egyhangúan - meghozott képviselõ-testületi
határozatainkhoz - meghozta a gyümölcsét. Mi a kezdetektõl azt mondtuk, hogy a
mûködtetést és az elszámolást el kell
választani. Ez - bár ehhez ki kellett hirdetni a katasztrófahelyzetet - megtörtént. Ezt
már 5 hónappal ezelõtt is megtehettük volna. Végig e mellett álltunk ki, de õk szinte
zsaroltak bennünket azzal, hogy csak akkor adják át a mûködtetést, ha kifizetjük a
követeléseiket. Mi erre nem voltunk hajlandók, mivel nem állt rendelkezésünkre
olyan bizonylat, amely azt alátámasztotta
volna. Nem jött be a fenyegetõ taktikájuk
sem, amellyel hol az önkormányzatra, hol
a kórházi dolgozókra, hol a felsõbb szervekre, az ÁNTSZ-re akartak nyomást gyakorolni. Mi végsõkig kitartottunk, és az
eredmény is bennünket igazol. A dolgozók
voltak a legnehezebb helyzetben, a fenyegetettség õket érintette legjobban, hiszen
attól kellett tartaniuk, hogy elvesztik a
munkahelyüket. A kórházi szakszervezettel tartott, folyamatos kapcsolat segítségével sikerült bennük a lelket tartani. A „harcban” összekovácsolódtak, támogattak bennünket. Az, hogy ma már az önkormányzati tulajdonú Kft. mûködteti a kórházat, a közös munkánk eredménye.
- Hogyan tovább? Milyen jövõképet rajzol a kórház elé?

- A jövõre nézve le kell vonnunk azt a
tanulságot, hogy ha olyan jellegû problémánk lenne, mint 3 évvel ezelõtt, nagyon
meg kéne gondolnunk, hogy milyen eszközökhöz, megoldásokhoz forduljunk. Az
biztos, ezután is mindent el kell követnünk
azért, hogy a kórház mûködése zavartalan
legyen. Ehhez viszont a térség, a lakosság
összefogására van szükség. A folyamatos
mûködtetés biztosítása mellett a fejlesztésre is gondolnunk kell. Meg kell keresnünk azokat a lehetõségeket, amelyek ezt
elõsegítik, ha kell, külsõ anyagi források
bevonásával is. Ehhez a feladathoz számítok a térséghez tartozó önkormányzatok
segítségére, az ott élõ lakosság pénzbeni és
természetbeni támogatására is. Az önkormányzat eddig is mindent megtett a kórházért, és ezután is elkövet mindent érte.
Még egyszer köszönöm a kórházi dolgozók türelmét, a szakszervezet támogatását, a képviselõ-társaimnak, hogy egyhangúan kiálltak a kórház mellett és hogy ezen
a keskeny ösvényen megalkuvás nélkül
együtt tudtunk haladni. Külön köszönöm
Lasztovicza Jenõ elnök úr hozzáállását, a
segítségét. Õ végig velünk harcolt a tapolcai kórházért. Köszönet az ÁNTSZ-nek, a
minisztériumnak, hogy az átadás-átvételhez
a hátteret biztosította. Köszönet dr. Bujdosó
László regionális tiszti fõorvosnak, a helyi ÁNTSZ vezetõjének, Szabó Józsefnek
és nem utolsó sorban dr. Székely Tamás
miniszter úrnak a pozitív hozzáállásért,
hogy támogatta a törekvéseinket. Sajnos,
ez nem mondható el dr. Falus Ferenc
országos tiszti fõorvosról, aki végig ellenezte ezt a megoldást, és az utolsó pillanatban még a kórház bezárásával, megszüntetésével fenyegetett bennünket. Nem
járt sikerrel. A kitartás, a következetes
munkánk meghozta a gyümölcsét, és most
már az elszámolásra koncentrálhatjuk az
erõnket.

A tapolcaiak
véleménye

Péczer Márk
Nagyon örülök, hogy a kórház a városban maradt. Minden családban vannak
idõsebbek, és az nagyon sokat számít, ha
valamilyen probléma van velük, nem
kell 20-30 kilométerre menniük a gyógyulásukért.

Sulyokné
Fulajtár Andrea
Hála az égnek, hogy újra miénk a
kórház. Errõl szólt az elmúlt hónapokban minden. Nem szeretek idegenbe
orvoshoz járni, itt mindenkit ismerek, itt
nõttem fel, itt élem az életem.

Czintula Tamás
Nagyon örülök, hogy a kórház visszakerült a városhoz, és nem kell a betegeket más kórházakba szállítani. Azt
viszont, hogy a szülészet megszûnt
Tapolcán, nagyon sajnálom.

FELHÍVÁS
Elõdeink példáját követve a tapolcai dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet fejlesztésére és mûködtetésére támogatást, segítséget kérünk!
A térségi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény irányítását 2010. május 17-tõl Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. látja el a részére, a Közép-dunántúli Regionális Tisztifõorvosi Szolgálat által kiadott jogerõs
mûködési engedély alapján.
A járó- és fekvõbeteg ellátás megtartása, folyamatos mûködtetése, fejlesztése, színvonalának emelése érdekében köszönettel fogadunk minden anyagi és természetbeni felajánlást, munkát, segítséget a mûködési-ellátási terület önkormányzataitól, az ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásoktól, a civil szervezetektõl, magánszemélyektõl.
Az anyagi adományokat a Tapolcai Kórházért Alapítvány (adószám: 18913639-1-19, számlaszáma: 73200079-11200022) kezeli.
A természetbeni és munkafelajánlásokat a az intézmény vezetéséhez (Dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet Gazdasági Hivatal, Tapolca, Ady Endre u. 1-3.
tel.: 87/411-655) kérjük megtenni.
Az anyagi támogatásról és a felajánlott segítségrõl rendszeresen tájékoztatást nyújtunk, elszámolunk!
Tapolca, 2010. május 25.
ELÕRE IS KÖSZÖNETTEL!

Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ

Dr. Csonka László
Tapolcai Kórházért Alapítvány
kuratórium elnöke
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Császár László
Tapolca Város Önkormányzata
polgármester
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Dr. Flórián Csaba
Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.
igazgató

A kórházi mellékletet
N. Horváth Erzsébet készítette.

