
- A mai napon a Támogatási Szerzõdés
ünnepélyes keretek között történõ alá-
írásával egy új fejlõdési szakasz kezdõ-
dött Tapolca életében - mondta projekt-
indító beszédében dr. Molnár Ágnes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára szeptember 9-én a Köztár-
saság téren.

- Ehhez mindenkinek nagy örömmel és
tisztelettel gratulálok. A nemzeti együttmû-
ködés kormánya ígéretet tesz arra, hogy
minden segítséget megad a városnak ah-
hoz, hogy a tervei valóra váljanak, hogy
Császár László polgármester kérése meg-

valósuljon, miszerint „elõttünk a város, mö-
göttünk a kormány” - tette hozzá az állam-
titkár.

Császár László polgármester beszédében
köszönetet mondott mindazoknak, akik mun-
kájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy elkez-
dõdhetett a Belváros rekonstrukciója. - Kö-
szönet mindenkinek, aki az elõkészítésben,
a pályázat megírásában részt vett. Köszö-
net a döntéshozóknak, hogy segítik a ter-
veink megvalósulását - mondta.

/Írásunk a 6. oldalon Tapolca legújabb
kori történelmének legnagyobb vállalko-
zása… címmel./
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Jelentõs lépések történtek
a nemzeti ügyek mentén

Megkezdõdött
az egymilliárdos beruházás

Nem élhetett ez a nemzet katonák nélkül
Igények és lehetõségek

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Sulyok

Közép-Európa legversenyképesebb adórendszerét kívánja bevezetni
az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány

A FIDESZ-KDNP frakciószövetség szep-
tember 9-én kihelyezett frakcióülést tar-
tott a Hotel Pelionban.

Orbán Viktor a frakció tagjai elõtt érté-
kelte a kormány elmúlt 100 napját. Mint
Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivõ-
je - a tanácskozás szünetében Lázár János-
sal, a FIDESZ frakcióvezetõjével közö-
sen tartott sajtótájékoztatón - elmondta, a
kormányfõ a legfontosabb teendõk között
a gazdaság további erõsítését, a munka-
helyteremtést és a rend, a biztonság hely-
reállítását jelölte meg.

- Az elmúlt 100 napban leraktuk a
megújuló Magyarország alapjait. Ebben a
nehéz, de felemelõ munkában a Parla-

mentnek és a frakciónak is nagy szerepe
volt - idézte a miniszterelnököt a szóvivõ.
- Soha ilyen aktív munkát még nem vég-
zett a Parlament és annak kormánypárti
többsége, mint az elmúlt 100 napban.
Orbán Viktor köszönetet mondott a
FIDESZ parlamenti frakciója vezetésé-
nek és tagjainak „azért a munkáért, össze-
szedettségért”, amely jellemezte ezt a ko-
rábban példátlan létszámú frakciószövet-
séget. Az elmúlt idõszakban a nemzeti
ügyek mentén jelentõs lépések történtek -
folytatta Szijjártó Péter.

/Összeállításunk a 3. oldalon Komoly
lépések az új munkahelyek létrehozása
érdekében címmel./

- Tapolca katonaváros. Három és fél emberöltõ tette azzá - mondta Hende Csaba

A ünnepélyes átadót követõen kerékpártúrára indultak a résztvevõk

Szeptember 10-én a Magyar katonai ru-
házat a honfoglalástól napjainkig címû
kiállítást a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pontban dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter nyitotta meg.

- 1000 esztendõnk története egyfelõl a bé-
keidõk alkotó munkájának ösvényeit járta,
másfelõl idõrõl-idõre meg kellett küzdenie

mindazért, amit alkotott. A magyar vité-
zek, honvédek biztatása mindig elválaszt-
hatatlan volt a magyarság életétõl. Nem
élhetett ez az ország és ez a nemzet kato-
nák nélkül - hangsúlyozta a miniszter.

/Írásunk a 7. oldalon A mundérnak
Magyarországon mindig megvolt a be-
csülete címmel./

Azt, hogy Tapolca kerékpárral közleke-
dõ polgárai mennyire igénylik a város-
vezetés azon törekvéseit, hogy kerékpár-
utat építsen a számukra, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a Tapolcát a diszeli
városrésszel összekötõ kerékpárút nép-
szerûsége.

Ennek a kerékpárútnak az ötmilliós össz-

költséggel elkészült, belterületi szakaszát
szeptember 22-én, az Európai Autómentes
Napon adták át a nagyközönségnek a Köz-
társaság téren. A Dobó-lakótelep bekap-
csolása a kerékpárútba várhatóan 2011-ben
valósul meg.

/Folytatás a 6. oldalon Átadták a kerék-
párút új szakaszát címmel./

A Belváros értékmegõrzõ rehabilitációja jelképes bástyabontással kezdõdött



A 2010. évi helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek, valamint a kisebb-
ségi önkormányzati képviselõk választása
kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat:

I.
Tapolca Város Helyi Választási Bizottsága

a jogszabályban megadott határidõn belül az
alábbi jelölteket vette nyilvántartásba, illetõ-
leg 2010. szeptember 13. napján tartott ülé-
sén elvégezte a szavazólap-minták ellenõrzé-
sét és azokat jóváhagyta. 

Fentiek alapján Tapolca városban az aláb-
bi polgármesterjelöltekre, illetõleg az egyéni
választókerületekben az alábbi képviselõ-
jelöltekre adhatják le szavazatukat a válasz-
tópolgárok:

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Császár László, FIDESZ-KDNP
Dobó Zoltán, JOBBIK
Lévai József, MSZP
KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. számú választókerületben
Bakos Nándor, JOBBIK; Barbalics Antal,

TKVE; Horváth Gábor, független; Lévai
József, MSZP; Sólyom Károly, FIDESZ-
KDNP; Szatmári Jánosné, független.

2. számú választókerületben
Balázsné Kiss Éva, MSZP; Horváthné

Németh Edit, FIDESZ-KDNP; Kövessi
Sándor, TKVE; Szalkai Zsolt Attila, JOB-
BIK.

3. számú választókerületben
Dobó Zoltán, JOBBIK; Horváthné Szalay

Gyöngyi, FIDESZ-KDNP; Székely Jenõ,
MSZP; Vörös Béla, TKVE.

4. számú választókerületben
Koppányi Ferenc, FIDESZ-KDNP; Pálosi

János, TKVE; Peszleg Gyula, MSZP; Soós
Tamás, JOBBIK.

5. számú választókerületben
Árvai Gábor, MSZP; Bozsoki Lajos,

független; Pócsi Béla, TKVE; Sági István,
FIDESZ-KDNP; Szigetvári Csaba, JOBBIK.

6. számú választókerületben
Bognár Ferenc, FIDESZ-KDNP; Buzás

Gyula, MSZP; Domán Gábor, TKVE; Rig
Lajos, JOBBIK.

7. számú választókerületben
Marton József, FIDESZ-KDNP; Szabó

Jánosné Dr., MSZP; Tóth Tibor, TKVE;
Vajda Attila, JOBBIK.

8. számú választókerületben
Bakos György, FIDESZ-KDNP; Hazafi

József, MSZP; Németh Zsolt, JOBBIK;
Szamosvári Tibor, TKVE.

Cigány kisebbségi képviselõjelöltek
Bartha József, LUNGO DROM; Bartha

Józsefné, LUNGO DROM; Farkas András,
MACIFÉSZ; Kertész Iván, MACIFÉSZ;
Lendvai Tamásné, MACIFÉSZ; Tóth István,
LUNGO DROM; Ungai Tímea, LUNGO
DROM; Zebegényi Ágnes, MACIFÉSZ.

Német kisebbségi képviselõjelöltek
Holczbauer László, Veszprém Megyei

Német Önkormányzatok és Elektorok Kö-
zössége; Molnár Attila Ferenc, Veszprém
Megyei Német Önkormányzatok és Elekto-
rok Közössége; Molnárné Resch Myrtill
Márta, Veszprém Megyei Német Önkor-
mányzatok és Elektorok Közössége; Pem
Imre, Veszprém Megyei Német Önkormány-
zatok és Elektorok Közössége.

II.
Szavazni csak személyesen, a lakcímet

tartalmazó személyazonosító igazolvány,
vagy a lakcímigazolvány és személyazono-
sító igazolvány, vagy útlevél, vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély bemutatásával lehet.

A választójog gyakorlásának biztosítása
céljából azon választópolgárok részére, akik
nem rendelkeznek érvényes személyazono-
sító, illetõleg érvényes lakcímet igazoló ok-

mánnyal, Tapolca Város Polgármesteri Hiva-
tala Okmányirodája 2010. október 2-án
(szombaton) 8 órától-12 óráig, 2010. ok-
tóber 3-án (vasárnap) 8 órától-12 óráig
ügyeletet biztosít. Az ügyeleti nyitvatartás
ideje alatt kizárólag ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány, lakcímigazolvány kiállí-
tására és átadására, valamint az okmány-
irodai átvétellel kért állandó személyazo-
nosító igazolvány, útlevél, vagy kártya tí-
pusú vezetõi engedély átadására van lehe-
tõség.

III.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

törvény 40. § értelmében a választási kam-
pány a választás kitûzésétõl a szavazás napjá-
nak kezdetéig tart. A szavazás napján 0 órától
19 óráig választási kampányt folytatni tilos.
Ennek értelmében a kampánycsend 2010.
október 3-án 00,00 órától 19,00 óráig tart. 

A kampánycsend megsértésének minõsül a
választópolgárok választói akaratának befo-
lyásolása, így különösen a választópolgárok
számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által
ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra
történõ szervezett szállítás, étel-ital adása),
pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a
jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tár-
gyak osztogatása, választási plakát elhelye-
zése, a választói akarat befolyásolására alkal-
mas információk szolgáltatása elektronikus
vagy más úton.

Kérem továbbá, hogy a szavazókör felke-
resése elõtt annak pontos címét az értesítõben
ellenõrizni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy a fentiekben leírtakat betartva él-
jenek választójoguk gyakorlásával.

Dr. Imre László,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezetõ     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati
képviselõk választására nyilvántartásba vett jelöltek

Köszönet a támogatásért, az együttmûködésért

Pontosítás
Az Új Tapolcai Újság augusztusi számának 2. oldalán az ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM alapítása címû írás utolsó bekezdése pon-

tatlanul jelent meg.
A kitüntetés átadására elõször 2011. augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvényen kerül sor.

Október 3-án Tapolca polgárai is az urnák
elé járulnak, hogy a következõ önkormány-
zati ciklus polgármesterét, képviselõit meg-
válasszák. A jelenlegi városvezetés mandá-
tuma ezzel lejár.

Ezúton is szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik az elmúlt 4 évben támogatták
munkánkat, a város fejlõdése érdekében - te-
vékenykedjenek az élet bármely területén is -
feladatokat vállaltak, és azokat a legjobb tudá-
suk szerint, becsülettel, tisztességgel elvégez-
ték.

Köszönet Tapolca adófizetõ polgárainak, a
közszolgáltatóknak, az intézmények dolgozói-
nak, a munkatársaimnak, a képviselõtársaim-
nak, a köztisztviselõknek, a közalkalmazottak-
nak. Köszönet a történelmi egyházaknak a vá-

ros közösségét formáló ökomenikus szolgá-
latáért. Köszönet mindazoknak, akik hírünket
viszik a világba: a kultúrában, az oktatásban, a
közmûvelõdésben, a sportban jeleskedõknek.

Köszönetet mondok a civil szervezeteknek,
az egyesületeknek, a különbözõ alapítványok-
nak mindazért az áldozatos tevékenységért,
amellyel összefogják a mi kis városunk pol-
gárait.

Köszönet minden itt élõnek és idelátogató
barátunknak, vendégünknek, hogy részt vesz-
nek és vállalnak sokszínû városunk életében.

Tapolca Város Képviselõ-testülete nevében:

Császár László



- Azok a jogszabályok, amelyeket a parla-
menti többség segítségével az Országgyû-
lés meghozott, jelentõs mértékben megin-
dították a gazdaság talpra állítását, a rend
és biztonság megteremtését, a jogállamiság
helyreállítását, valamint az egészségügy meg-
mentését - idézte Szijjártó Péter szóvivõ
Orbán Viktor miniszterelnök szavait a szep-
tember 9-én megtartott sajtótájékoztatón.

- Az elmúlt 100 napban több mint 50 jog-
szabályt fogadott el a Parlament, ez két-
háromszorosa a hasonló idõszakban elfo-
gadottnak - hangsúlyozta. - Az Országgyû-
lés által elfogadott, törvényeken alapuló el-
sõ gazdasági akcióterv egyrészt pénzügyi
stabilitást hozott az országnak, másrészt
megnyitotta a hosszú távú növekedés lehe-
tõségét, és ledöntötte azt a tabut, ami abból
a vitából állt, hogy rövid távú pénzügyi
egyensúlyt és hosszú távú gazdasági növe-
kedést egyszerre nem tud szolgálni. Ugyan-
akkor azt sem „rejtette véka alá” a minisz-
terelnök, hogy még sok és nagyon komoly
feladat áll elõttünk annak érdekében, hogy
elmondhassuk, az ország megújulását sike-
resen végeztük el, és ebben nagy szerepe lesz
a parlamenti frakcióknak - mondta Szijjártó
Péter, majd így folytatta: - A kormány poli-
tikájának középpontjában továbbra is 3 fõ
kérdés áll: a gazdaság további erõsödése, 10
év alatt 1 millió új munkahely létrehozása,
mivel a munkahelyteremtés jelenti a leg-
nagyobb biztosítékot, a legnagyobb szövet-

séget a polgári középosztály és a bizonyta-
lanabb helyzetû társadalmi szövetség között.
A harmadik fontos elem, a rend, a biztonság
helyreállítása, a rendõrség megerõsítése, az
emberek biztonságérzetének javítása, az el-
számoltatás továbbfolytatása, mert elképzel-
hetetlen az, hogy a hibás, rossz és a magán-
érdekeket középpontba helyezõ döntések meg-
hozói ne feleljenek a nemzetnek kárt okozó
tetteikért.

Lázár János, a FIDESZ frakcióvezetõje a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a képvise-
lõcsoport huszonkilenc pontból álló akció-
tervet fogadott el, amelyben kiemelten fontos
szerep jutott a leszakadó rétegek támogatási
lehetõségeinek, a hitelesek megsegítésének.

Rogán Antal és Kósa Lajos arról a nyolc-
pontos javaslatcsomagról tartott sajtótájé-
koztatót Tapolcán, amelyet a devizában el-
adósodott lakáshitelesek megsegítésére al-
kottak. A javaslat pontjai között az egyolda-
lú, az ügyfél számára hátrányos szerzõdés-
módosítás és önkényes kamatemelés tilalma
éppúgy szerepel, mint az ügyfél kérésére
történõ ingyenes elõtörlesztés lehetõsége és
a középárfolyam kötelezõ alkalmazása,
valamint az ötéves futamidõ hosszabbítás, a
„tiszta lappal” indulás lehetõsége. Tartós fi-
zetésképtelenség esetén megtiltanák minden
büntetõkamat, késedelmi kamat, valamint
extra díj és költség felszámítását. Nyolcadik
javaslatként elhangzott, hogy az intézkedé-
sek nem terjednének ki sem az üzleti célú

befektetésekre, sem a második vagy har-
madik ingatlan hitelezésére.

A fideszes politikusok elmondták, hogy
hamarosan a Parlament elé viszik javas-
lataikat, mivel a deviza vagy akár a forint
lakáshitellel rendelkezõk problémáinak meg-
oldását gyorsan kell segíteni, hogy ne ve-
szítsék el otthonukat, hogy a családok száz-
ezrei ne menjenek tönkre.

A Tapolcára kihelyezett frakcióülés részt-
vevõit Császár László polgármester is kö-
szöntötte, majd a város elmúlt 12 évérõl
szólva arra kérte a kormányt, hogy - úgy,
mint 1998 és 2002 között - támogassa
annak a törekvéseit, hogy elmondhassuk:
„Elõttünk a város, mögöttünk a kormány” 
- tette hozzá nagy tetszés közepette a pol-
gármester.  N. Horváth Erzsébet
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A tapolcai laktanya bezárásának
semmilyen józan oka és indoka nem volt

- A tapolcai laktanya bezárásának sem-
milyen józan oka és indoka nem volt,
különös tekintettel arra, hogy egy évvel
elõbb még milliárdos nagyságrendû beru-
házásokról beszéltek - szögezte le dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter azon a la-
kossági fórumon, amelyet a Dobó-lakó-
telepen lévõ Batsányi-iskolában tartottak
szeptember 10-én.

- Sajnos, az akkori, ablakon kidobott pénz
elköltõinek a felelõsségre vonásáról nem hal-
lottam, de arról igen, Lasztovicza Jenõ, a tér-
ség országgyûlési képviselõje miként „roha-
mozta meg” az akkori honvédelmi minisztert,
tiltakozva a bezárás ellen. A válasz ez volt:
„Ez egy eldöntött tény, legfeljebb arról be-
szélhetünk, hogy milyen módon történjen
meg” - idézte meg a honvédelmi miniszter a
2005-ös eseményeket, majd arról szólt, hogy
a laktanya újbóli megnyitására, felszerelésére
a honvédelemre fordítható anyagi eszközök
csekély volta miatt nincs esély.

Azt viszont maximálisan támogatja úgy a
kormányzat, mint a honvédelmi tárca, hogy
az itt lévõ honvédségi épületek hasznosítása a
legoptimálisabb legyen. Ezért örült azoknak
az elképzeléseknek, terveknek, amelyeket
Császár László polgármester ismertetett meg
vele. Ezek között szerepelt a Nõtlen Tiszti-
szállónak Idõs Katonaotthonná történõ átala-
kítása, illetve egy katonai középiskola létre-
hozása. Hende Csaba honvédelmi miniszter
ígérte, hogy mindazt az örökséget, amelyet
Tapolca, a katonaváros az elmúlt 3 és fél év-
tizedes katonai jelenlétbõl méltóképpen meg-
õrzött, nem hagyják veszni hagyni. Majd 
a jelenlévõknek felidézte Sebõk János ve-
zérõrnagy laktanyaparancsnokkal folytatott
beszélgetését. - Igen határozott és meleg
szavakkal méltatta azt a fejlõdést, amely a né-
hai Ács János és Császár László polgármes-
tersége alatt végbement a városban - mondta
a miniszter, majd a saját észrevételeivel is meg-
erõsítette: - Évrõl-évre szembetûnõ a fejlõ-
dés. A város központja annyira kialakult,

annyira megszépült, hogy szinte egy svájci
kisváros képe tárul elénk.

Császár László polgármester a laktanya hasz-
nosításának terveirõl szólt. Elmondta, hogy a
város elképzelése szerint ott egy termálfür-
dõvel ellátott szabadidõközpont kialakítása a
cél. Érdeklõdõk vannak a területre, de még az
„igazi” befektetõ nem érkezett meg. A tisz-
tiszálló idõs katonák otthonává átalakításának
tervérõl szólva hangsúlyozta, hogy a város
minden megoldásban partner lesz, és az ott
élõk egészségügyi bázisa a tapolcai kórház
lenne. A katonahagyományok ápolása ki-
emelt fontosságú a városban. A Haditechnikai
Emlékpark, a városi ünnepi rendezvényeken
közremûködõ Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület, valamint a nyugdíjas katonákat
tömörítõ civil szervezet támogatására is nagy
gondot fordítanak - mondta a polgármester.

Deák János nyugalmazott vezérezredes 
- aki sokáig Tapolcán szolgált - felszólalásá-
ban csak megerõsítette, hogy semmilyen szak-
mai ok nem indokolta, hogy Tapolcán meg-
szüntették a helyõrséget. - Nemcsak politikai-
lag, de emberileg és szakmailag is óriási hiba
volt, hogy megszûnt a laktanya - szögezte le.
- Itt rend volt, fegyelem volt. A katonák tisz-
tességgel szolgáltak.

Lasztovicza Jenõ, a térség országgyûlési kép-
viselõje felidézte azt a harcot, amit a bezárás
ellen Ács János polgármesterrel karöltve foly-
tatott, de minden törekvésük hiábavaló volt.

- Hazánknak nagyon fontos a bel- és kül-,
valamint az egészségügyi biztonság, a
fegyelem, a rend. Ezért is lehet üdvözölni a
kormány azon törekvését, hogy a honvéd-
séget újjászervezi. Majd arról szólt, hogy
több, hasonló korú „katonaviselt” emberrel
beszélgetett, akik vele együtt mondják, hogy
örömmel teljesítenének önkéntes katonai
szolgálatot. Nyugaton ez már gyakorlat, jó
lenne, ha a haza rájuk is számítana - mondta.

A lakossági fórum a résztvevõk által feltett
kérdésekkel és a rájuk adott válaszokkal ért
véget. N. Horváth Erzsébet

Emléktábla a különleges alakulatnak

Komoly lépések az új munkahelyek létrehozása érdekében

Új emléktáblát avattak a honvéd sportpá-
lya melletti Haditechnikai Emlékparkban
szeptember 18-án. Az emléktábla a hajda-
ni MN 2167 38. önálló harcászati rakéta-
osztálynak állít méltó emléket. 

Az ünnepség résztvevõit, Sólyom Károly
alpolgármestert, Gondos Ferencet, az alaku-
lat utolsó parancsnokát, a személyi állomány
hajdani tagjait és az érdeklõdõket Horváth
Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egye-
sület elnöke köszöntötte, aki a hazaszeretet és
az emlékezés jelentõségére hívta fel a figyelmet.

Gondos Ferenc nyugállományú ezredes, a
38. önálló rakétaosztály parancsnoka avató-
beszédében megidézte a hajdan volt alakulat
emlékét. Elmondta: a csapat 1963-ban ala-
kult, a Magyar Néphadsereg olyan katonai
szervezeteként, amely atom- és vegyieszköz
célba juttatására volt rendszeresítve, de kész
volt hagyományos fejet is kilõni 70 kilomé-
teres hatótávolságra. - A rakétaosztály meg-
alakítása rendkívül feszült nemzetközi kör-

nyezetben jött létre,  hiszen ekkoriban zárult 
a kis híján a harmadik világháború kitöré-
séhez vezetõ kubai válság. Ehhez hasonló
haderõfejlesztésre nem volt példa akkoriban
és késõbb sem a szocialista blokk országai-
ban. Az alakulat nagy fontosságú, úgyneve-
zett elsõlépcsõs, különleges fegyvernem volt,
az alakulat minden tisztjének lakásában pél-
dául riasztócsengõt szereltek be. Acsengõ meg-
szólalásától számított 24. percben már a fel-
derítõ csapatot útra kellett indítani, az 54. 
percben pedig az alakulatnak el kellett tudnia

hagyni a laktanyát - hangsúlyozta. Gondos
Ferenc. Beszédében kitért az alakulat bajtár-
sias szellemére, a nehézségekre, az örömökre,
arra, hogy kiváló embereket ismert meg a kö-
zös munka során. A nyugállományú ezredes
kiemelte, külön örül annak, hogy országosan
egyedülálló módon, a hajdani, tapolcai sorka-
tonák is szívesen emlékeznek katonaéveik
ezen idõszakára, és emléket állítanak alaku-
latuknak.  Töreky László

Az emlékezõ beszédet követõen Sólyom Károly alpolgármester, Varga Károly
nyugalmazott százados és Gondos Ferenc ezredes leleplezte az emléktáblát
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Császár László köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnököt és a FIDESZ-KDNP
frakciók országgyûlési képviselõit
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Orbán Viktor a választópolgárok akaratá-
ból 2010. május 29-tõl ismét Magyaror-
szág miniszterelnöke. Programbeszédé-
rõl, megnyilatkozásairól, a világról és ha-
zánkról alkotott nézeteirõl sokat és sok-
helyütt olvashattunk az elmúlt hónapok-
ban és olvashatunk ma is. Éppen ezért az
alábbi összeállításunkban nem ezekbõl vá-
logattunk, hanem a tapolcai kötõdéseirõl
valló mondatainak egy részét szedtük cso-
korba.

Az elsõ tapolcai élményekrõl a Városi Te-
levízióban 2010. szeptember 9-én így nyi-
latkozott Töreky Lászlónak:

- Régi Tapolca-járó ember vagyok. Édes-
apám - aki lassan már a hetvenet is elhalad-
ja - mindig járt gyorsasági motorversenyek-
re, autóversenyekre, és magával vitt engem
is. Így kerültünk Tapolcára, és ha már Buda-
pest közelébõl - ott laktunk - „elvergõd-
tünk” ide, akkor a várost is megnéztük. Úgy
õriztem meg gyerekkoromból az akkori
élményeket, hogy Tapolca az a város, ahol
Y-alakú házak vannak. Aztán a politikába
sodort az élet, és akkor már nem az Y-házak
jelentették számomra Tapolcát, hanem sok-
kal inkább a tapolcai emberek. A megyei
közgyûlés elnökével, Lasztovicza Jenõvel
már 12 éve „koptatom” együtt a parlamen-
ti padsorokat. Ez egyfelõl baráti kapcsolat,
másfelõl a szenvedélyünkben is van közös.
Õ - ha jól emlékszem - a Fradiban futballo-
zott fiatalkorában, és én sem tartoztam az
ügyetlenebbek közé. Késõbb aztán a par-
lamenti válogatottban egy csapatban játszot-
tunk.
Orbán Viktor a FIDESZ elnökeként elõ-
ször 1996. március 24-én érkezett váro-
sunkba. A mai könyvtárépületben tartott
elõadását követõen riportot készítettem
vele. Ebbõl idézek egy részletet. Érdemes
megfigyelni, hogy mennyire összecseng a
gazdaságpolitikáról alkotott, 14 évvel ez-
elõtti véleménye a maival.

- A FIDESZ gazdaságpolitikájának fõbb
szavai: gazdaságnövekedés, kiszámítható-
ság, a korrupció felszámolása. Nem gondol-
juk, hogy a takarékosság, a visszaszorítások
megoldanák a gazdaság bajait. Itt a termelés
növekedésére, új vállalatokra, beruházá-
sokra van szükség. A másik kulcsszavunk a
kiszámíthatóság. 1994 májusa és '95 decem-
bere között 61 alkalommal volt Magyaror-
szágon adójogszabály-módosítás. Ilyen ki-
számíthatatlan környezetben nem lehet gaz-
dálkodni. A harmadik szavunk a gazdasági
életet átszövõ korrupció felszámolása. Tör-
vényesség, törvénytisztelet kell a gazdaság-
ban is.
1999. június 5-én Orbán Viktor már mi-
niszterelnökként látogatott Tapolcára.
Részt vett az Isolyth Rt. üzemavatóján.

A városházi fogadást követõen gyalog tet-
te meg az utat a látogatás következõ szín-
helyére, a Tópartra. Sétája során elbe-
szélgetett az Õt köszöntõ polgárokkal.

- Sok életerõ van a városban. Nagyon sok
olyan emberrel váltottam szót, aki akar va-
lamit, tervei vannak. Ács János polgármes-
ter úr ezek közül a tervek közül többet be-
mutatott nekem. Köztük olyanokat, amelyek
túlmutatnak a város lehetõségein és ezekhez
kérte a kormány támogatását. Azt viszont
tudni kell, hogy mielõtt Tapolca nagyot ál-
modhatna, elõbb azokból a gondokból kell
kihúzni, amiben most van. Önhibáján kívül
a hátrányos helyzetû önkormányzatok közé
tartozik. A támogatásra beadott egy pályá-
zatot. Most éppen azon dolgozunk, hogy a
kormány segítse a levegõhöz jutást. Úgy
látom, hogy erre jó esély is van.
A következõ miniszterelnöki látogatás idõ-
pontja 2002. március 26-a volt.

- A legutóbbi látogatásom után elég sok
minden változott ebben a városban. Nyilván
Önök a napi sürgés-forgásban nem mindent
vesznek észre, mint a ritka látogató, ami-
lyen én vagyok. De sok minden megválto-
zott: szebbek az utcák, szebbek az épületek.
Föl is írtam magamnak. Azt mondják, hogy
20 éve nem épült bérlakás ebben a város-
ban, és most sikerült mintegy százat felépí-
teni az elmúlt években. Rendelkezésre áll az
a több százmillió forint is, ami a Közösségi
Ház megépítéséhez szükséges. Ezek nagyon
szép eredmények, gratulálni szeretnék hoz-
zá. Azt hiszem, hogy ezeknek a magyarázata
az együttmûködésben rejlik. Ha hívnak, szí-
vesen és örömmel jövök máskor is Tapolcára.

Nos, Orbán Viktor teljesítette ígéretét: kö-
vetkezõ látogatása örömteli eseményhez
kötõdött, a Városi Rendezvénycsarnok
2003. május 31-ei átadásához.

- Nem volt túlzás, amikor Ács János pol-
gármester az 1999-es tapolcai találkozón-
kon azt mondta, ha a kormányzat hajlandó
partnerül szegõdni Tapolca városához, ak-
kor az itt élõ emberek minden lehetõséget
meg fognak ragadni, minden forintot értel-
mesen, okosan fognak felhasználni és a vá-
ros az ország büszkeségére fog majd gya-
rapodni négy esztendõ alatt. Ezért aztán ezt
elhittük, és a kormányzat Tapolca város part-
nerévé vált az elmúlt esztendõkben. Elke-
rülõ út, szálloda, sportlétesítmény-felújítás,
most ez a rendezvénycsarnok. Még egy sé-
táló utca, egy szép, városias érzületet nyújtó
sétáló utca, ami ránk vár. Kívánom az itt
élõknek, hogy az is valósuljon meg minél elõbb.

- Miniszterelnök Úr! Ön az avatón ját-
szott a Parlament csapatában. Játékosként
hogyan ítéli meg a pályát?

- Nagyon jó volt játszani rajta. Csak azt
sajnálom, hogy jól elvertek bennünket a

szombathelyiek, és még a kaput sem tudtam
eltalálni.
Tapolca és a környék polgárai 2004. jú-
nius 14-én, a FIDESZ európai parlamen-
ti kampányzáró politikai nagygyûlésén
találkozott újra Orbán Viktorral. Az ak-
kor vele készített riportban természete-
sen szó esett a tapolcai polgárokról, a vá-
rosról is.

- A tapolcai emberek közül sokat isme-
rek. Olyanokat, akik tisztességesen és be-
csületesen élik az életüket. Polgáremberek,
akik a saját teljesítményük révén akarnak
elõbbre jutni. Ha megnézzük a város tör-
ténelmét az utóbbi néhány évben, azt látjuk,
hogy van önbizalmuk a tapolcaiaknak, és

minden okuk meg is van rá. Nagyon kevés
olyan várost tudok mondani, amely akkora
utat tett volna meg, mint Tapolca, és saját
erõbõl olyan fejlõdést tud felmutatni, mint
az Önök települése. Itt összekapcsolódnak a
dolgok. Erõs a nemzeti érzés a városban, a
keresztény értékeknek is erõs az alapja. Szép
dolog az eszme, fontos dolog, de a minden-
napi élet szempontjából a nevében végzett
munka, az eredmény a legfontosabb. Tapol-
ca egy lélegzõ, élõ város.
A legutóbbi találkozóra 2010. szeptember
9-én került sor. A FIDESZ-KDNP kihe-
lyezett frakcióülését követõen az Új Teme-
tõben a miniszterelnök lerótta kegyeletét
Ács János sírjánál. Rá így emlékezett:

- Ács Jánossal nagyon mély, személyes
barátságot alakítottam ki. János egy nagy-
lelkû ember volt. Aki közel került hozzá - és
nem volt rossz szándékú - az könnyen ke-
veredett mély kapcsolatba vele. Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy megismerhettem Õt, és
nagyon sajnálom azt a veszteséget, amely a
családját és mindannyiunkat ért a halálával. 
Végezetül ezekkel a szavakkal búcsúzott
Orbán Viktor Tapolcától:

- Jött egy újabb választás. Jött Császár
László, a korábbi alpolgármester, vele is jó
kapcsolatot építettem ki. Meglátjuk, mit hoz
a jövõ. De egy biztos: Tapolca most már a
tapolcai embereket jelenti számomra és
nem az Y-házakat.       N. Horváth Erzsébet
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A miniszterelnököt 1999-ben Ács
János polgármester és Lasztovicza
Jenõ fogadta a Városházán

Tapolca most már a tapolcai embereket jelenti számomra
Összeállítás Orbán Viktor miniszterelnök Tapolcán tett látogatásairól és részletek a vele készített riportokból

Tapolcai ízek az ajándékkosárban

Taktikai megbeszélés

Orbán Viktor a rendezvénycsarnok átadó ünnepségén

Orbán Viktor lerótta kegyeletét Ács János sírjánál
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Kihelyezett frakcióülést tartott szeptem-
ber 9-én Tapolcán, a Hotel Pelionban a
FIDESZ és a KDNP frakció. Ezen a frak-
cióülésen lehetõség nyílt arra, hogy Orbán
Viktor miniszterelnököt Lasztovicza Jenõ, a
térség országgyûlési képviselõje, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnöke tájékoztassa
a megye helyzetérõl, a térséget érintõ gon-
dokról, problémákról és a jövõre vonatko-
zó tervekhez a kormány segítségét kérje.
Az ott elhangzottakról és az elmúlt 4 év
elnöki munkájáról is kérdeztük Lasztovicza
Jenõt.

- Tisztában vagyunk azokkal a lehetõsé-
gekkel, amelyek a következõ 2-3 évben vár-
nak ránk. A Gyurcsány-korszak olyan adós-
ságállományt halmozott fel, amelynek a kifi-
zetése a következõ 3 évben óriási terheket fog
ránk róni. Számokat is mondhatok: 2011-ben
2800 milliárd forintot kell visszafizetnünk.
Ez azt is jelenti, hogy ennyivel kevesebbõl
tud gazdálkodni az ország. Ez az összeg maga-
sabb, mint amit nyugdíjra évente - 2500 mil-
liárd forint - kifizet a kormány. De a személyi
jövedelemadó bevételnél is sokkal nagyobb.
2012-ben egy kicsivel kevesebbet, 2013-ban
pedig 3000 milliárdot kell visszafizetnünk.
Ugyanakkor az emberek - a nehézségek elle-
nére is - vágynak fejlesztésre, szeretnék, ha a
környezetük szebb, a megélhetésük biztonsá-
gosabb lenne. Ezért mi, a Veszprém megyé-
ben élõk kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy
a 8. számú útból - ha nem is egy autópálya, 
de - egy gyorsforgalmi út legyen. Akereskede-
lem nagy része nyugat felõl érkezik, a turis-
tákat is onnan várjuk. Bizonyított tény, hogy
a gyorsforgalmi utak mellett, 25-30 km-es
sávban, mind a két oldalon nagyon élénk gaz-
dasági fejlõdés indul. Erre lenne szüksége
Veszprém megyének is.

- Milyen, megyénkre vonatkozó kérdés fel-
vetésére volt még lehetõsége a frakcióülé-
sen?

- A másik felvetésünk a turisztika fejlesz-
tésével volt kapcsolatos, hiszen a Balaton,
mint kiemelt üdülõkörzet Budapest után a leg-
nagyobb turisztikai értékünk. A turizmus na-
gyon sok embert foglalkoztat, sok családnak
ad munkalehetõséget és megélhetést. Ezért is
kéne sokkal több pénzt áldozni rá. A minisz-
terelnök úrral arról is beszéltünk, hogy a Ba-
latonnál nemcsak fejlesztésekre lenne szük-
ség, de marketingre is. Piacra kell vinni a
Balatont ahhoz, hogy újra jöjjenek hozzánk a
külföldi vendégek. Azt tudni kell, hogy a
Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizott-
ságnál az elmúlt idõszakban marketingre egy
fillér sem volt. Az elõzõ kormányzat ezekre a
célokra szinte semmit sem áldozott. A minisz-

terelnök úr is egyetértett azzal, hogy a Bala-
ton az ország gazdasági életében jelentõs sze-
repet játszik, és szükség van a minõségi turiz-
mus fejlesztésére ezen a területen.

- Szóba került-e Veszprém megye egészség-
ügyi helyzete, az Onkológia Centrum létreho-
zása?

- Igen. Errõl is tájékoztattam a miniszterel-
nök urat. Szó volt arról, hogy az ésszerûsítés,
a költségcsökkentés érdekében egy olyan
struktúrafejlesztést szeretnénk megvalósítani
2-3 éven belül a Veszprém megyei kórházak
bevonásával, amely példaértékû lenne az
egész országban. A kórházak integrált rend-

szerben mûködnének, és ebben a rendszerben
fontos szerepe lenne a veszprémi, az ajkai, a
tapolcai, a pápai kórháznak és majd a bala-
tonfüredi szívkórháznak is. Nemcsak a beteg-
ellátás minõsége javulna, de a mûködtetés is
gazdaságos lenne. Örülünk annak, hogy a
Csolnoky-kórháznak a struktúrapályázaton
közel 5 milliárdot, a sürgõsségi fejlesztésére
pedig mintegy 800 milliót nyertünk. A veszp-
rémi fejlesztéshez hozzátartozik Farkasgyepû
fejlesztése is, ahhoz pedig a tapolcai kórház a
pulmanológia, barlangterápia szintjén lánc-
szerûen igazodik. Az Onkológia Centrum lét-
rehozásáról a miniszterelnök úr azt mondta,
hogy õ a szakemberek véleményére fog ezzel
kapcsolatban hagyatkozni, a kormány úgy
dönt, ahogy azt a szakma kívánja. A szakma
pedig már régen letette a voksát amellett,
hogy a centrumot Veszprémben kell létre-

hozni. Nagyon bízom benne, hogy néhány
hónapon belül a kérdésnek erre a végére is
pontot tudunk tenni.

- Szeptember 16-án a 2006-2010-es vá-
lasztási ciklus utolsó megyegyûlését nyitotta
és zárta. Elnök Úr! Tekintsünk egy kicsit visz-
sza az elmúlt 4 évre!

- Az idõ nagyon gyorsan eltelt. Meg kell,
hogy mondjam, sokkal könnyebb és jobb dol-
gokra számítottam, mint ami megyei elnök-
ként ért. Már a ciklus kezdetén is az eladó-
sodás útján volt az ország, bár még nem volt
gazdasági válság, de növekedett a munkanél-
küliség, az infláció, a közüzemi árak - és még

sorolhatnám a gondokat, problémákat. Rög-
tön az elsõ évben megszorító intézkedéseket
kellett hozni ahhoz, hogy az intézményhá-
lózatot mûködtetni tudjuk. Míg 2006-ban a
megye bevételeit képezõ személyi jövedelem-
adó, az illeték, a normatívák, amit az állam-
tól kaptunk, 9,5 milliárd forintot tettek ki,
addig 2010-ben - ugyanazon a soron - ez két-
milliárddal kevesebb. Eltelt 4 év, nõtt az inflá-
ció, nõttek az árak, mégis 2 milliárddal keve-
sebb forintból kellett gazdálkodnunk. Ráadá-
sul az önkormányzatok a választások után 9
középiskolát mûködtetésre átadtak a megyé-
nek. Több intézményt kellett mûködtetnünk
lényegesen kevesebb pénzbõl. Ha ezeket
nézem, akkor csalódott vagyok, mert sokkal
több hasznos feladatot tudtunk volna ellátni,
ha más gazdasági környezetben dolgozhat-
tunk volna.

- Az elmúlt 4 év mely teljesítményeire a leg-
büszkébb?

- A legbüszkébb arra vagyok, hogy a me-
gye életképes, nem kellett nagy kölcsönöket
felvenni. Ha összehasonlítjuk a megyéket,
akkor látjuk, hogy közöttük nagyon sok olyan
van, ahol hatalmas hitelállományt halmoztak
fel, és a kibocsátott kötvény jelentõs részét
már elköltötték mûködésre. Nálunk ilyen
nincs. Örülök annak is, hogy mûködtetni
tudjuk az intézményrendszert, hogy sikerült
olyan partneri kapcsolatot kiépíteni a megye
40 intézményével, hogy azok vezetõi meg-
értették: a takarékossági, a megszorító intéz-
kedések az õ intézményeik érdekeit is védi.
Bár már 2006-tól nehéz volt az élet, de örülök
annak, hogy az elmúlt években a kistele-
püléseknek tudtunk pályázati önerõalapot
biztosítani ahhoz, hogy uniós pályázatokon
indulva fejleszteni tudjanak. Jutott, ha nem is
nagy összeg, a sportlétesítmények fejleszté-
sére, iskolák, civil szervezetek, egyesületek
támogatására. Különbözõ kulturális rendez-
vények, falunapok megtartását is segítettük.
Sok-sok 100 millió forintot fordítottunk ezek-
re a „nem kötelezõ feladatokra”. Ezeket a me-
gye önként vállalta fel.

- Október 3-án önkormányzati választások
lesznek. Megváltozik a megyei közgyûlés ösz-
szetétele is.

- A mostani kormány fontos döntéseket ho-
zott a megyegyûlés létszámával kapcsolatban
is. Az eddigi 40 fõ helyett csak 18 fõbõl fog
állni. Majd a választók eldöntik, hogy melyik
párt képviselõit juttatják be a megyegyûlésbe.
Egyet már most biztosan tudok: bárki is irá-
nyítsa a megyét a következõ 4 évben, nagyon
nehéz dolga lesz. Nagyon sokat kell majd üt-
köznie a települési vezetõkkel, mert hatalmas
változásokat kell majd elfogadtatnia az intéz-
ményrendszeren belül, akár az oktatást, akár
az egészségügyet nézzük. A gyermeklétszám
csökkenése most már a középiskolákat is
elérte. A következõ megyei vezetésnek, ha
nem akarja csõdbe vinni a megyét, nagyon
kemény döntéseket kell meghoznia. Végeze-
tül szeretném megköszönni mindazoknak,
akik az elmúlt 4 évben segítették a munká-
mat. Köszönet azoknak is, akik bátorítottak,
akik támogattak abban a meggyõzõdésem-
ben, hogy Veszprém megye stabilitásának
biztosításához milyen utat kell bejárni. Kö-
szönöm az önkormányzati vezetõknek, az
intézményvezetõknek az elmúlt évek partner-
ségét. Bízom abban, hogy a következõ 4 év-
ben is olyan vezetése lesz Veszprém megyé-
nek, amely felelõsen gondolkodva tudja irá-
nyítani a megyét. Úgy, hogy az itt élõ embe-
rek biztonságban érezzék magukat.
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A turizmus fejlesztése a térség létérdeke

Hans Penz, Alsó-Ausztria elnöke veze-
tésével a tartomány parlamenti delegá-
ciója látogatott Veszprém megyébe,
szeptember 8-9-én.

A magas rangú vendégeket Lasztovicza
Jenõ megyei közgyûlési elnök és dr.
Zsédenyi Imre megyei fõjegyzõ, valamint
a megyei közgyûlés több képviselõje
fogadta az Egry-teremben, ahol kétoldalú
tárgyalást folytattak a több évtizedes
testvérmegyei együttmûködésrõl, illetõleg
a bõvítés lehetõségeirõl. 

A küldöttség tagjai ellátogattak Tapol-
cára is, ahol Császár László polgármester
köszöntötte õket a Városházán. A vendé-
gek érdeklõdéssel hallgatták a kivetített
képekkel gazdagon illusztrált városismer-
tetést, amelynek középpontjában az elmúlt
évek fejlesztése, az értékmegõrzõ rehabi-
litáció és a gyógyturizmus szerepelt. Majd
a városházi ismertetõ után egy kellemes
sétát tettek Tapolca belvárosában.

Ausztriai elnöki látogatás Tapolcán

Az osztrák küldöttség a gyógybarlang lehetõségeirõl is érdeklõdött

Fotó: Parapatics

Orbán Viktor miniszterelnök érdeklõdéssel hallgatta Lasztovicza Jenõ tájé-
koztatóját Veszprém megye helyzetérõl

Fotó: Parapatics

Öt évvel ezelõtt, 2005-ben azzal a céllal jött
létre a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, hogy a
tapolcai kistérség gyermekei, fiataljai ré-
szére igényes képzõ- és iparmûvészeti ok-
tatást biztosítson.

A tíz telephelyen mûködõ intézmény
2007-ben kiváló minõsítést nyert el, 2009-ben
pedig megkapta a Tapolcai Kistérség Neve-
lésügyéért kitüntetést. Tapolcán 2 éve mûkö-
dik az iskola, de már nagyon szép eredménye-
ket tudhatnak magukénak a tapolcai gyerekek.

A Közoktatási Közalapítvány támogatá-
sával a 2010/2011-es tanévben már a kö-
zépiskolák felé is nyitottak. Ezekben az
intézményekben a grafika és a festészet
kifejezési eszköztárával ismerkednek a
fiatalok.

Az évforduló tiszteletére egy szép, szí-
nes kiadványt készített a Szín-Vonal Mû-
vészeti Iskola. Ebben 750 tanulói munka
kapott helyet.          

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Öt eredményes tanév
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Tapolca legújabb kori történelmének legnagyobb vállalkozása:
a Belváros értékmegõrzõ rehabilitációja

Szeptember 9-én a Köztársaság téren
ünnepélyes keretek között írták alá azt a
Támogatási Szerzõdést, amely megnyitotta
az utat a közel egymilliárd forintos bel-
városi értékmegõrzõ fejlesztés elõtt. Az ün-
nepségen részt vett dr. Temesvári Balázs, a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetõ igazgatója és Lasztovicza
Jenõ, a térség országgyûlési képviselõje, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke is.

- Egy elõkészítõ szakasz elsõ állomásához
érkeztünk. Ez az elõkészítõ szakasz Tapolca
megszépülésének újabb állomását is jelenti.

Ehhez a kormány komoly erõforrásokat tu-
dott biztosítani. A város és a Képviselõ-testü-
let erejét az is megmutatta, hogy a saját költ-
ségvetését úgy alakította, hogy ez a jelentõs
fejlesztés megvalósulhasson. Nagyon fontos
az itt élõknek, hogy egy új, változatos, megszé-
pült környezet alakulhasson ki Tapolcán - mond-
ta projektindító beszédében dr. Molnár Ágnes,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára.

Majd arról szólt, hogy elõzõ nap nagy öröm-
mel érkezett a városba a nemzeti együttmû-
ködés kormánya. - Nagy tisztelettel néztük
eddig is a néhai Ács János és Császár László
polgármestersége alatt a városban végbe ment
óriási fejlõdést. A mai napon, a Támogatási
Szerzõdés ünnepélyes keretek között történõ
aláírásával egy új fejlõdési szakasz kezdõdött
Tapolca életében. Ehhez mindenkinek nagy
örömmel és tisztelettel gratulálok. A nemzeti
együttmûködés kormánya ígéretet tesz arra,
hogy minden segítséget megad a városnak,
ahhoz, hogy a tervei valóra váljanak, hogy
Császár László polgármester kijelentése meg-
valósuljon, miszerint „elõttünk a város, mö-
göttünk a kormány” - mondta dr. Molnár Ágnes
államtitkár.

A projektnyitó beszédet követõen a Támo-
gatási Szerzõdés aláírására került sor. A doku-
mentumot Galovicz Mihály, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség KIOP és Közlekedési
Programok Irányító Hatóságának fõigazgató-
ja, Császár László polgármester és dr. Imre
László, Tapolca Város jegyzõje látta el kézje-
gyével.

- Nagy öröm számomra, hogy azon a na-
pon sikerült aláírni a Szerzõdést, amelyen a
kormányfrakció Tapolcán ülésezik. Az elmúlt
2 évben sokan és nagyon sokat dolgoztunk
azon, hogy idáig eljussunk, és sokat fogunk
tenni az elkövetkezendõ 24 hónapban is azért,
hogy a terv valósággá váljon - mondta a vá-

ros elsõ embere. - Ez a folyamat türelmet,
megértést kíván a városlakóktól, de majd
amikor elkészülnek ezek a beruházások - a
magas- és mélyépítés, megújulnak a közin-
tézmények, közparkok - mind-mind a lakos-
ságot és a turizmust fogják szolgálni. Jobbak
lesznek a körülmények, gazdaságosabbak a
mûködési feltételek. Az egymilliárd forint itt
marad a helyi vállalkozóknál, hiszen a köz-
beszerzés során elsõsorban õket választotta ki
a Képviselõ-testület a munkák elvégzésére.
Ez a beruházás sok munkahelyet meg tud tar-
tani, illetve teremteni az elkövetkezendõ 2 év
során. Köszönet mindenkinek, aki az elõké-

szítésben, a pályázat megírásában részt vett.
Köszönet a döntéshozóknak, hogy segítik a
terveink megvalósulását. Bízom benne, hogy
2 év múlva már a megvalósult fejlesztésrõl
fogunk számot adni itt, ezen a jelképes he-
lyen, a Trianon Emlékmû és a Székelykapu
mellett. A munkálatokhoz mindenkinek erõt
és egészséget kívánok - fejezte be beszédét
Császár László.

Majd Kovács Imre, a Magyar Aszfalt Kft.
igazgatója átvette a munkaterületet a polgár-
mestertõl, és a jelképes bástyabontással meg-
kezdõdött a Belváros értékmegõrzõ rehabili-
tációja.

Átadták a kerékpárút új szakaszát

A város belterületén kerékpárral köz-
lekedõk számára jó hír, hogy szeptem-
ber 22-én, az Európai Autómentes Na-
pon ünnepélyes keretek között átadták
a kerékpárút új szakaszát a Köztársa-
ság téren.

Az ünnepélyes átadáson és az azt köve-
tõ kerékpártúrán több százan vettek részt -
köztük a másfél éves kisgyermek (a biz-
tonságos gyermekülésben) éppúgy, mint a

80 felé haladó -, mintegy ezzel is köszö-
netüket kifejezve azért, hogy a város ve-
zetése gondoskodik arról, hogy a bringá-
zók városi közlekedése biztonságos legyen.

A kerékpárt és a kerékpározót dicsérõ
vers elhangzása után Császár László pol-
gármester köszöntötte a jelenlévõket. Mint
mondta, az elmúlt önkormányzati ciklus
legsikeresebb beruházása volt a Tapolcát a
diszeli településrésszel összekötõ kerék-
párút kiépítése. A sikerét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy nagyon sokan
közlekednek rajta naponta, nemcsak bicik-
livel, de gyalogosan, gördeszkával, vagy
akár babakocsit tolva. - Ezért is gondoltuk
úgy, hogy itt nem szabad megállnunk - hang-
súlyozta a polgármester - és a kerékpár-
utat a városon keresztül a másik település-
részig, a Dobó-lakótelepig ki kell vinni,
azaz az ott élõ és az oda igyekvõ kerék-
párosoknak is meg kell adni a lehetõséget
a biztonságos közlekedésre. Ebben az ütem-
ben még nem értünk el a Dobó-lakótele-
pig, de reményeink szerint jövõre már igen.
Természetesen itt sem akarunk megállni.
A céljaink között szerepel, hogy a várost
bekapcsoljuk az országos kerékpárút há-
lózatba Szigliget irányába haladva. A ter-
vek már készen vannak, pályázati lehetõ-
ségre várunk. A városi kerékpárút kiala-
kításakor kikértük a szakemberek, a rend-
õrség véleményét, hiszen itt egy speciális
esetrõl van szó: a már meglévõ útszakasz
egy részét kellett úgy kialakítani, hogy az
a kerékpáros közlekedésre alkalmas legyen.
Azt, hogy jó úton járunk, mi sem bizonyít-

ja jobban, mint az, hogy most ennyien itt van-
nak. Tapolca kerékpáros társadalma igényli
és megérdemli ezt a törõdést.

A kerékpárút városi szakaszának meg-
nyitását a nemzetiszínû szalag ünnepélyes

átvágása szimbolizálta. Majd Bakler Zoltán
rendõrfõhadnagy, a Tapolcai Kapitányság
Közlekedésrendészeti Alosztályának veze-
tõje látta el jó tanáccsal mindazokat, akik
arra a kerékpártúrára indultak, amely Gyu-

lakeszit, Csobáncot megkerülve a Tapolca-
Diszeli Szabadidõparkban ért véget.

A megfáradt biciklistákat ott vidám ze-
neszó, üdítõk, szendvicsek és a falu ke-
mencéjében sült, finom langalló várta. A

résztvevõk - miután éhüket, szomjukat ol-
tották - egymás bicaját csodálva és must-
rálva már a következõ túra tervérõl is be-
szélgettek.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A Támogatási Szerzõdést dr. Imre László, Császár László és Galovicz
Mihály írta alá

Fotó: Sulyok

Dr. Molnár Ágnes államtitkár elisme-
réssel szólt a városban megtapasz-
talt együttmûködésrõl

Fotó: Sulyok

Megérkeztek a diszeli városrészbe a kerékpártúra résztvevõi

Fotó: N. Horváth

Anemzetiszínû szalagot Császár László
és Novák Ádám kerékpárversenyzõ vág-
ta át

Fotó: N. Horváth



Ezt a dalai láma mondta Budapesten, a Par-
lamentben, szeptember 20-án, ahová Ékes
József országgyûlési képviselõ, a Tibeti-
Magyar Baráti Társaság elnöke hívta meg
és köszöntötte. A találkozón részt vett - má-
sok mellett - Tõkés László református püspök,
az Európai Parlament (EP) alelnöke, az 
EPtibeti frakciójának vezetõje és Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke,
térségünk országgyûlési képviselõje is.

- A boldogság végsõ forrása a tudatban, el-
ménkben rejlik és nem az anyagi javakon
múlik. Alapvetõ az optimista gondolkodás! A
harag, a félelem felemészti immunrendsze-
rünket - mondta a dalai láma. - Igaz, õszinte
emberek legyünk, ez a célja valamennyi val-
lásnak - hangsúlyozta.

A beszéd után a képviselõk kérdésekkel ér-
deklõdtek a dalai láma világról alkotott véle-
ményérõl. Lasztovicza Jenõ a tibeti-kínai hely-
zet jövõjét érintõ felvetésére a vendég elmond-
ta: - Bízunk a tibeti több ezer éves spirituális
erõben, a hagyományokban, mely átsegít min-
ket a nehézségeken.  

/Forrás: megyei sajtóreferens/

„Õrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyûjt-
sük össze töredékeinket, nehogy elvesszenek
végleg, s ezáltal üresebb legyen a múlt, sze-
gényebb a jelen és kétesebb a jövõ” - 2005.
december 15-én egy könnyezõ polgármes-
ter, néhai Ács János ezekkel a szavakkal
búcsúzott egy város nevében - 70 esztendõ
után - a Tapolcán megszûnõ kiképzõ kato-
náitól - mondta dr. Hende Csaba honvédel-
mi miniszter a Magyar katonai ruházat a
honfoglalástól napjainkig címû kiállítás
megnyitójában szeptember 10-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

- Intelemként, egyfajta fogadalomként azt
ígérte a váratlanul és minden komolynak ne-
vezhetõ szakmai indok nélkül megszüntetett
laktanya honvédainak, hogy a város megõrzi
a közösen eltöltött idõ emlékét - hangsúlyoz-
ta a miniszter. Majd arra hívta fel a nagy-
számú közönség figyelmét, hogy az 1000 esz-
tendõnk története egyfelõl a békeidõk alkotó
munkájával, másfelõl a megmaradásért, a
megszerzett értékeinkért való küzdelemmel
telt el. - Nem élhetett ez az ország és ez a
nemzet katonák nélkül. A mundérnak Ma-
gyarországon mindig megvolt a becsülete. Az
a becsülete, amelyet a viselõi szereztek neki.
Õk a bajban társai voltak egymásnak, és a bajt,
a halálos veszedelmet pedig nem maguknak
keresték, hanem a hazát szolgálták - szögezte

le a honvédelmi miniszter. - Az egyenruha
ennek az életre-halálra szóló szövetségnek és
testvériségnek volt a jelképe történelmünk
során és ezt jelképezi ma is.

Majd arról szólt Hende Csaba, hogy az új
katonai vezetés újjáépíti a hadsereget, és meg-
õrzi az elmúlt évszázadok katonai örökségét.

Aminiszteri megnyitót követõen Igaz Sándor
tanárnak, a Megyei Önkéntes Tûzoltóság al-
elnökének a levelét olvasták fel. Ebben a 10.
születésnapját ünneplõ, a kiállítást rendezõ
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesületnek aján-
dékozta a Sebõk János vezérõrnagytól, a ta-
polcai laktanyaparancsnoktól kapott társasági
egyenruhát.

Az ajándékot meghatottan köszönte meg
Horváth Gábor, az Egyesület elnöke, majd
olyan „idõutazásra” hívta a kiállítás résztve-
võit, amelynek fõszereplõje a katonai ruházat
volt. Szólt arról, hogy az egységes katonai
ruházatot 1705-ben vezette be II. Rákóczi
Ferenc. A kiállítás jelentõs részében a csá-
szári és királyi hadsereg ruházata látható.

- Az egyenruhák és a civil ruhák fejlõdése
között szoros a kapcsolat. Az 1945-1990 kö-
zötti katonai ruházat az akkori történelmi vi-
szonyokra is utal, hiszen alig lehet megkülön-
böztetni a magyar és a szovjet viseletet
egymástól, és az alatt az idõ alatt kilencszer
változott - mondta Horváth Gábor.

A kiállítás témájához kapcsolódó könyv-
sorozatot a Kiadó tulajdonosa, dr. Tóth László
mutatta be az érdeklõdõknek.                 NHE

Képünkön Sebõk János nyugállomá-
nyú vezérõrnagy, aki 1978-tól 1989-ig
a tapolcai rakétások parancsnoka volt

Fotó: Sulyok

A jelen és a múlt találkozása

Fotó: Sulyok

Lasztovicza Jenõ kérdést intézett a
dalai lámához

A mundérnak Magyarországon
mindig megvolt a becsülete

A Balaton Akadémia írástudóinak gondolatai
Kettõs könyvbemutató helyszíne volt a
városi könyvtár olvasóterme szeptember
20-án. Dr. Szijjártó István, a Balaton Aka-
démia Igazgatója, a Magyarok Világszö-
vetsége elnökségi tagja és Németh István
Péter költõ, az akadémia munkatársa tar-
tott író-olvasótalálkozót teltház elõtt.

Dr. Szijjártó Istvánt, közelmúltban megje-
lent „Egyöntetûségünk csodaszarvasa” címû
könyve szellemiségérõl kérdeztük. Megtud-
tuk, a cím Sütõ István szép költõi képe, amely
mögött az a gondolat áll, hogy nemzeti össze-
fogásnak nincs alternatívája. - Ahogy Zrínyi
azt mondta a saját korában, hogy „Ne bántsd
a magyart!”, ma a huszonegyedik században
azt kell mondanunk, hogy magyar, te se
bántsd a magyart. Egymásra vagyunk utalva,
és Magyarországnak drágák a pillanatai. Ha
meg akar maradni a Kárpát-medencében ez a
nemzet, akkor szembe kell néznünk azzal,
hogy sem a fegyver, sem a hatalom, sem a
pénz hatalma önmagában ehhez nem elegen-
dõ. A nemzet határait évszázadok óta Toldi
Miklós, János vitéz, mesterembereink, tudó-
saink, kiváló sportolóink, mûvészeink, anya-
nyelvünk és hitünk õrzi. Ez utóbbi a leg-
fontosabb, hiszen akinek hite van, az mindig
erõsebb 99-nél, akinek csak érdekei vannak -
osztotta meg gondolatait lapunk munkatársá-
val a Balaton Akadémia igazgatója.

Németh István Péter kérdésünkre elmond-
ta, hogy új Csobánci Rekviem címû kötetét az
a  keszthelyi Balaton Akadémia adta ki, amely-
nek a megalakulástól munkatársa. - Az el-
múlt tíz esztendõ Balatonhoz és édesapám-
hoz kötõdõ verseibõl állítottam össze a kö-
tetet. A balatoni fények és párák mögött a gon-
dolataimban mindig ott van elhunyt édesapám
alakja. Ahogy a családhoz ragaszkodom, úgy
ragaszkodom a tájhoz is - fogalmazott a
tapolcai költõ új verseskötete kapcsán.

Töreky László

Igaz, õszinte emberek legyünk!

Nagysikerû, közös kiállításnak ad ott-
hont a VOKE Batsányi Mûvelõdési
Központ szeptember 23-ától október
10-éig.

A mûvelõdési központ és a Tanúhegyek
Egyesület közös szervezésében nyílt kiál-
lítás közönsége Hosszúné Tölgyes Ilona és
Hosszúné Pál Andrea gobelinjeiben és
Zentai Gábor Miskakancsó-gyûjteményé-
ben gyönyörködhet a fenti a napokon.

A kiállítást megnyitó dr. Papp Zsuzsanna
textiltervezõ radiológus elismeréssel szólt
a kézimunkákról és a kancsógyûjtemény-
rõl. Mint mondta, ezekhez a tevékenysé-
gekhez belsõ tûzre, szenvedélyre és nem
utolsó sorban türelemre is szükség van. Jó,
hogy vannak közöttünk olyanok, akikben
mindez együtt van, és az alkotásaikat, a
féltve õrzött gyûjteményeiket meg is
mutatják a nagyközönségnek.

- A gobelinek témavilága igen gazdag: a
klasszikus portrék, virágcsendéletek mel-
lett a táj is megjelenik rajtuk. - Az egye-

diség jegyeit még azok a kézimunkák is
hordozzák, amelyek ugyanabból az alap-
ból indultak ki - mondta dr. Papp Zsuzsa.

A Miskakancsó emberfejû, süveges
borosedény. A süveg alkotja az edény
száját és a kiöntõjét, amely összenyomott
és lappal fedett úgy, hogy csak kerek
nyílás marad rajta. Egyetlen függõleges
füle van. Jellegzetes dísze a hasán levõ
dombormûves kígyó és a szintén dombor-
mûves sujtássor.

Zentai Gábor Miskakancsó-gyûjtemé-
nye is „beszédes”. Szól arról, hogy a kö-
vetkezetes és kitartó gyûjtõmunka olyan
igazi kincsek birtokába juttatja a gyûjtõt,
amelyeknek gondozása nem kis feladatot
jelent. Az itt kiállított kancsók között nincs
kettõ azonos, azaz az emberi fantáziának
és leleménynek kimeríthetetlenül mély kút-
ja van.

A kiállításmegnyitón közremûködtek a
Járdányi Pál Zeneiskola növendékei.

NHEAnyósnak és menynek közös a hobbija

Fotó: N. Horváth
A Szõke András humoristától kapott
kancsó önmagáért beszél...

Fotó: N. Horváth

Gobelinek és Miskakancsók
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

Tapolca Város polgármesterjelöltjei 2010
Az önkormányzati választások idõpontját Sólyom László köztársasági elnök 2010. október 3-ára tûzte ki. A helyi választások nyilvántartásba vett polgármesterjelöltjeinek 
- Császár László (FIDESZ-KDNP), Dobó Zoltán (JOBBIK) és Lévai József (MSZP) - az esélyegyenlõséget segítve az Új Tapolcai Újság az alábbi körkérdéseket tette fel:
1. Ön szerint milyen városfejlesztési koncepció szükséges ahhoz, hogy az új munkahelyek létesítésén keresztül Tapolca térségi vonzereje is növekedjen?
2. Az Ön programjában milyen helyet foglal el a városi intézményrendszer fejlesztése, hatékony mûködtetése?
3. Milyen kapcsolatrendszert kíván kiépíteni a kistérséggel és a város civil szervezeteivel?

Dobó Zoltán, a JOBBIK polgármester-
jelöltje.

Az 1. kérdésre adott válasz:
- Tapolca Város gazdasági, társadalmi, va-

lamint morális felemelése egymástól el nem
választható feladatok. Városunkban minden,
az országban zajló negatív tendencia hatvá-
nyozottan érezteti hatását. Mindennapi éle-
tünket a bankok és a multi kereskedõláncok
uralják, éhbérért dolgozó rabszolgává zülleszt-
ve a magyar lakosság szinte egészét. Munka-
helyet, mely hosszú távon is méltó megélhe-
tést biztosít a város lakóinak, csak olyan be-
ruházástól várhatunk, ahol a város, vagyis a he-
lyi közösség a tulajdonos minimum 51%-ban.
Kiemelt célunk egy a sárvárihoz hasonló, ma-
gas színvonalú gyógyfürdõ beruházás meg-

valósítása, uniós forrásokból, állami pályáza-
tokból és önkormányzati erõbõl. Ez a beru-
házás közvetlenül is rendkívül munkaerõ igé-
nyes. A kivitelezés és anyagbeszállítás pá-
lyáztatásánál törekedni kell arra, hogy a helyi
építõipari és szakipari cégek - az eddigiektõl
gyökeresen eltérõen - nagy számban tudjanak
részt venni a kivitelezésben. Így már a be-
ruházás megkezdésével komoly erõforrás be-
áramlás történne gazdasági erõterünkbe. A
gyógyfürdõ igazi, hosszú távú jelentõsége az,
hogy lehetõséget biztosítson a tapolcai kis és
közép vállalkozásoknak arra, hogy panzió-
kat, éttermeket nyissanak, szépészeti, wellness,
gyógyászati, fogászati szolgáltatásokat nyújt-
sanak. Helyi iparûzési adókedvezménnyel se-
gíteném a helyi vállalkozókat szemben a be-
tolakodó multi kereskedõkkel. A bankok is
fizessenek a helyben képzõdõ nyereségük
arányában iparûzési adót. Szeretném elindí-
tani a Vállalkozó Önkormányzat programot,
melynek szervezeti bázisát a Városgazdál-
kodási Nonprofit Kft. adná, kibõvített vállal-
kozási profilokkal, úgymint virágkertészeti,
zöldségkertészeti, parkgondozási, parkolóház
üzemeltetési üzletág. Munkaerõt a munkaké-
pes állapotú tartósan segélyen élõk körébõl
kívánnám megoldani. A segélyezési rendszer-
ben való részvétel alapfeltétele a munkavi-
szony, melyre lehetõséget biztosítana a Vá-
rosgazdálkodási Nonprofit Kft.

A 2. kérdésre adott válasz:
- Optimálisan mûködõ, valóban a város

polgárainak érdekeit szolgáló intézményrend-
szer mûködtetése létkérdés. Stratégiailag leg-

fontosabb területek: az egészségügyi el-
látórendszerünk, oktatási intézményeink, va-
lamint a vagyon és személybiztonságunkat
szavatolni tudó rendõrség.

Tapolcán és a várost körülvevõ agglome-
rációban (67.000 fõ) több, mint 100 temetõ áll
rendelkezésre, hogy halottainknak megadjuk
a végtisztességet. Ugyanakkor ma nincs lehe-
tõség arra, hogy ugyanezen közösség lehetõ-
séget adjon fizikailag/helyiségileg arra, hogy
egy új élet elindulhasson, egy ifjú magyar em-
ber megszülethessen Tapolcán. Vezetõink a
pénz hiányára próbálnak hivatkozni, de hiába,
mivel ez nem pénz, hanem prioritás, gondol-
kodás és (nemzet)stratégia kérdése. Az elõb-
bi három témakörben az elmúlt 4 évben elég-
telen osztályzatot értek el a városi képviselõ-
testület tagjai, ha a szülészet megszüntetésére
gondolunk. Ahogy egy kis falu életének elsõ
negatív állomása az iskola bezárása, egy tá-
gabb élõhely, közösség végnapjainak kezde-
te a szülészet megszüntetése. A Jobbik az
erkölcs szabta határokon belül a legvégsõkig
hajlandó elmenni azért, hogy Tapolcán ismét
legyen szülészet, és a kórház fejlõdõ pályára
álljon. Tárgyalásokat kell kezdeményezni az
ellátási körzetbe esõ összes önkormányzattal,
melynek célja, hogy arányosan vegyék ki a
részüket a tapolcai kórház finanszírozásából.

A 3. kérdésre adott válasz:
- Szeretnék a mindennapokban is szoro-

san együttmûködni a civil szervezetekkel és a
város polgáraival, ezzel elõsegíteni a civil
kontroll szerepét a város irányításában. Így
kívánnék megelõzni olyan indokolhatatlan

beruházásokat és döntéseket, melynek nyo-
mán megvalósulhatott az Ady Endre utcában
a kerékpár út. A Nemzeti Együttmûködési
Nyilatkozat mintájára az újonnan felálló
képviselõ-testület elé terjeszteném városunk
Együttmûködési Nyilatkozatát.

Együttmûködési nyilatkozat: Az erkölcsi
és etikai alapok egyetemleges kinyilatkozta-
tása és elfogadása, a közvagyon definiálása
és a közvagyon használatának és forgatha-
tóságának meghatározása, a „köz” érdekének
alárendelve. Az együttmûködési nyilatkozat
térjen ki a politikai pozícióhalmozás kérdé-
sére. Tartalmazzon önkorlátozó iránymuta-
tást a képviselõ-testület tagjai, a polgármester
személye, valamint a polgármesteri hivatal-
ban vezetõ tisztséget betöltõ személyek köz-
vetlen rokonsága, családtagjai által közbe-
szerzési munkák pályázására! A nyilatkozatot
aláírásával erõsítse meg; Tapolca Város újon-
nan felálló képviselõtestülete, polgármestere,
Tapolca Város Kisebbségi Önkormányzatai,
a vezetõ hivatali dolgozók, a tapolcai rendõr-
kapitány, központi költségvetési szervek he-
lyi vezetõi, az önkormányzati szervek veze-
tõi, valamennyi civil egyesület és szervezet.
Több civil szervezettel közös céljaim, hogy a
mai napig a kommunista terrorban résztve-
võk nevét viselõ utcáink visszakapják a
háború elõtti neveiket, vagy Nemzetünkhöz
méltó nevet viselhessenek. Visszaállítanám a
századfordulós tapolcai címer használatát.
Elbontatnám a város közepét elcsúfító
alumínium szörnyet, és egy helyi mûvésszel
egy nemzeti jelképet állítatnék a helyére.

Császár László, a FIDESZ-KDNP pol-
gármesterjelöltje.

Az 1. kérdésre adott válasz:
- Egy városvezetõ számára a település

fejlesztési tervének megfelelõ iránymuta-
tást kell adnia a mindig fontos városfej-
lesztési feladatok ellátására. Tapolcán ren-
delkezünk ezzel, az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia mellett új koncepció megal-
kotása nem indokolt. Mindig idõszerû a
hatályos terv folyamatos vizsgálata, szük-
ségszerû változtatása, településünk fejlõ-
dése, foglalkoztatáspolitikájának érdeké-
ben. Sajnálatosan tényként kell elfogad-
nunk, hogy közvetlen munkahelyterem-
tésre lehetõségeink korlátozottak, eszköz-

rendszerünk szabályozási tervek készítte-
tésére, vonzó környezet kialakítására ele-
gendõ. Térségünk vonzerejének növelé-
séhez önkormányzati és magánerõs be-
ruházások, a szolgáltatások minõségi fej-
lesztése szükséges. A megvalósításhoz az
önkormányzati és vállalkozói tõke mellett
az Új Széchenyi Terv gazdaságélénkítõ,
vissza nem térítendõ pályázati lehetõsé-
geinek mind teljesebb körû kihasználása
elengedhetetlen. Egészségipari fejleszté-
seket a kórházi gyógybarlang és a szom-
szédos termálvíz adottságai kihasználásá-
ra lehet alapozni. A lesencetomaji és ta-
polcai önkormányzatok tulajdonába ke-
rült, honvédségi ingatlanegyüttes barna-
mezõs fejlesztésére, többcélú turisztikai
hasznosítására (szállásférõhelyek létesíté-
se, élményfürdõ, szabadidõpark, edzõköz-
pont stb.), logisztikai és raktárbázis létre-
hozása, környezetbarát ipar telepítésére
társakat, befektetõket kell felkutatnunk. A
sikeres önkormányzati és magánerõs fej-
lesztések új munkahelyeket fognak terem-
teni.

A 2. kérdésre adott válasz:
- Polgármesteri programomban az ön-

kormányzati gondozási, nevelési, ok-
tatási, kulturális, szociális és egészség-
ügyi, intézményrendszer fejlesztése, ha-
tékony mûködtetése fontos szerepet kap.
Tapolca Város Önkormányzatának követ-

kezetes döntései révén olyan szerkezet
alakult ki városunkban, amelyben a mû-
ködés összhangban van az állami norma-
tív támogatás mértékével és az önkor-
mányzati költségvetés teherbíró képes-
ségével. Azonnali változtatás, átszervezés
nem indokolt. A mûködési feltételek
minõségi javítását a remélhetõleg ren-
delkezésre álló pályázati lehetõségekkel
kívánom elérni, amelyben számítok az
intézmények közösségeinek eddig is ta-
pasztalt odaadó munkájára. Köszönet ér-
te! Az önkormányzati vagyon gyara-
pítása, az épületállomány megóvása ér-
dekében törekedni fogok az elindult ener-
giatakarékos felújítási folyamat tovább-
vitelére, a fûtési rendszerek szabályozha-
tóságának megteremtésére, az akadály-
mentesítésre. Különösen fontosnak tar-
tom a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Módszertani
Intézmény jelenleg több épületben vég-
zett feladatellátásának központosítását,
kistérségi tanuszoda létesítését, a Dr.
Deák Jenõ Városi Kórház infrastruktu-
rális fejlesztését, mûszerellátottságának
javítását.

A 3. kérdésre adott válasz:
- Tapolca Város Önkormányzatának 12

éve egyéni körzetben megválasztott kép-
viselõjeként, alpolgármestereként, polgár-
mestereként állíthatom, hogy az alapít-

ványokkal, egyesületekkel, a kisebbségi
önkormányzatokkal, a mûvészeti csopor-
tokkal, önszervezõdõ közösségekkel, a tör-
ténelmi egyházakkal az önkormányzati
kapcsolatok rendezettek. Ezeket tovább
kívánom ápolni, kiterjeszteni Tapolca ér-
dekében. Mûködésük segítésére az önkor-
mányzati támogatási pályázati rendszert a
jövõben is fenntartani, továbbfejleszteni
kívánom. A közösségi terek használata so-
rán valamennyi szervezet számíthat ránk.
Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt
években elõremutatóan, széleskörû kon-
szenzussal közmûvelõdési, sport- és test-
nevelési koncepciókat fogadott el, ame-
lyek folyamatosan segítik a közös munkát,
amelyet ezúton is köszönök. Külön elis-
merés is jár azoknak a szervezeteknek,
amelyek készségesen partnereink voltak
az önkormányzati városfejlesztési, pályá-
zati tevékenység során. A Tapolca és Kör-
nyéke Kistérség Többcélú Társulás szer-
vezeteiben Tapolca képviselõjeként meg-
határozó szerepet kívánok betölteni. Cé-
lom, hogy a közös térségi fejlesztések és a
feladatok teherviselése is közösen történ-
jen, a kistérség 33 települése, falvai és
városai javára. Fontos feladatnak tartom
közös fellépésünket a térségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése és turisztikai lá-
togatottságunk, a vendégéjszakák növelé-
se érdekében.

(A Tapolca Város polgármesterjelöltjei 2010 címû rovatunk folytatása a 9. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

Lévai József, az MSZP polgármester-
jelöltje.

Az 1. kérdésre adott válasz:
- Mi kell ahhoz, hogy egy település be tudja

tölteni térségi szerepét? Melyek azok a funk-
ciók, amelyek megléte, ellátásának színvonala
meghatározzák annak milyenségét? Ha ezek-
re a kérdésekre adott választ összevetjük jelen
helyzetünkkel, azt gondolom, a szükséges
városfejlesztési koncepció megfogalmazható.  

Az egyik ilyen elem véleményem szerint a
város gazdasági ereje, ami a településen mû-
ködõ vállalkozások összessége. Az õ sikeres-
ségük, kibocsátásuk növekedése magával hoz-
hatja a foglalkoztatottság növekedését. A rend-
szerváltás után traumaként ért bennünket,
hogy sorra megszûntek a nagy foglalkoztatók,
városunkban is megjelent a munkanélküliség.
Az elmúlt években a helyzet részben ren-
dezõdött, a környezõ nagyvárosok felszívták a
munkaerõ egy részét. A tapolcaiak részérõl et-
tõl függetlenül fontos, jogos elvárásként jelenik
meg a városvezetés irányába a helyi foglalkoz-
tatás bõvítése, ami egyben hozzájárulhatna az
elvándorlás - fõleg a fiatalok körében - csökke-
néséhez, a népesség újbóli bõvüléshez. Bár azt
gondolom, hogy a munkahelyteremtés alapve-
tõen nem az önkormányzat feladata - mondom
ezt annak ellenére, hogy az önkormányzat ma-
ga az egyik legnagyobb foglalkoztató a város-
ban -, de több olyan eszköz is van a kezében,
melyekkel élve szerepet tud és kell is vállalnia
abban, hogy vonzó vállalkozói környezet ala-
kuljon ki. A teljesség igénye nélkül: a szabá-
lyozási támogatás, ami a gyorsított ügyintézést
vagy például a rendezési terv beruházók igé-
nyei szerinti módosítását jelenheti; az önkor-
mányzati transzferek, ami a helyi adóztatást a

bérleti díj és telekár kedvezményeket jelent-
heti; az informális támogatás (lobbyzás), ami
lényegében a város kapcsolati tõkéjének hasz-
nálatát jelenti a vállalkozások érdekében. Itt
kaphat szerepet a célzott település marketing
tevékenység, külföldi - testvérvárosi - kapcso-
latok ápolásában egyes helyi cégek bekapcso-
lása (pl. idegenforgalom és a borászat területén);
információs támogatás, ami az önkormányzat-
tól elsõsorban szervezõ tevékenységet igényel
a civil szféra bekapcsolásával (oktatási prog-
ramok, tanácsadás, piaci információnyújtás).

Lehetõségeink között ott van az átadott lak-
tanyák hasznosítása. Az elmúlt négy év siker-
telensége után új utat kell találni. Szükséges-
nek tartanám Lesencetomajjal közösen fejlesz-
tési projektek kidolgozását - a volt repülõtér
bekapcsolásával -, kiajánlását befektetõi cso-
portok felé. Külsõ, pályázati forrás bevonásá-
val meg kell kezdeni a terület beruházási célra
történõ elõkészítését.

Tapolca környékének természeti és épített
értékei, tájképi adottságai, szõlõ és borkultúrá-
ja, termálvízkészlete és egyedi klímát biztosító
gyógybarlangja a turizmus számára kedvezõ
adottságokkal szolgál. Tagadhatatlan, hogy az
elmúlt idõszakokban jelentõs lépések történ-
tek, de véleményem szerint, ha a lakosság szá-
mára is érezhetõ módon ki akarjuk használni 
a gyógy- és kirándulóturizmusban meglévõ
lehetõségeket, további fejlesztésekre van szük-
ség. A „Tapolca a barlangok és vizek városa”
szlogen köré attrakciókat kell létrehozni, ter-
mészetesen a szõlõrõl és a borról sem szabad
megfeledkeznünk. Bõvíteni és színesíteni kell
a város programkínálatát országos és térségi
érdeklõdésre számot tartó rendezvényekkel,
ebben fontos szerepet kell, hogy kapjanak a

helyi csoportok.
Fontos és nem elhanyagolható a város és

térsége gazdasági életében a városi piac, mely-
nek évek óta elmulasztott fejlesztését minden-
képpen végre kell hajtani.

A kórház a térség számára az egyik legfon-
tosabb funkció, amit Tapolca nyújt. Bár még
nem ismertek az új kormányzat elképzelései,
de az elmúlt évek történéseire alapozva min-
dent meg kell tenni, hogy a mainál jobb szín-
vonalon, nyugodtabb légkörben szolgálhassa a
gyógyulni akarókat, keresni kell a szülészet
újraindításának lehetõségét. Az egészségügy-
höz kapcsolódóan, továbbra is szükséges az új
mentõállomás megépítése. Mindkét esetben a
térségnek fontos szerepe kell, hogy legyen.

Fel kell fedeznünk értékeinket, meglévõ le-
hetõségeinket és meg is kell tudnunk azokat
mutatni, mert ha ezt nem tesszük, azok rejtve
maradnak a külvilág számra.

A 2. kérdésre adott válasz:
- A város kiterjedt intézményrendszert mû-

ködtet, lefedve az élet számos területét. A rend-
szer hatékony mûködtetése állandó feladat, költ-
ségvetési kényszer. Ezen a területen állandó a
feladat. A hatékonyság az én értelmezésemben
nem azonos az elbocsájtásokkal, mondván, a
legnagyobb költség a munkabér. A hatékony-
ságot az  azonos költségszint mellet jobb szol-
gáltatást összefüggésben tudom értelmezni. 

A legnagyobb kihívást a választások után
valószínûleg a középiskolai oktatási rendszer
átalakítása fogja jelenteni. Számomra teljesen
egyértelmû, hogy egy Tapolca méretû város-
nak feltétlenül rendelkeznie kell megfelelõ
középiskolákkal. Meg kell õrizni a város szá-
mára õket. Folytatni kell az iskola-felújításo-
kat, a gimnázium épülete is elmúlt 30 éves.

Ezekre és a Szász Márton-iskola megfelelõ
elhelyezésére pályázati úton gondolom a for-
rásokat megteremteni.

Ennél a kérdésnél tennék említést a strand-
ról. Álláspontom szerint megoldást kell találni
újbóli megnyitására és kistérségi összefogás-
ban egy tanuszodával történõ kibõvítésére.

A 3. kérdésre adott válasz:
- Elképzelhetõ, hogy a kistérség átalakulás

elõtt áll, de mint társulási forma reményeim
szerint fent fog maradni a továbbiakban is. Én
egy kiegyensúlyozottabb kapcsolatot szeretnék
fenntartani a környezõ településekkel, Tapol-
cának vezetõ szerepet kell vállalnia, de nem
hegemónt. A közös intézményfenntartásokon
túl, fejlesztéspolitikai szempontból fontosnak
tartanám a „Tapolca és Környéke Gazdasági
Övezet” megfogalmazását. Akörnyezõ telepü-
lések olyan értékekkel bírnak, melyeket kiegé-
szítve mindazzal, amit Tapolca kínálni tud, na-
gyobb potenciált képvisel. Gondolok itt akár
az idegenforgalomra.

Városunkban igen fejlett, de anyagi érte-
lemben nem feltétlenül erõs civil szféra mû-
ködik. A civil szervezetek számtalan olyan
területen fejtenek ki tevékenységet, ahová az
önkormányzat nem ér el. Nagyon fontos szer-
vezõerõnek tekintem õket a város életében. A
legaktívabbak tevékenysége, a város minden-
napi életében is tükrözõdik. Az önkormányzat
támogatása fontos, de azt is gondolom, hogy
ez nem merülhet ki pusztán az anyagiakban.
Hiszen a civil szféra akkor igazán erõs, úgy
tud segítõ kontroll lenni, egy tükör, ha nem
függ az önkormányzattól anyagilag. Számítok
és támaszkodni kívánok munkájukra. Fontos
szerepet gondolok nekik a közösségi érzés, a
„tapolcai vagyok” érzés erõsítésében.

(folytatás a 8. oldalról)

Tapolcának fontosak az oktatási intézményei
Hagyományosan a rendezvénycsarnokban
tartotta tanévnyitó ünnepségét a Tapolcai
Általános Iskola augusztus 31-én.

Izgatott, kicsit talán megszeppent, de vá-
rakozásteli, boldog gyermekarcok a rendez-
vénycsarnok küzdõterén. Az általános iskolás
évnyitó nekik, az újonnan érkezetteknek jelent
igazán sorsfordító ünnepet. Császár László, a

város polgármestere is õket, a tanév elsõseit
említette elsõként köszöntõjében. Elmondta:
a legkisebbek és szüleik számára nagy vál-
tozást jelent az idei iskolakezdés, hiszen a
gondtalan gyermekéveket innentõl felváltja a
komoly munka, a betûk és számok világával
való megismerkedés idõszaka. A polgármes-
ter sikeres, piros pontokban gazdag tanévet
kívánt az elsõsöknek. Majd a pedagógusok-
hoz, a pedagógusokról is szólt. 

- A tanárok, nevelõk számára nemcsak
örömöt jelent az évkezdés. Napi gondok, csa-
ládi problémák terhelnek mindnyájunkat, s
nem olyan könnyû eleget tenni a diákok, a
szülõk, a fenntartó, az átalakulóban lévõ ok-

tatási rendszer elvárásainak, a társadalmi igé-
nyeknek. Egy korábbi felmérés arra keresett
választ, hogy az emberek hogyan értékelik az
oktatási intézmények munkáját és mit várnak
tõlük: mire tanítsák, mire neveljék a gyerme-
keket, milyen szempontokat érvényesítsenek
a pedagógiai munkában. Mindenki egyetér-
tett azzal, hogy az iskola célja a tanítás és a

nevelés. A nevelési célok között a következõ-
ket tartották a legfontosabbnak. Elsõ: az er-
kölcsi nevelés, utána sorrendben a gondol-
kodásra nevelés az olvasóvá nevelés és a
kreativitásra nevelés következett. A tehetség-
gondozást az összes válaszoló 90 százaléka
fontosnak vagy nagyon fontosnak tartotta. Úgy
gondolom, hogy a Tapolcai Általános Iskola
Nevelõtestülete a lehetõségeihez mérten ma-
ximálisan törekszik arra, hogy minél széle-
sebb teret adjon és nyisson a tanulók fejlõ-
dése és fejlesztése számára. A Szülõket arra
kérem, hogy támogassák ebben a munkában
gyermekeik pedagógusait! 2010 tavaszán
választott az ország, kormányváltás történt. A

tervezett oktatáspolitikai elképzelések között
szerepel, hogy a következõ tanévben kidolgo-
zásra és elfogadásra kerüljön a pedagógus
életpályamodell, hogy kiszámíthatóbbak és
biztonságosabbak legyenek a pedagógusok
életkörülményei, munkalehetõségei és mind-
ez egészüljön ki a pályára való alkalmasság
vizsgálatával, illetve a továbbképzési rend-
szer erõsítésével. A közoktatásról szóló tör-
vény módosítása lehetõséget ad arra, hogy a
második év végén, illetve a további évfolya-
mokon a nevelõtestület szülõi beleegyezés
nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot,
amennyiben szükséges. Tapolca Városa min-
dig fontosnak tartotta, hogy a városban mû-
ködõ nevelési – oktatási intézmények jól és
gördülékenyen lássák el feladataikat. Költség-
vetésünket mindig ennek alárendelve tervez-
tük és valósítottuk meg. Fontosnak tartom el-
mondani, hogy az intézmények pályázataihoz
az önrészt minden esetben biztosítani tudtuk,
és az idei költségvetési évben több mint 16
millió forinttal támogattuk a megyei fenntar-
tásba átadott intézmények mûködését - mond-
ta a város elsõ embere.

Bajner Imre intézményigazgató szerint, be-
vallva, bevallatlanul mindenki várja a tanévet.
József Attila egyik ismert költeményét idézve
a tanári munkát a kertész mesterséghez
hasonlította, ahol a feladat a hajtások nyese-
getése, a csemeték óvása, táplálása. - „…hogy,
amikor elhagyjátok az iskolátokat, birtokában
legyetek annak, amire szükségetek lesz, hogy
megérezzétek a simogató szellõt, de kiálljá-
tok a vihart is…” - fogalmazott. Az igazgató
kedves szavakkal köszöntötte az új elsõsöket,
majd köszönetet mondott a város önkormány-
zatának az iskola fenntartása érdekében tett
lépésekért. Külön köszönte az iskola szülõi
munkaközössége nyári társadalmi munkáját,
és a szülõknek elismerõ okleveleket adott át.  

A városi tanévnyitó ünnepség keretében bú-
csúzott a Tapolcai Általános Iskola  Kazinczy
Tagintézményének vezetõje, Udvariné Horváth
Anna. Az idei tanévtõl Bodor Tamás fizika-szá-
mítástechnika-technika tanár látja el az intéz-
ményvezetõi feladatokat.         Töreky László

Idén 174 elsõs kezdte meg tanulmányait a három tagintézményben

Fotó: Töreky

Tanévkezdés
a Széchenyi-iskolában
A Széchenyi István Szakképzõ Iskolában, a
2010-2011-es tanévben kilencedik évfo-
lyamra 105 fõ iratkozott be.

Informatika, valamint vendéglátás-idegenfor-
galom területeken indul szakközépiskolai kép-
zés. A szakiskolában kereskedelem-marketing,
vendéglátás-idegenforgalom, valamint gépé-
szet szakterületeken indulnak osztályok, illet-
ve szakmai csoportok. Az OKJ szerinti szak-
képzésben 96 fõ kezdi meg tanulmányait sza-
kács, pincér, élelmiszer és vegyiáru eladó,
gázfogyasztóberendezés és csõhálózat-szere-
lõ, továbbá vendéglõs szakmákban. Felnõtt
nappali munkarend szerinti képzésben 34 fõ,
esti képzésben 35 fõ iratkozott be. Iskolánk-
ban a 2010-2011-es tanévben is nagy gondot
fordítunk a gyengébb eredménnyel felvételt
nyert tanulók felzárkóztatására, valamint a te-
hetséges gyermekek fejlesztésére egyaránt. A
jelentkezések alapján matematikából, angol
nyelvbõl, valamint magyar nyelv és irodalom
tantárgyból emeltszintû érettségi felkészítõt
indítunk. A mindennapos testnevelés, tested-
zés érdekében sportköröket szervezünk. Már a
nyáron elkezdtük a németországi gyakorlat-
ra kiutazó tanulók felkészítését. Elindítjuk a
„Széchenyi István élete és kora” projektet, mely-
ben a tantárgyak közötti tananyag integráció-
jával segítjük az alaposabb tudás megszerzé-
sét. A 2010-2011-es tanévben az iskola peda-
gógusai és dolgozói mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy továbbra is méltóak le-
gyünk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Tár-
saságtól elnyert - Kiváló Iskola - kitüntetésre.

Szollár Gyula igazgató kérésére közöljük,
hogy a tanévkezdésrõl augusztus 26-án kért
tájékoztatót azért tudta csak 2010. szeptember
1. 13:22 perckor e-mailen elküldeni az Új
Tapolcai Újságnak, mert azt a pótbeiratkozás
után 2010. augusztus 30-31-én a Fenntartóval
is egyeztetni és jóváhagyatni kellett.

/A tájékoztató azért nem kerülhetett be az augusz-
tusi számba, mert az Új Tapolcai Újságot szeptem-
ber 1-jén délelõtt már nyomni kezdték a Kölcsey Nyom-
dában - a szerkesztõ/  NHE
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Klára doktor nénit mindenki ismeri Tapolcán.
Kedves, nyugodt lénye sok beteg kisgyer-
mek fehér köpenytõl való félelmét oldotta
már fel. Neki közülük többen elhitték,
hogy csak egy kicsit fog fájni a „szuri”, 
és nem is kellett csalódniuk. Ma már az
anyukák, az apukák - az egykori kisbe-
tegek - hozzák el hozzá a szemük fényét, a
gyermeküket, hogy mint hajdan õket, gyó-
gyítsa meg. És Klára doktor néni gyógyít.
Már 34 éve fáradhatatlanul teljesíti - or-
vosi esküjéhez hûen - nemes szolgálatát. 
A gyerekkoráról, a hivatásról, a nyugdíjas
koron is túlmutató felelõsségérzetrõl vele
beszélgettünk.

- Négy éves voltam, amikor 1950-ben Pá-
páról Tapolcára költözött a család. Édesapá-
mat, aki vasúti fõtisztviselõ volt, Tapolcára he-
lyezték. Az öcsém 1951-ben már itt született.
A Baross utcai vasutas lakótelepen kaptunk
lakást, ott éltünk sokáig. Óvodába, általános
iskolába és gimnáziumba is Tapolcára jártam.

- Mikor határoztad el, hogy „doktor néni”
leszel?

- Csak a gimnázium harmadik évében. Édes-
apám ösztönzésére választottam ezt a szép hi-
vatást. Valójában közrejátszott a döntésem-
ben az is, hogy édesapám infarktust kapott,
és elhatároztam, ha tudok, felnõttként, or-
vosként majd segítek rajta. Sajnos, azonban
nagyon korán elveszítettük Õt. Az általános
iskolában még a humán tárgyak vonzottak,
nagyon szerettem a magyart. Arra is emlék-
szem, hogy a tanárom, egy kedves, idõs ta-
nár bácsi mindig Kövér Klárának hívott.

- Nem zavart, hogy így hívott?
- Hát, egy kicsit. De az igazsághoz hozzá

tartozik az is, hogy valóban kövér voltam, ha
szépítjük, akkor duci, és így meg kellett ba-
rátkoznom a megszólításával is.

- Most már gyermekorvosként, miként lá-
tod a duciságod történetének kezdetét? Mit
mondanál azoknak a szülõknek vigasztalá-
sul, vagy éppen elrettentésként, akiknek kö-
vér, duci gyermekük van?

- A gyermekkori kövérségnek több oka is
lehet. Az egyik az öröklött adottság. Én az
édesapám családjára ütök, a nagynéném ép-
pen ilyen alkatú volt. A másik ok - ne szépít-
sük - az étkezési szokásokban, a mozgás-
hiányban van. Be kell vallanom: nagyon sze-
rettem a süteményeket. A testneveléssel pe-
dig mindig gondom volt az iskolában. Ma-
gánszorgalomból - néhány hasonló alkatú tár-
sammal együtt - a gimnáziumban hétvégen-
ként elmentünk a versenyekre: mérõszalagot
húztunk ki, jegyzõkönyveket vezettünk,
hogy jobb legyen a testnevelésjegyünk. Ezt a
törekvést díjazták is a tanáraink, egy kicsit
mindig jobb lett az év végi osztályzatunk,
mint amilyeneket az eredményeink alapján
kaphattunk volna. Ami viszont örömmel töl-
tött el és elkísért az általános iskolai és a
gimnáziumi éveim alatt is, az a zene szere-
tete. Már általános iskolában énekkarba jár-
tam, hegedülni tanultam, a gimnáziumban
pedig Borsányi Gábor tanár úr erõsítette meg
bennem a zene iránti elkötelezettséget. A Vá-
rosi Vonószenekarban másodhegedûs voltam,
de sajnos, az egyetemi éveim alatt nem tud-
tam volna hazajönni játszani, így abbama-
radt a hegedülésem.

- Megvan még a hegedûd? Azóta játszot-
tál rajta? 

- Megvan a hegedûm, de nem játszottam
rajta azóta sem, hiányzott a gyakorlás. Talán
majd Sára - Eszter lányom kislánya - hege-
dülni fog. Nagyon örülnék neki.

- De térjünk vissza a gimnáziumi évek-
hez! Azt mondtad, hogy mindig is a humán
tárgyak, a zene vonzott, holott az orvosi

egyetemre reál tárgyakból volt a felvételi.
- Miután eldöntöttem, hogy az orvosira me-

gyek, a felvételi tantárgyakból külön órákra
jártam. Fel is vettek a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Karára. A szi-
gorló évemet Dunaújvárosban töltöttem. Ak-
kor már férjnél voltam.

- Errõl az idõrõl, ha egy kicsit részlete-
sebben beszélnél.

- A férjemet, Tirpák Gábort a dunaújváro-
si barátnõm - akivel egy albérletben laktam
Pécsett - mutatta be nekem. Neki a késõbbi
férjét pedig Gabi mutatta be. Így zárult a kör.

- Ma is megvan ez a barátság?
- Igen. Sõt, a férjem esküvõi tanúja is Isti,

a barátja volt. Szerencsés találkozás volt ez
mind a négyõnk számára, azóta is együtt van
mind a két házaspár.

- A férjed is orvos?
- Nem. Õ mûszaki ember. Üzemmérnök.
- Mondtad, hogy a szigorló évedet már a

dunaújvárosi kórházban töltötted. Mikor és
miért kerültél vissza Tapolcára?

- A dunaújvárosi kórházban, a gyermek-
osztályon döntöttem el végleg, hogy gyer-
mekorvos leszek. Soha nem bántam meg a
választásom. A szigorló év után 4 évig még

ott dolgoztam. Akkor, a '70-es években in-
dult egy új technológia, az újszülöttek vér-
cseréje, és ezt az ottani kórházban is sikerrel
alkalmazták. A fõorvos, látva a hozzáálláso-
mat a gyógyításhoz, értékelve a sok-sok plusz
munkámat, státuszt biztosított a számomra.
De már akkor tudtam, hogy elõbb vagy utóbb
ki fogok menni körzetbe, sõt, a kórházban ar-
ra is tanítottak bennünket, hogy miként kell
körzeti munkát végezni. Hogy végülis nem a
dunaújvárosi körzeti állást foglaltam el, an-
nak több oka is volt. Az édesapám - sajnos -
akkor már nem élt, az édesanyám pedig beteg
lett, tudtam, hogy gondoskodni csak úgy tudok
róla, ha hazakerülünk. A másik ok pedig egy
kihagyhatatlan lehetõség volt. Sekk Károlyné
Csibi szólt az édesanyámnak, hogy van Ta-
polcán egy státusz, szükség van rám, jöjjek
haza. Eladtuk a dunaújvárosi lakásunkat, fel-
pakoltuk a kis családunkat - Eszter lányom
akkor már 3 éves volt -, és hazajöttünk.
Kaptunk a várostól egy tanácsi bérlakást és
ott kezdtük meg a tapolcai közös életünket.
A férjem a Bauxitbánya Vállalatnál helyez-
kedett el, én pedig 34 éve, azaz 1976. szep-
tember 1-je óta rendelek itt, ebben az orvosi
rendelõben, ahol szinte semmi sem változott
az elmúlt évtizedek alatt, még a felszereltség
tekintetében sem. Néhány bútorral és eszköz-

zel egészült ki azóta, mióta 1996-ban Sövényházi
doktornõvel együtt privatizáltuk.

- Te tudod - mert tapasztaltad -, hogy mi a
különbség a kórházi és a körzeti gyermekor-
vosi munka között.

- A kórházban, ha bizonytalan a gyermek-
orvos a döntésben, ott van mögötte a fõnöke,
ott vannak a tapasztaltabb kollégák. A kör-
zetben pedig szinte a pillanat tört része alatt
kell döntenie, és egyedül, önálló munkát kell
végeznie. Természetesen konzultációra itt is
van lehetõség, de ez a gyakorlat ritkább.

- Emlékszel az elsõ tapolcai kisbetegedre?
- Õrá nem, de arra az elsõ újszülöttre igen,

akit elõször megvizsgáltam, miután a kór-
házból hazahozta az édesanyja. Kis Virágnak
hívják. Ma már õ is anyuka, nem Tapolcán
él. Nagyon sok gyerek nõtt fel a kezem alatt
az elmúlt évtizedekben. Ha a nevükre már
nem is emlékszem, az arcukra igen. Nagyon
jó érzés látni, hogy a volt kis betegeim is
bizalommal vannak irántam, és hozzám hoz-
zák a gyermekeiket is. Így válik az ember
igazi családorvossá.

- Volt-e olyan eset itt a rendelõben, hogy
életveszélybõl kellett visszahozni kisgyer-
meket?

- Szerencsére ilyen eset nagyon kevés van.
Az egyik ilyen az volt, amikor ügyeletes or-
vosként mentõhelikoptert kellett hívnom, mert
a kicsi annyira kiszáradt. Míg a helikopter meg-
érkezett, addig a kollégákkal vénát preparál-
tunk. A másik esetben egy félrenyelt kifli-
darabot sikerült kivenni a gyermek torkából.
Természetesen máskor, ha látjuk, hogy azon-
nali kórházi beavatkozásra van szükség, ak-
kor rohammentõt hívunk, és addig, míg az
nem érkezik meg, felügyelünk az életfunk-
ciókra, ellátjuk a kisbeteget, infúziót adunk.

- Hány gyermek van a körzetedben és
hány éves korig tartoznak hozzád?

- 1100 a prakszisszámom. Nem panasz-
kodhatok, mert minden hónapban van négy-
öt újszülöttem is. Az újszülött kortól 18 éves
korig tartoznak hozzám a gyerekek. Míg kö-
telezõ volt a sorkatonai szolgálat, addig a
fiúk elõorvosi vizsgálatát is én végeztem. A
jogosítványhoz szükséges alkalmassági vizs-
ga ma is hozzám tartozik.

- Negyven év tapasztalata bizonyára sokat
segít a gyógyításban.

- Nagyon sokat, bár vannak új kihívások
is. A tapasztalat segítségével, ha egy gyer-
mek elköhinti magát, már azt is tudom, hogy
hol van a gyulladás, de ha kinézek a váró-
terembe, már azt is látom, hogy ki a legsú-

lyosabb beteg, kivel kell azonnal foglalkoz-
nom.

- Beszéltünk a hivatásról, a gyógyításról,
de még alig esett szó a családodról.

- Két gyermekünk van. Eszter pedagógus
lett, angol-kémia szakos tanár. Õk három kis-
lányt nevelnek a férjével: Borbála 10 éves,
Sára 5, Júlia 2 éves. Miklós fiúnk informa-
tikus lett. Elõször Budapesten egy angol-
német cégnél dolgozott, majd Prágába köl-
tözött át a cég és õ vele ment. Jelenleg Ber-
linben dolgozik. Ott két gyermek van: Máté
4 éves, Luca pedig 1 éves.

- Mikor tudtok találkozni az unokákkal, a
gyermekeiddel?

- Eszterékkel gyakran, de Miklósékkal - saj-
nos - ritkábban. Nyáron itthon voltak másfél
hónapig, októberben pedig mi ülünk repülõ-
gépre a párommal és megyünk hozzájuk.
Karácsonykor mindig együtt a család.

- Õk nem lettek orvosok.
- Nem véletlen, mert azt látták, hogy hiába

van ünnepnap, tél vagy nyár, anyának men-
nie kell. Csak ritkán lehettem velük, sõt va-
lójában még gyermekközösségbe sem vihet-
tem õket, nehogy megbetegedjenek és ne tud-
jam a munkámat ellátni. Egy néni vigyázott
rájuk. Õk ilyen hajszolt életet, ilyen 24 órás
szolgálatot nem akartak maguknak.

- Nos, ez a 24 órás szolgálat már közel 40
éve tart.

- Valójában már 57 éves koromtól nyugdí-
jas vagyok, de azóta is praktizálok vállalko-
zó gyermekorvosként.

- Mivel tudsz kikapcsolódni a szabadidõd-
ben?

- Nagyon szeretek olvasni, sokat járunk
színházba, hangversenyre. Sudokuzom, szel-
lemileg frissen tart. A gimnáziumi barátnõm-
mel, Szollár Erzsiékkel és még néhány bará-
tunkkal szívesen járunk össze. Az öcsémék
Keszthelyen laknak, velük is gyakran talál-
kozunk. Van egy kis szõlõbirtokunk a Szent
György-hegyen. Sajnos, „tevõlegesen” keve-
set tudok ott lenni, a párom gondozza a szõ-
lõt. Most is készülünk a szüretre, Eszter lá-
nyomék is hazajönnek. A legfõbb szabadidõs
elfoglaltságaim közé sorolom az unokáim-
mal való foglalkozást. Nagyon nagy öröm
számomra, ha velük lehetek.

- Soha nem gondoltál arra, hogy mi lett
volna, ha pedagógus vagy más szakorvos
lettél volna?

- Valójában soha. Nagyon szeretem a hi-
vatásom. Jó érzés tudni és megtapasztalni - a
gyógyításon túl -, hogy nemcsak a legkiseb-
bekkel tudok kommunikálni, de hallgatnak
rám a majdnem felnõttek is. Igaz, hogy már
nyugdíjasként átrendezhettem volna az éle-
tem, de valójában nem is tehetem meg. Hogy
miért nem? Még csak a láthatáron sincs olyan
gyermekorvos, aki átvenné a prakszisomat.
Felelõsnek érzem magam a rám bízott gyer-
mekekért, nem hagyhatom itt õket. Ez a
gyermekorvoshiány országos jelenség. Vagy
kimennek külföldre gyógyítani a friss diplo-
mások, vagy nem is lesznek gyermekorvo-
sok. Nincs presztízse a gyermekorvosi pá-
lyának, de gyengíti az a magát évek óta tartó
„szóbeszéd” is, hogy megszûnnek a gyer-
mekorvosi körzetek, és majd a felnõttekkel
foglalkozó háziorvosok látják el a beteg gye-
rekeket is. De hát azokból is hiány van! Va-
laki nem rég ajánlkozott, hogy elmegy segéd-
orvosnak, és majd pár év múlva átveszi a
prakszisomat. Egyelõre ezt várom, és amíg
bírom a Jóisten segítségével, ellátom a fela-
datom. Mert annál csodálatosabb dolog nincs,
mint látni a beteg gyermek szemében a bi-
zalmat és örülni a gyógyulásának. 

N. Horváth Erzsébet

Doktor néni! Ugye nem fog fájni? Dr. Rövid Klára az egyik kisbetegét vizsgálja

Felelõsnek érzem magam a rám bízott gyermekekért, nem hagyhatom itt õket
Beszélgetés dr. Rövid Klára gyermekorvossal

Fotó: N. Horváth
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Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!
A Városi Moziban szeptember 16-án nyílt
gyermekrajz-kiállítás egyúttal az Európai
Mobilitási Hét megnyitója is volt. 

A Közlekedési, a Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, valamint az Oktatási Miniszté-
rium hirdette meg a a már hagyományos rajz-
és fotópályázatot az Európai Mobilitási Hét
alkalmából. A szervezõk minden gyermeket
megjutalmaztak, a gyõztesek különdíjazásban

is részesültek. A jutalmakat - kedves szavak
kíséretében - dr. Szabó József, a helyi ÁNTSZ
vezetõje, tiszti fõorvos adta át az érintettek-
nek. A megnyitón Marton József alpolgár-
mester osztotta meg gondolatait az Európai
Mobilitási Héttel, illetve annak jelentõségé-
vel kapcsolatban. Méltatta a nemrégiben el-
készült kerékpárút jelentõségét is, véleménye
szerint az egészséges életmód irányába moz-
dítja majd el a városlakókat.                      TL

FÖLDön futók városi futóverseny
Hat korosztály mintegy 400 futója versen-
gett szeptember 22-én a Fõ térrõl induló 
és oda visszaérkezõ városi futóversenyen,
mely az autómentes nap keretében zajlott.

Korcsoportonként, nemenként indultak a
versenyzõk a számukra kijelölt útvonal tel-
jesítésére, remek idõjárási körülmények kö-
zött és természetesen rendõri biztosítással.

Eredmények: I. korcsoport: 1. Giczi Mátyás
és Novák Jázmin (Badacsonytomaj), 2. Herczeg
Adrián (Batsányi) és Fazekas Lilián (Kazinczy),
3. Orsós Richárd (Szász M.) és Fancsics
Vanessza (Kazinczy). II. korcsoport: 1. Horváth
Bence és Kámp Kíra (Kazinczy), 2. Szabó
Dániel (Nemesgulács) és Szalai Rebeka
(Batsányi), 3. Nagy Sándor (Szt. Erzsébet) és
Giczi Vivien (Badacsonytomaj). III. korcso-
port: 1, Szabó Levente-Bárdos és Slett Georgina
(Szász M.), 2. Jákli Kristóf és Almás Vanda
(Batsányi), 3. Minorics Máté (Bárdos) és
Németh Belinda (Badacsonytomaj). IV. kor-
csoport: Kardos Gergõ és Szõlõsi Barbara
(Batsányi gimn.), 2. Knolmajer Bence (Batsányi
ált isk.) és Janzsó Diána (Kazinczy), 3. Gáli

Dávid (Katolikus isk.) és Esztó Brenda
(Badacsonytomaj). V. korcsoport: 1. Darvas
József (SZISZI) és Nagy Nikolett (Batsányi
gimn.), 2. Kiss Bence és Siklósi Enikõ
(Batsányi gimn.), 3. Péber Martin és Bodó
Adriána (Batsányi gimn.). VI. korcsoport: 1.
Juhász László (SZISZI) és Horváth Viktória
(Batsányi gimn.), 2. SzabóÁbel (Batsányi
gimn.), 3. Csák Dániel (Batsányi gimn.) 

Antal Edit

Az elsõ elzárás!
Hegymagas település egyik kertjében az
ingatlan-tulajdonosok egyike 2010. szep-
tember hó 15-én az esti órákban arra lett
figyelmes, hogy egy helyi, középkorú nõ
onnan zöldséget tulajdonított el. Talpra-
esettségének köszönhetõen az elkövetõt
annak tettenérését követõen visszatartotta,
ebbe bekapcsolódott a két késõbb odaérke-
zõ kerttulajdonos és a településõr is.

A helyben lefolytatatott rendõri intézkedés
során megállapítást nyert, hogy az elkövetõ a
földbõl felszedett 5 kg burgonyát 800 Ft ér-
tékben, míg az ott termesztett növényekrõl le-
szedett 2 kg almapaprikát 580 Ft, valamint 10
kg zöldpaprikát 2190 Ft értékben, így össze-
sen cselekményével 3570 Ft lopási kárt oko-
zott. 

Az elkövetõ az eltulajdonított zöldségeket
„ötletesen” egy, a kert mellett álló madárijesz-
tõ kabátjába helyezett nylon táskába rejtette
el, de ott azok feltalálásra kerültek, így a lo-
pási kár is megtérült.  

Az 1999. évi LXIX. törvény a szabálysér-
tésekrõl 2010. augusztus hó 19-én hatályba
lépett módosítása szerint a tulajdon elleni sza-
bálysértések esetén az elkövetõ cselekmé-
nyéért elzárás szankcióval is sújtható, elfogá-
sát követõen gyorsított bírósági eljárás lefoly-
tatása céljából õrizetbe vehetõ. 

A fenti esetben ezt alkalmazták a hatóságok
a középkorú hölggyel szemben. Õt õrizetbe
vették, majd a bíróság a nevezettet az általa
elkövetett lopás tulajdon elleni szabálysértés
végett 10 nap elzárással sújtotta.   

Molnár András r.szds. 
Tapolcai Rendõrkapitányság,

megelõzési elõadó

A szép képzõmûvészeti alkotásért a jutalom sem maradt el

Fotó: Töreky

A kerékpárral közlekedõk
védtelenebbek, sérülékenyebbek
A Tapolcai Rendõrkapitányság területén
január és augusztus között 76 személyi
sérüléses baleset történt. Ebbõl 19-nek volt
okozója vagy részese kerékpáros. A 19 ke-
rékpáros balesetbõl 17-ben okozó, 2-ben
pedig vétlen volt a kerékpárral közlekedõ.
14 könnyû- és 4 súlyos sérüléses baleset
volt. Sajnos, 1 halállal végzõdött - tudtuk
meg Bakler Zoltán rendõrfõhadnagytól, a
Közlekedésrendészeti Alosztály vezetõjétõl.

- Mi okozta a súlyos tragédiát?
- A hölgy kölcsönkérte a kerékpárt, tehát

nem ismerte azt. A szinte versenykategóriás
biciklin nem volt kontra, a kéziféket nem
vagy alig használta, ezért egy kerítésnek üt-
között. Olyan súlyos volt a sérülése, hogy a
kórházba szállítás után meghalt. Az eset kap-
csán máris egy lényeges dologra hívnám fel a
kerékpározók figyelmét. Ha kölcsönkerék-
párral kívánnak részt venni a közúti közle-
kedésben, elõbb ismerkedjenek meg vele, pró-
bálják ki a fék-, a világításrendszerét és vizs-
gálják vagy vizsgáltassák át a mûszaki álla-
potát. Ugyanez a figyelem szükséges akkor
is, ha saját kerékpárunk van.

- Bizonyára vannak olyan kerékpározók is,
akik a KRESZ szabályaival sincsenek tisztá-
ban, és mintegy „idõzített bombaként”, má-
sokat is veszélyeztetve közlekednek.

- Szerencsére egyre kevesebb az ilyen. A
lakosság jelenõs része rendelkezik B-kategó-
riás jogosítvánnyal, vagy motorkerékpár jogo-
sítvánnyal, így a KRESZ-t is ismeri. A Bal-
eset Megelõzési Bizottság, a kollégáink nagy
gondot fordítanak minden évben arra, hogy
már az általános iskolásokkal megismertessék
a kerékpárokra vonatkozó szabályokat. Ennek
ellenére több olyan baleset is van (ebben az
évben eddig 4), amelynek 14 év alatti kerék-
pározó gyermek az elszenvedõje. Nagy a szü-
lõk felelõssége abban, hogy miként engedik
ki õket a közúti forgalomba.

- Mi a helyzet azzal a felnõttel, aki ittasan
ül a kerékpárra, és ezt egy rendõr az ellenõr-
zés során észreveszi?

- Rá ugyanolyan szabályok vonatkoznak,

mint arra, aki gépi meghajtású jármûvet ve-
zet, azaz ellene is szabálysértési eljárást kell
lefolytatni. Sajnos, a balesetek okozói között
gyakori az ittasan kerékpározó. A már em-
lített 19 kerékpáros baleset között 6-ban a
biciklista ittas volt.

- A kivilágítatlan kerékpárok az országutak
rémei. Szinte a semmibõl bukkannak elõ, és
hamar megvan a baj.

- Ez valóban így van. Itt van az õsz, hamar
beesteledik. Nagyon sok balesetet el lehetne
kerülni azzal, ha a kerékpárok világítása jó
lenne, azaz hátra piros, elõre pedig fehér fényt
adó lámpákat szerelnének fel. Ezeket kötele-
zõ használni éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok között is. Nagyon fontos tudni, hogy
a lakott területeken kívül a fényvisszaverõ
láthatósági mellény kötelezõ, de ajánlom a
városi közlekedésben is, hiszen így az autós
elõbb észleli az elõtte kerékpárral haladó moz-
gását, gyorsabban és jól tud reagálni rá.

- A Tapolcát Diszellel összekötõ kerék-
párút sikere vitathatatlan. Ahhoz, hogy a
városban is lehessen kerékpározni, az utak
egy részét kellett alkalmassá tenni a ke-
rékpáros közlekedésre. Mit tanácsol azok-
nak, akik innentõl a belvárosi közlekedés-
ben nem az autójukat, hanem a kerékpár-
jukat veszik igénybe?

- Minden Tapolcán közlekedõ személynek
- akár gyalogos, kerékpáros, vagy gépkocsit
vezetõ - fehívom a figyelmét arra, hogy az
átadott kerékpárút megváltoztatja az eddigi
közlekedési szokásokat, új rend alakul ki.
Sajnos, nagyon sokan megszokásból közle-
kednek, és nem veszik észre a változásokat az
adott útszakaszokon. Ezért is nõ a baleset-
veszély. Arra kérek mindenkit, hogy körül-
tekintõen közlekedjen, ezzel is megelõzhe-
tõk a balesetek. Azt tudomásul kell venni,
hogy a kerékpárral közlekedõk sérülékenyeb-
bek. Ahol a kerékpáros súlyosan sérül, ott az
büntetõ eljárást von maga után. Az õszi idõ-
járás is arra késztessen mindenkit, hogy foko-
zottabban ügyeljenek magukra és egymásra.  

N. Horváth Erzsébet

Házasságot
kötöttek:

Baráth István és Szabó Szilvia
Kiss István Tamás és Csitreni Anita
Rupf András Zsolt és Szalai Ilona
Szamosvári Zsolt és Ulrich Judit

Vetõ Bálint és Mózner Zsófia
Závori Zsolt és Barabás Zsuzsanna

Gratulálunk!

Évfordulók
1910. szeptember 1. 100 éve
38 elsõs és 20 másodikos tanulóval megnyílt a
magán polgári leányiskola.
1960. szeptember 1. 50 éve
A gimnázium tanulóinak száma 374, a tanárok
száma 15 fõ. A tantermek száma 8.
1895. szeptember 9. 115 éve
A településen megnyitották a polgári iskola elsõ
osztályát 48 tanulóval. Egyidejûleg elrendelték a
gazdasági felsõ népiskola fokozatos megszünte-
tését.
1345. szeptember 13. 665 éve
Tapolca és Diszel vidékén hadiútról tesz említést
egy határjáró oklevél.
1935. szeptember 15. 75 éve
E napon került sor - a Darányi I. u. 1. szám alatt
- annak a templomnak az alapkõletételére, amely
helyet ad a protestáns felekezet gyülekezeteinek.
Az építést - Szeghalmy Bálint tervei alapján -
Bricht Jenõ végezte.
1905. szeptember 16. 105 éve
Kell Dezsõ mérnök és Schadl János építész ter-
vei alapján megkezdõdött az izraelita templom
kibõvítése. Az építési és kivitelezési munkála-
tokat a Pollák-testvérek végezték.
2000. szeptember 18. 10 éve
A Batsányi János Általános Iskola adott otthont a
Nemzetközi Környezetvédelmi Tanárkonferen-
ciának.
1875. szeptember 19. 135 éve
Átadták rendeltetésének a felsõ népiskolát.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Nagy Csaba Attila és Ruzsics Katalin gyermekük: Nóra
Sajcz Gábor és Kovács Melinda gyermekük: Gábor Lõrinc
Szántai József és Peresztegi Bernadett gyermekük: Kitti

Gratulálunk!

- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás he-
lyi lakos ellen, aki 2010. augusztus hó 17-én
11,00 és 14,30 óra közötti idõben személygép-
kocsijára két darab hátsó kereket kicserélte-
tett, majd fizetés nélkül távozott. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 40.000. Ft. 
- Közúti jármû ittas vezetése vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki 2010. augusztus hó 18-án a tu-
lajdonát képezõ személygépkocsiból és a hoz-
zákapcsolt utánfutóból álló jármûszerelvény-

nyel a Sümegi úton úgy vett részt a közúti for-
galomban, hogy a vezetés megkezdése elõtt
szeszesitalt fogyasztott.  
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, akik 2010. augusztus hó
30-án 12,10 és 12,15 óra közötti idõben a Deák
Ferenc utcai ékszerüzlet kirakatüvegét fejszév-
el betörte, majd onnan ékszereket tulajdonított
el. A bûncselekménnyel okozott kár az elsõd-
leges adatok szerint: 1.000.000. Ft, rongálási
kár: 50.000. Ft.

RENDÕRSÉGI HÍREK



Új Tapolcai Újság

Ne tévesszen meg senkit se a cím. Papcsák
Ferenc, mint a tulajdonos, Kölcsey Norbert
jó ismerõse, barátja érkezett a kiadványai-
kat készítõ nyomdába. És ha már ott volt,
az elszámoltatásról, a tapolcai kötõdései-
rõl, a vállalkozók helyzetérõl, a közbiz-
tonságról is beszélgettem vele és Kölcsey
Norberttel.

- Elõfelvételis, egyetemista kiskatonaként
jártam elõször Tapolcán és a térségben. A
zalahalápi és a tapolcai állomást is így
ismertem meg. Szabolcsi vagyok - és mivel
Szabolcsból ritkán vetõdik az ember erre a
gyönyörû, dunántúli tájra -, rá is csodálkoztam,
annak ellenére, hogy a kiskatonáknak ritkán
van pozitív élményük azokról az idõkról.

- „Angyalbõr” nélkül mikor jött újra Ta-
polcára?

- Nagyon hamar. A katonaság után, egyete-
mistaként a feleségemmel Bogláron - ahol a
családi nyaraló volt - gyakran ültünk kerék-
párra, és így jutottunk el ide is, heteket töltöt-
tünk ezen a vidéken. A Tapolcai-medence
szerelmese lettem. Ügyvédként már abszolút
mértékben rendszeressé váltak az idejövete-
leim, barátokat is szereztem az elmúlt évek
alatt. Nagy örömömre köztük tudhattam a
néhai Ács Jánost, de jó barátságot ápolok
Lasztovicza Jenõvel, Császár Lászlóval és
Kölcsey Norberttel is, akivel gyakran talál-
kozom nemcsak Budapesten, de itt, a nyom-
dájában is. A politikai és az emberi kapcso-
lataimon túl az ügyvédi irodám munkatár-
saival minden év végén a városban töltünk
néhány napot egy bentlakásos tréningen. A
feleségem kérdezi is, hogy miért nem akarok
az ország más pontjára menni. A válaszom
egyértelmû: miért menjünk máshová, ha itt
megtaláltam azt a várost és azt a környezetet,
ahonnan nem kívánkozunk el, ahol nemcsak
a táj vonz, de az itt élõk is nagy szeretettel
fogadnak. Ezek olyan pluszt adtak és adnak
nekem, hogy ittmaradásra késztetnek.

- Ön szerint is sokat változott, fejlõdött
Tapolca az elmúlt évtizedben?

- Nagyon sokat. Tapolcának 20 évvel ez-
elõtt még nem volt üdülõváros jellege, most
az van, óriási változáson ment át. Az itt élõk
vendégszeretete akkor is megvolt, de ez az
elmúlt 12 évben jótékonyan kiegészült a tu-
rizmust is segítõ fejlõdéssel. Különösen az
elsõ Orbán-kormány idején indult fejlõdés-
nek a város. Sokat lendítettek rajta az elsõ
Széchenyi Terv segítségével elkészült beruhá-
zások. Utak épültek, átadták a Városi Ren-
dezvénycsarnokot, megújultak az iskolák tor-
natermei, a város szociális bérlakásokat épí-
tett, lakásokat vásárolt és egy négycsillagos
szálloda épült Tapolcán - sorolhatnám még,
hiszen nyomon követtem az elmúlt évek tör-
ténéseit, de már csak egyet említek: Norbi ba-
rátom nyomdáját is a Széchenyi Terv segítsé-
gével sikerült a nyomdaiparban csúcstech-
nológiának számító gépekkel felszerelni.

- Ez valóban így van - veszi át a szót
Kölcsey Norbert. - A Heidelberg-gyártmá-
nyú, világmárkát jelentõ berendezéseinket a
Széchenyi Terv segítségével vásároltuk meg.
A kiváló minõségû nyomdai termékeink híre
aztán hamar elterjedt: számtalan új megren-
delést kaptunk nemcsak Tapolcáról, az ország
már területeirõl, de külföldrõl is. Ez maga
után vonta annak a lehetõségét is, hogy új
munkahelyeket hozzunk létre. A dolgozói lét-
számot 12 fõrõl 18 fõre emeltük abban az idõ-
ben. Annak a biztató jele, hogy az Orbán-kor-
mány vállalkozóbarát, nemcsak a mi nyom-
dánkon mutatkozott meg, de a megrendelõi
körünkön is. Újabb és újabb vállalkozók je-
lentek meg nálunk, hogy a szolgáltatásainkat
- hirdetés, prospektus, kiadvány-készítés stb. -
igénybe vegyék. Az õ sikerük is ösztönzött ben-
nünket arra, hogy a szolgáltatási körünket bõ-
vítsük. Sajnos, ez az állapot csak 4 évig tartott.

- Az elkövetkezendõ 8 éves idõszak alatt
valóban megtört ez a lendület az egész or-

szágban, így Tapolcán is - veszi vissza a szót
Papcsák Ferenc. - A város vezetését nagyon
sok, alaptalan, aljas vád érte az akkor regnáló
politikai garnitúrától, de mint mindent ebben
az országban, azt is túléltük. Reméljük, hogy
ismét aktív, emberközpontú politika kezdõdik
hazánkban. Erre meg is van minden garancia,
hiszen az Orbán-kormány ebbe az irányba
mozdította el a holtpontra jutott, morális és
gazdasági válsággal küszködõ Magyarorszá-
got. Az Új Széchenyi Terv is arra lesz hivatott,
hogy olyan kis- és középvállalkozásokat
támogasson - mint amilyen Kölcsey Norbi ba-
rátomé is -, amelyek a kapott támogatást úgy
használják fel, hogy annak a segítségével
munkahelyeket tartanak meg, illetve újakat
hoznak létre. Mert mi másról kell szólnia a
politikának, mint arról, hogy az emberek biz-
tonságban érezzék magukat, a gazdaság fel-
lendüljön, hogy legyenek munkahelyek, hogy
a családok boldogulni tudjanak.

- A legfontosabb feladatok között az em-
berek biztonságérzetének növelését is emlí-
tette. Ehhez szorosan hozzátartozik a közbiz-
tonság is. Mi errõl a véleménye?

- Teljes mértékben igazat adok Önnek. Az
egyik legfontosabb célkitûzése az Orbán
Viktor miniszterelnök vezette kormánynak,
hogy a kritikus helyzetbe juttatott közbizton-
ságon javítson. Ha csak Zuglót nézem, ahol
élek, amelynek FIDESZ-es országgyûlési
képviselõje és polgármesterjelöltje vagyok,
már akkor bizton állíthatom, hogy nagyon
nagy a baj a közbiztonság területén. Zuglóban
mindennap feltörnek egy autót, például az én
autómat múlt hét keddjén (augusztus 31.)

törték fel egy iskolai tanévnyitó ünnepség
alatt. Átlagban mindennap két helyre betör-
nek, Zugló Fõ utcáján prostituáltak állnak az
iskola és a templom mellett. A liberális-szo-
cialista városvezetés idáig juttatta a legpati-
násabb, a legpolgáribb kerületet. Ebben a ke-
rületben található a Hõsök tere, a Városliget,
az Ajtósi Dürer sor, a Stefánia a gyönyörû pa-
lotákkal. Zuglónak soha nem volt polgári ve-
zetése, polgári többségû testülete. A rend-
szerváltás után most elõször adódik erre lehe-
tõsége ennek a tönkretett városnak. A legfon-
tosabb feladatunk az lesz, hogy ettõl a fertõ-
tõl - a bûnözéstõl, a prostitúciótól - megtisz-
títsuk a várost. Tudom, hogy ez összefogással
sikerülni is fog.

- A közbiztonság kérdése az egyik legége-
tõbb, megoldásra váró probléma az egész
országban, így Tapolcán is - mondja Kölcsey
Norbert. - Mert az felháborító, hogy vannak,
akik bûncselekménybõl élnek, akik ukrán
maffiózokkal, ledarálással, vagy veréssel
fenyegetik a lakosságot. A rendõrség azzal
védekezik, hogy sok a bûncselekmény, azért
tudnak lassan dolgozni, én viszont azt mon-

dom, hogy azért sok a bûncselekmény, mert a
bûnözõk szabadlábon vannak. Ezen kell gyö-
keresen változtatni! Vissza kell adni a rend-
õröknek azokat a jogosítványokat, amelyek-
kel bátran eljárhatnak az elkövetõkkel szem-
ben, ne kelljen attól félniük, hogy egy-egy
intézkedést követõen akár az állásukat is
elveszíthetik, mert úgy tûnik, hogy a törvény
nem mellettük, hanem a bûnözõ mellett áll.
Nem luxusbörtönöket kell építeni a bûnözõk-
nek, hogy ott bent az adófizetõk, azaz a mi
pénzünkbõl, dologtalanul, televízióval és
egyéb kényelemmel felszerelt „szobákban”
éljenek, hanem olyanokat, amelyekben önel-
látók lesznek, azaz nekik is meg kelljen dol-
gozniuk a mindennapi kenyerükért, mint
ahogy azok a tisztességes emberek teszik,
akik a rácson kívül, becsületes munkával,
nehéz körülmények között tartják el a család-
jukat. Rendre van szükség ahhoz, hogy ebbõl
a válságból kijusson az ország. Olyan hely-
zetet kell teremteni, hogy az emberek ki mer-
jenek menni este is az utcára, ne kelljen fél-
niük attól, hogy kirabolják, leütik õket, a bor-
dájukat törik, vagy éppen rájuk húzzák az
autó kormányát.

- Norbi is azt fogalmazta meg, amit én - hang-
súlyozza Papcsák Ferenc. - Rendnek kell len-
nie ahhoz, hogy elõbbre jusson az ország. Az
Orbán-kormány azon van, hogy ez így legyen.

- Ha már a rendrõl beszélünk, akkor Ön,
mint elszámoltatási kormánybiztos a legille-
tékesebb arra, hogy az elmúlt évek köz-
pénzekkel való visszaéléseirõl, a felelõsök
megnevezésérõl tájékoztassa az Új Tapolcai
Újság olvasóit. Kérem, tegye meg ezt!

- Elõször is: miért van szükség elszá-
moltatásra? A politikai ellenfeleink az elmúlt
8 évben gyakran mondták, hogy erre nincs
szükség, és azzal vádoltak bennünket, hogy
„mesterségesen” szítjuk a feszültséget. Nos,
az igazság az, hogy az emberek mondták ki,
szinte követelték, hogy legyen elszámoltatás,
hogy nevezzük meg a felelõsöket. Igenis látni
akarják és látniuk is kell, hogy azokat a forrá-
sokat, amelyet õk minden évben - adók és
egyéb befizetések formájában - összeadtak,
vagy azokat a hiteleket, amelyeket nemzet-
közi pénzintézetektõl, szervezetektõl felvett
az elõzõ garnitúra, mire is fordították. Ez a
legfontosabb része az elszámoltatásnak.
Igenis kapjanak az emberek egy valós tükröt
a helyzetrõl. Ez az elszámoltatás a jövõ
feltétele is. Ha sikerül a felelõsöket megne-
vezni - már letartóztatások is történtek -, ak-
kor forrásokat tudunk visszaszerezni. Több
száz milliárdra tehetõ az eltulajdonított, el-
vesztegetett közpénzek mértéke. Ha sikerrel
járunk az elszámoltatással, akkor a vissza-
szerzett pénzekbõl támogatni lehet a kis- és
középvállalkozásokat, fejlõdnének a települé-

sek, munkahelyek teremtõdnének, középüle-
teket, utakat lehetne rendbe tenni. Nem 
könnyû a feladat, hiszen olyan offshore hát-
terû cégek is voltak a kedvezményezettek,
amelyeknek a tulajdonosi köre szinte fel sem
deríthetõ. Az Új Széchenyi Terv újra az em-
berekrõl fog szólni. Közpénzt offshore hát-
terû vállalkozások nem kaphatnak, csak olya-
nok, amelyek a támogatás segítségével mun-
kahelyeket teremtenek, biztonságos megél-
hetést nyújtanak és rajtuk keresztül az állami
források jól hasznosulnak.

- Az egyszerû állampolgárok közül többen
- látva, hallva a híradásokat - kételkednek
abban, hogy a politikai felelõsség megál-
lapítását követõen a büntetõjogi felelõsségre
vonás is meg fog történni.

- Mi, magyarok 1989-ben döntöttünk arról,
hogy demokráciában kívánunk élni. A de-
mokráciának pedig van egy alaprendszere,
amelyben az igazságszolgáltatás a végrehajtó
hatalomtól, a kormányzattól elkülönül. A mi-
nisztériumoknak és nekem, mint elszámolta-
tási kormánybiztosnak nincs más feladatunk,
mint az, hogy szakszerûen és tisztán feltárjuk,
hogy mi történt például egy adott szerzõdés
megkötésekor, egy tranzakcióban. De annak
a kimondása, hogy az illetõ büntetõjogilag fe-
lelõs vagy nem, az az igazságszolgáltatás dol-
ga lesz. Tessék szíves az embereknek ezt az
igazságszolgáltatáson számon kérni! Mondok
egy esetet: tisztán, tényekkel tudjuk igazolni,
hogy Szûcs Erika, a volt szociális és munka-
ügyi miniszter munka nélkül vett fel 5 millió
400 ezer forintot. Ezt igazoltuk, a sajtónak is
bemutattuk a produktumot. Az ügyet én a nagy
nyilvánosság elõtt tártam fel, a másik oldal,
az igazságszolgáltatás is tegye meg a szüksé-
ges lépéseket! Mi megtettük a magunk dolgát,
az igazságszolgáltatás is végezze el a feladatát.

- Az, hogy Önnel a riport a Kölcsey
Nyomdában készül, nem véletlen, hiszen
gyakran fordul meg itt.

- Ez valóban így van. Azon túl, hogy - mint
már mondtam - jó barátságot ápolok a tulaj-
donossal, Kölcsey Norberttel, közszereplõ-
ként gyakran igénybe veszem a nyomda szol-
gáltatásait. Az ügyvédi irodám - amely mint
kisvállalkozás éppúgy megszenvedte az el-
múlt 8 évet, mint a hasonló nagyságrendû, az
ország bármely területén - a piacra dolgozik.
Gyakran adunk ki könyveket, helytörténeti
kiadványokat. Ezek mindegyike itt, ebben a
nyomdában készül. Hogy miért? Azért, mert
jó árfekvéssel, nagyon jó minõségben, pon-
tosan, precízen, a határidõket betartva, a
megrendelõ igényeit maximálisan szem elõtt
tartva teljesít a Kölcsey Nyomda, és mi a part-
nerünket az újabb és újabb megrendeléseink-
kel becsüljük meg.

- Tehát mindenképpen megéri Önöknek, hogy
Budapestrõl, a fõvárosból a sokak által pejo-
ratív felhanggal emlegetett „vidékre” lejöjje-
nek, hogy az itteni nyomdai szolgáltatásokat
igénybe vegyék?

- Most már ideje lenne, hogy a közgondol-
kodás eljusson odáig, hogy ezen a - vélemé-
nyem szerint - mesterségesen fenntartott fõ-
város-vidék ellentéten túllépjen! A feleségem
Budapesten született, de a felmenõi vidékiek
voltak, én - mint már mondtam - szabolcsi va-
gyok, de a gyerekeink már budapestiek. Tehát
ha úgy tetszik, a többség „vidékrõl” jött a fõ-
városba, kevés az õslakos. Ha ezt a mestersé-
gesen fenntartott kettészakítottságot meg tud-
juk szüntetni, akkor már az sem lesz kérdés,
hogy megéri-e a tapolcai vállalkozónak Bu-
dapesten munkát vállalnia, vagy egy fõváro-
si ügyvédi irodának a tapolcai nyomdában
elkészíttetni a kiadványait. Egy az ország 
és ezt csak akkor tudjuk rendbetenni, ha
egymást segítve munkálkodunk rajta. Ezt
tesszük mi is, amikor ebben a nyomdában
dolgoztatunk, és ezt teszi Kölcsey Norbi bará-
tom is, amikor nekünk dolgozik.    

N. Horváth Erzsébet

RÁLÁTÁS

12   2010. szeptember

Papcsák Ferencnek és Kölcsey Norbertnek mindig akad megbeszélnivalója

Fotó: N. Horváth

Dr. Papcsák Ferenc elszámoltatási kormánybiztos a Kölcsey Nyomdában



Veszprém megyében szinte mindenhol
megújult a korábbi mentõállomás, sok he-
lyen újak is épültek, ám Tapolcán - bürok-
ratikus akadályok miatt - még várat magá-
ra az építkezés. Szeptember 23-án, jelké-
pes alapkõletétellel adtak nyomatékot men-
tõállomást építõ szándékaiknak a Tapolca
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
településeinek vezetõi.

Császár László, Tapolca polgármestere, a
kistérségi társulás alelnöke szerint, bár nem
helyi önkormányzati feladat az új mentõál-
lomás kialakítása, de erkölcsi kötelessége a
33 környékbeli településnek. - Mi mindent
megtettünk, de tõlünk független okok egye-
lõre megakadályozták tervünket. Az egész-
ségügyi kormányzat 15 milliót, a kistérség ön-
kormányzatai 45 millió forintot különítettek
el, 30 millió forintot a megyei önkormányzat
biztosított a 90 milliós beruházáshoz, amely
ma még építési engedélyre vár - hangsúlyoz-
ta a polgármester. Ehhez Tapolca részérõl min-
den készen van, de a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt-tõl másfél éve várnak a jóváhagyásra.

Szencz Lajosné, a kistérségi társulás
elnöke hangsúlyozta: sokat harcolt az el-
múlt idõszakban a kistérség az új mentõál-
lomásért és ezt a harcot folytatni fogja a jö-
võben is. - Bízom benne, hogy egy év múl-
va megvalósul - fogalmazta meg reményét.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képvise-
lõ, a megyei közgyûlés elnöke elmondta, a
jelenlegi mentõállomás nem felel meg a
modernkor követelményeinek, megújítása
indokolt. - A megyében mindenhol megtör-
tént a megújulás, a megye a tapolcai kis-
térség ez irányú szándékait messzemenõen
támogatja. Szalai László, a tapolcai men-
tõállomás vezetõje beszédében méltatta né-
hai Ács János polgármester, Szencz Lajosné
elnökasszony és Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ hozzáállását. - 2007-ben
felkerestem Ács Jánost és felvetettem a men-
tõállomás megújításának gondolatát. Ügyem-
ben segítõ kezet kaptam tõle, ahogy késõbb
Császár Lászlótól is segítõ szándékot ta-
pasztaltam - mondta.

Az oldalt készítette: Töreky László

Húszévesek a hazai önkormányzatok. Az
Önkormányzatok Napján, szeptember 23-án,
a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás
kitüntetésekkel ismerte el mindazoknak a
munkáját, akik a legtöbbet tették szûkebb,
vagy tágabb közösségükért az elmúlt évek-
ben. A hivatalától búcsúzó Szencz Lajosné
kistérségi elnök tiszteletbeli elnök elis-
merésben részesült.   

Császár László Tapolca polgármestere
örömének adott hangot, hogy részt vehet a
hazai önkormányzatiság 20 évének ünnepén.
- Úgy gondolom, hogy mindenki a saját tele-
pülésén megteszi azt, amire esküje kötelezi és
megteszi környezetéért azt, amit elvár tõle a
társadalom. A polgármester megköszönve a
másfél éves közös munkát, elmondta: a kö-
zért munkálkodók feladata, hogy képesek le-
gyenek az együttmûködésre, hogy képesek le-
gyenek értéket hagyni az utókorra.  Polgárdy
Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének alelnöke az önkormányzatok
kétévtizedes történetérõl, problémáiról, a to-
vábbfejlõdés lehetõségeirõl fogalmazott meg
gondolatokat. - Az önkormányzati rendszer
belsõ ellentmondásokkal terhes. A folyama-
tosan csökkenõ állami hozzájárulás, valamint
a gazdasági válság hatására világossá vált,
hogy a kialakult rendszer fenntarthatatlan, és
súlyosan igazságtalan. Ugyanakkor bebizo-
nyosodott, hogy a jó szándék, a lokálpatrio-
tizmus, nagy értékek felmutatására, megúju-
lásra képes - vetítette elõre a közelgõ változá-
sokat. A beszédeket követõen ünnepélyes ke-
retek között adták át a kistérségi kitüntetése-
ket. Tapolca és Környéke Kistérségért elis-
merésben részesült Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke. Az ország-
gyûlési képviselõ munkája szerteágazó, sok-
rétû. „Mindezek mellett mindig szakít idõt
arra, hogy a tapolcai kistérség önkormány-
zatainak tevékenységét is figyelemmel kísér-
je, s ahol tud, segítsen. Legyen az egy pályá-
zat, átadási ünnepség, védnöki feladat, vagy
éppen egy jótékonysági bál. Támogatásának
is köszönhetõ a kistérség számtalan telepü-
lésén a sok felújított óvoda, iskola és kul-
túrház, a kiépített aszfaltos út, a sok új ját-
szótér és felújított sportpálya. Tevékenysége
kimagaslóan hozzájárult az önkormányzati-
ság fejlesztéséhez, elismert képviselõje a ta-
polcai kistérségnek. Barátként fordulhatnak hoz-
zá a polgármesterek, õ pedig a jó baráthoz
méltóan, tanácsaival, ötleteivel, országos ta-
pasztalatával bátorítja, támogatja õket.” - szólt
a méltatás róla.

Tapolca és Környéke Kistérségért elisme-
résben részesült még Marton Istvánné,
Vigántpetend polgármestere, Nagy Gyula tûz-

oltó parancsnok is.
Tapolca és Környéke Kistérség Egészség-

ügyért kitüntetést vehetett át Szencz Lajosné
elnökasszonytól, illetve Császár László pol-
gármestertõl dr. Csonka Lszló nyugdíjas
sebész, Gyenesné dr. Nagy Eleonóra kõvágó-
örsi háziorvos, dr. Somogyi Katalin, a Gond-
viselés Idõsek Otthona vezetõje, dr. Szlávy
József orvos-igazgató.

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás Idegenforgalmáért kitünetéssel is-
merték el Borbélyné Galambos Gabriella, a
Borút Egyesület badacsonytomaji vezetõje, a
Kéknyelû virágzás-ünnepét szervezõ Borbély
Tamás, Istvándy Gergely, Laposa Bence, Part
Imre, Sipos Balázs és Szalai Attila fiatal
szõlészek-borászok és Hoffner Tibor népmû-
velõ  munkáját. Tapolca és Környéke Kistér-
ség Közmûvelõdéséért díjat vehett át Horváth
Gyula kapolcsi zenész, a balatonedericsi
Magnificat Kórus és vezetõje Némethné Kálmán
Zsuzsanna, a Nõk a Balatonért Egyesület ba-
dacsonytomaji csoportja és  Péni Béla zeneis-
kolai igazgató.

Tapolca és Környéke Kistérség Közszol-
gálatáért kitüntetést kapott Hamarné Szölõssy
Emília, Révfülöp jegyzõje, Mórocz István, a
badacsonytomaji polgárõr egyesület elnöke
és Takács Lászlóné, Monostorapáti körjegy-
zõje. Ugyanebben az elismerésben részesült
Ughy Jenõné, aki helyi és térségi feladato-
kat ellátó Okmányiroda vezetõje és Parapatics
Tamás, aki a Tapolcai Önkormányzatnál fõta-
nácsadói munkakörben dolgozik, „segíti Tapolca
Város polgármestere városi és térségi felada-

tainak ellátását, különös tekintettel a kistérségi
feladatok, programok, fejlesztési elképzelések
koordinálását, tevékenyen közremûködik azok
megvalósításában” - szólt róla a méltatás.

Tapolca és Környéke Kistérség Nevelés-
ügyért kitünetést vehetett át Krisztin N. László
kistérségi alelnöktõl, Badacsonytomaj pol-
gármesterétõl Csizmarik Béláné, a badacsony-
tomaji általános iskola igazgatója, a Balaton-
felvidéki Iskolaszövetség elnöke, Legeza
Magdolna ének-zene tanár, Szabó Judit 
káptalantóti nyugdíjas pedagógus és Varga
Béláné, a kistérségi társulás közoktatási refe-
rense. Tapolca és Környéke Kistérség Szo-
ciális Ellátásáért kitüntésben részesült Varga
Ferencné zalahalápi házigondozó.

Az ünnepségen könnyeivel küszködve
vette át Császár Lászlótól, a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása tisz-
teletbeli elnöki, illetve tagi elismerését Szencz
Lajosné, a kistérség elnöke. A Társulás elsõ
ízben adományozott ilyen kitüntetést a fenn-
állása óta. A laudáció így értékelte Szencz
Lajosné munkáját: „Az elnökasszony kiemel-
kedõ gondott fordított a közösségi életet és
egymás megismerését elõsegítõ rendezvé-
nyekre. Kezdeményezõje és aktív lebonyolí-
tója a térségi rendezvénynek, pl: Kultúrával a
Nyugat Kapujában, Veszprém megye bemu-
tatkozik Szentendrén, Mária-naptól Márton-
napig, borászati konferenciák, kistérségi kul-
turális bemutatók, hagyományossá vált kistér-
ségi sportnap, köztisztviselõi nap, a gyerekek
részére szervezett Kistérségi Karácsony,
vagy éppen a polgármestereket érintõ május-
faállítás és kitáncolás. Jelentõs szerepet vál-
lalt a Helyi Vidékfejlesztési Iroda létrejötté-

ben, majd a Leader feladatokra való felké-
szülés folyamatában, az akciócsoport létre-
hozásában, a helyzetelemzés és a stratégia
elkészítésében, a gazdaságfejlesztési koncep-
ció kidolgozásában. Folyamatos kapcsolatot
tartott a kistérségben levõ önkormányzatok-
kal, gazdasági szervezetekkel, civil szerveze-
tekkel, egyesületekkel. A kitüntetett megha-
tottan mondott köszönetet az elismerésért. 

A rendezvény a Tapolcai Musical Színpad
fiataljainak mûsorával, majd fogadással foly-
tatódott.
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Dr. Somogyi Katalin a kitüntetés átvé-
tele után

Fotó: Töreky

Parapatics Tamás a kitüntetést Szencz Lajosnétól és Császár Lászlótól vette át

Fotó: Töreky

Szencz Lajosné könnyes szemmel
búcsúzott

Fotó: Töreky

A leendõ mentõállomás helyén az urnát Lasztovicza Jenõ, Császár László,
Szencz Lajosné és Szalai László helyezte el

Fotó: Töreky

Kitüntetések, elismerések az Önkormányzatok Napján

Jelképes mentõállomás-alapkõletétel



A Budapesti Honvéd rendezte azt a
kadett párbajtõr válogatóversenyt, ahol
hetven fiú állt pástra. Köztük voltak az
SzL-Bau Balaton Vívóklub versenyzõi is.

A párbajtõr-versenyt világbajnoki rend-
szerben - egy forduló, direkt kieséses tábla -
bonyolították.

Az SZL-Bau Balaton Vívóklub verseny-
zõi közül a legjobb 8 közé jutásért még

négyen vívtak, de a döntõbe csak a tapolcai
Kranabeth Regõnek sikerült bejutnia, aki
szoros asszóban 15-14-re verte a szlovákiai
Mlsna Viktort. Regõ az elõdöntõbe jutásért
a késõbbi gyõztes Hamar Balázstól kapott
ki, és végül 6. helyezést ért el.

A többi balatonos helyezése: 11. Siklósi
Gergely, 13. Csák Marcell, 15. Tombor
Szabolcs. Antal Edit
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A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában évek óta párhuzamo-
san oktatják az angol és a német nyelvet.

Az idegen nyelvet és a mozgást is szeretõ
gyerekek részére július elsõ hetében Csák
Enikõ igazgatóhelyettes szervezésében Kõ-
vágóörsön ismét nagysikerû nyelvi tábort ren-
dezett az iskola.

A közel 45 fõs csapat tagjainak egy része
kerékpárral indult a helyszínre, míg a kiseb-
bek vonattal érkeztek. A csodálatos környe-
zetben lévõ szálláshely elfoglalása után máris
kirándulni indultak a gyerekek: a Kornyi-tó

állatvilágával ismerkedtek.
A táborozás napjai nyelvtanulással és aktív

pihenéssel, a környéken tett kirándulással tel-
tek. A reggeli tornát Bertók Katalin testne-
velõ tanár irányította, az angolt Hedericsné
Rubóczki Szilvia, a németet pedig Bányai
Barbara és Horváth Eszter tanította a tábor-
lakóknak. Lelkileg a tábori szentmisén és az
esti áhítatokon töltekeztek a gyermekek.

A tábort záró esten hatalmas tábortûzzel,
szalonnasütéssel és közös énekléssel búcsúz-
tak a felejthetetlen élményekkel hazainduló
gyerekek.    N. Horváth Erzsébet

A katolikus iskola nyelvi táborozása

A szabálysértést elkövetõ fiatalkorú is elzárható
Dr. Koleszár Zsolt rendõrszázadost, a Ta-
polcai Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztá-
lya és Vizsgálati Alosztálya vezetõjét arról
kérdeztük, hogy miként változtak a fiatal-
korú elkövetõkre vonatkozó jogszabályok.

- A fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetõ sza-
bályok kétféle kategóriába tartoznak - vála-
szolja kérdésünkre a százados. - Az egyik a
bûncselekmény-, a másik a szabálysértés-ka-
tegória. A bûncselekmény kategóriába tartozó
dolgokat - pl. lopás vétsége - eddig is büntette
a törvény és eljárt a fiatalkorúakkal szemben
is, de rájuk úgy a nyomozati, mint a bírósági
szakaszban speciális eljárások vonatkoznak.

- Mi a speciális szabályok célja?
- A speciális szabályoknak az a legfõbb cél-

ja, hogy a 14 és 18 év közötti elkövetõket a
helyes útra terelje. Az elsõdleges cél a preven-
ció, a megelõzés és nem az, hogy megtorolja
az elkövetett bûnöket.

- Mi a helyzet a 14 év alatti elkövetõkkel?
- A jogszabály úgy rendelkezik, hogy - mi-

vel a 14 év alatti személynek nincsen beszá-
mítási képessége -, vele szemben semmilyen
büntetést nem lehet alkalmazni büntetõjogi
szempontból. Velük szemben, vagy értük csak
a gyámhatóság tud intézkedni.

- A mostani törvényi változások a szabály-
sértési kategóriára vonatkoznak. Melyek ezek
a változások?

- A korábbi szabálysértési szabályok is ül-
dözték a tulajdon elleni szabálysértéseket el-
követõ fiatalokat (pl. rongálás, csalás stb.),
velük szemben is alkalmazni lehetett a sza-
bálysértési szankciókat. Ezek elsõsorban pénz-
büntetések voltak, és az eljárások az önkor-

mányzatoknál mûködõ szabálysértési hatóság
hatáskörébe tartoztak. A törvénymódosítás,
azaz a 2010. évi 86-os törvény - a közbizton-
ság javítása érdekében - ezen változtatott.
Innentõl ezek a szabálysértések is a rendõrség
hatáskörébe kerültek, azaz a rendõrség jár el
akár felnõtt, akár fiatalkorú az elkövetõ. A
változás lényege, hogy az eddigi pénzbün-
tetés és egyéb szankciók helyett már az el-
zárást is alkalmazhatja a bíróság a fiatalkorú
szabálysértõvel szemben is. Míg a felnõtt ese-
tében ez 60 nap, addig a fiatalkorúnál 30 nap
lehet az elzárás a törvénymódosítás értelmé-
ben. Ha például egy fiatal egy 20 ezer forint
értékû idegen dolgot eltulajdonít, akkor a rend-
õrség az új jogszabály értelmében lefolytatja
az elõkészítõ eljárást, majd az ügyet átadja a
bíróságnak. A bíróság pedig a mérlegelést kö-
vetõen, akár elzárással is büntetheti õt.

- Tapolcára mennyire jellemzõ a fiatalko-
rúak bûnözése, szabálysértése?

- Hasonlók az adatok az országos átlaghoz.
Az esetek kb. 10%-át fiatalkorúak követik el.
Van köztük lopás és más egyéb vétség is. Saj-
nos, egyre gyakrabban találkozunk itt is kábí-
tószert fogyasztókkal, azaz a kábítószerrel
való visszaéléssel.

- Mennyire jellemzõ a visszaesés a fiata-
lokra?

- Itt is van két kategória. Szerencsére az a
gyakoribb, hogy az egyszeri esetbõl egy élet-
re tanul a fiatal. A másikat - sajnos - hidegen
hagyja, hogy milyen büntetést szabnak ki rá,
újra és újra az elkövetõk között lesz, mert ezt
az életformát választotta.

N. Horváth Erzsébet

Kedves Szülõk és Gyerekek!
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum az Országos Családi Könyvtári Napok

„Játékos családok” rendezvénysorozat keretében október 9-én (szombat) 10-12 óráig
vidám családi irodalmi vetélkedõt hirdet.

Jelentkezni lehet 2010. október 1-jéig személyesen a felnõtt és gyermek olvasószol-
gálatnál (Tapolca, Batsányi u. 1., I. és II. em.), a 87/412-328-as és a 87/510-788-as tele-
fonszámokon, vagy a konyvtar@vktapolca.hu e-mail címen (a Tárgy sorban kérjük
feltüntetni: „Játékos családok”.

A játékra 3-5 fõs családok jelentkezését várjuk 7-77 éves korig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hasznos és élményekkel teli napok várták a táborozó gyerekeket

Fotó: Iskola

Ma Magyarországon a tehetséggondozás nemzeti ügy, stratégiai kérdés
Tehetséggondozás a közoktatásban címmel
augusztus 26-án konferenciát tartottak a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban. A ta-
nácskozáson Bajor Péter, a Magyar Géniusz
Integrált Tehetségsegítõ Program projekt
menedzsere is tartott elõadást. Az elõadást
követõen arra kértük Õt, hogy definiálja a
tehetség fogalmát és szóljon arról, hogy mi
szükséges ahhoz, hogy a tehetség ki tudjon
bontakozni?

- Többféle felfogás létezik. Az egyik sze-
rint tehetséges az, aki valamilyen különös,
speciális képességgel rendelkezik, és ahhoz
megvan a kellõ motivációja és kreativitása is.
A Magyar Géniusz Program szerint viszont
mindenki tehetséges valamiben és tehetséges
lehet valamiben, ha ezt a tehetséget felismeri
õ maga vagy a környezete.

- Ha önmaga vagy a környezete felismeri a
tehetségét? Ha egy kisgyermekrõl beszélünk,
akkor ez az önfelismerés szinte lehetetlen. De
nehéz ez akkor is, ha egy osztályban több de-
viáns gyerek van, és a pedagógus energiáját
leköti a problémák kezelése. Nem jut ideje a
tehetség felismerésére. Mi a teendõ ilyen ese-
tekben?

- Az Ön által feltett kérdésrõl, a felvetett
problémákról több dolog is eszembe jutott.
Az egyik az a tévhit, hogy a tehetség utat tör
magának. Nem tör utat. A tehetséget segíteni,
gondozni, felzárkóztatni kell. A saját, speciális
területén is lehetõséget kell neki adni a gya-

korlásra, de jó, ha a többi tantárgy terén is si-
kerül valamilyen szintre felhozni, mert egy
tantárggyal, egy tudományterülettel nem le-
het megélni. A tehetséggondozás körülményei
valóban nem ideálisak napjainkban, de most
érkeznek hozzá az uniós, a hazai források,
tehát ezeket a lehetõségeket most kell kihasz-
nálni és felhasználni, függetlenül attól, hogy
az oktatás milyen nehéz helyzetben van. Arra
biztatom a pedagógus-kollégákat is, hogy fi-
gyeljenek oda rá, hogy milyen új képzések,
konferenciák indulnak annak érdekében, hogy
a tehetségeket segítsék. Kiadványokat jelen-
tetünk meg, hálózatot szervezünk. 2 évvel ez-
elõtt jött létre - az Országgyûlés által is elfo-
gadott Nemzeti Tehetség Program, amely arra
is hivatott, hogy a tehetséggondozás szakmai
bázisát - uniós pénzek felhasználásával - meg-
teremtse. A kollégákat felkészítjük arra, hogy
miként lehet felismerni a tehetséget, milyen
tehetségfajták vannak és a tehetségsegítésnek
milyen területei lehetnek az iskolában. Háló-
zatba hozzuk õket össze, hogy tudjanak
egymásról, egymás jó gyakorlatát, módszerta-
nát megismerjék, hogy az információ-áramlás-
sal egymást segíteni tudják.

- Várható-e új Eötvös-kollégium létrehozá-
sa?

- Talán a Magyar Géniusz 2. Programban
lehetséges lesz, ugyanis annak a fókuszában
már a tehetséges gyerekek, fiatalok lesznek.
Az 1. Magyar Géniusz Program még csak a

tehetségsegítõket képzi, a második ütem for-
dul majd a tehetségek felé. Abban igyekszünk
majd olyan struktúrákat kitalálni, amelyek a
tehetségük kibontakozásához szükségesek. A
terveink között szerepel Tehetségsegítõ Taná-
csok létrehozása, amelyekbe az önkormány-
zatok, a vállalkozók, a pedagógusok és a mé-
dia fog tagokat delegálni. A Parlament annak
idején teljes konszenzussal szavazta meg a te-
hetséggondozás ügyét, az új kormány is maxi-
málisan mellé állt, megerõsítve azt, hogy a
tehetség ügye nemzeti ügy. Jövõ év elsõ felé-
ben magyar uniós elnökség lesz. Annak az
idõszaknak az egyik kiemelt témája a tehet-
ségsegítés. Tehát nálunk van a lehetõség és az
esély, ezt meg kell ragadni.

- Csak megerõsíteni tudom az elmondotta-
kat - kapcsolódik be a beszélgetésbe Kormos
Dénes kutató-fejlesztõ szakpedagógus, a Nem-
zeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagja.
- A tehetséggondozás nemzeti ügy, stratégiai
kérdés Magyarországon. A Nemzeti Tehetség
Program két síkon valósul meg. Az egyik az
uniós támogatású Magyar Géniusz Program,
a másik pedig a hazai forrásokat célozza meg.
A hazai támogatásokat az Oktatási Közalapít-
ványon keresztül lehet elérni. Ma még sok
pedagógus érezheti azt, hogy magára maradt
a tehetséggondozásban, ezért is kell a feladat-
hoz támogatókat keresni az élet minden terü-
letérõl, hiszen közös érdekünk, hogy a tehet-
ségeinket megtartsuk.

- Sajnos, a mai gyakorlat inkább az, hogy
a magyar középiskolában, a magyar egyete-
men tanult, tehetséges magyar fiatal külföl-
dön próbál szerencsét. Ezzel nem is lenne baj,
ha úgy, mint a középkori céhlegény, elmenne
vándorútra, tapasztalatszerzésre, de annak a
gyümölcsét, a „remeket” már itthon készítené
el, és nem maradna külföldön. Miként lehet
õket hazahívni, mivel lehet majd õket motivál-
ni arra, hogy itthon keressék a boldogulásu-
kat a nemzet és a maguk javára?

- Kitûnõ a kérdés. Valóban nem elég a te-
hetséget megtalálni, kifejleszteni a tudását, de
meg is kell tudni tartani. Ez nem könnyû fela-
dat. Ezt segítik azok az ösztöndíjak, ame-
lyeket olyan magyarországi fiatalok kaphat-
nak, akik külföldön kutatnak. Ennek a felté-
tele az, hogy utána haza kell jönniük, és itt-
hon is hasonló kutatási programokban kell részt
venniük. Azaz a külföldi tapasztalat alapján el
kell készíteniük a „remeket”, be kell itthon
mutatniuk.

- Sok okos ötlet, találmány veszett már el
azért, mert itthon süket fülekre talált. A sze-
rencsésebbeknek sikerült külföldön szabadal-
maztatni a produktumukat, de ezzel jelentõs
gazdasági haszontól esett el az ország.

- A Program erre is figyel. A támogatási
rendszerben benne van a kutatási innovációs
alap is. Célirányos pályázatokat ír ki, figyelve
arra is, hogy milyen konkurenciaharc folyik
az erõforrásokért.           N. Horváth Erzsébet

Kranabeth Regõ hatodik lett
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CIVILTÉR

Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg
az Idõsek világnapját, és azóta minden év
október 1-jén megemlékezést tartanak a
Föld közel hatszázmillió lakosáról. Mi an-
nak jártunk utána, hogy a dr. Varga István
igazgató vezette Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézethez tartozó Idõsek Klub-
jában miként gondoskodnak Tapolca idõs
polgárairól. Az intézményt Végh Jenõné
Tilda vezetõ gondozónõ mutatta be.

- A Szent István utca 12. szám alatt mû-
ködõ Idõsek Klubjának tagja lehet mindenki,
aki önmagát részben vagy teljesen el tudja
látni, de magányos és szeretne napközben tár-
saságban lenni. Hétfõtõl péntekig, reggel fél
nyolctól fél négyig lehet igénybe venni. Az itt
lévõ szolgáltatásokért nem, csak az étkezésért
kell fizetni a nyugdíj mértékének megfelelõen.
Napi háromszori étkezést tudunk biztosítani,
de a klubtagok 90%-a csak az ebédet fo-
gyasztja el itt.

- Ha valaki ebéd után egy kicsit „szunyó-
kálni” szeretne, arra is van lehetõség?

- Természetesen. Van egy négy férõhelyes
pihenõszobánk, ott bárki lepihenhet.

- Mivel foglalják el magukat napközben a
klub tagjai?

- Beszélgetnek, olvasnak, televíziót néz-
nek. Van, aki kártyázik, társasjátékot játszik
vagy éppen kézimunkázik. Kellemesen és gyor-
san telik nálunk az idõ. Nagyon szépen felújí-
tott, akadálymentesített az épületünk, szépen
parkosított az udvar is. Mondják is többen,
hogy ez a második otthonuk, csak itt annyival
jobb, hogy szeretettel gondoskodnak is róluk.
Ez valóban így van. Van két súlyosan moz-
gáskorlátozott klubtagunk is,  sokat segítünk
nekik, minden kérésükre odafigyelünk. Az a
klubtagunk, akinek otthon nincs mosási, vagy
fürdési lehetõsége, itt élhet vele.

- Hány tagja van a klubnak, milyen a férfi-
nõi arány? Milyen a korosztály?

- Fele-fele az arány. 50 éves a legfiatalabb,
85 éves a legidõsebb. Jelenleg huszonkét ta-
gunk van, de a férõhelyeink száma harminc
fõs. Ezúton is szeretném felhívni a családta-
gok és az idõsek figyelmét arra, hogy szere-
tettel várunk mindenkit hozzánk. Érdeklõdni
lehet a feltételekrõl személyesen a már em-
lített címünkön, illetve a telefonszámainkon:
87/414-990, 87/730-092.

- Milyen programokat szerveznek a klub
tagjainak?

- Gazdagok és színesek a programjaink.
Megünnepeljük az Idõsek napját, a Nõnapot,

a névnapokat is, de köszöntjük a születésna-
posokat is. A legszebb ünnepünk a karácsony.
Ilyenkor a tagok maguk díszítik fel a kará-
csonyfát, az iskolások, óvodások mûsort ad-
nak, és természetesen az ajándék sem marad-
hat el a fa alól. Errõl a fenntartó intézet és a
Vöröskereszt is gondoskodik. Baráti kapcso-
latot ápolunk a veszprémi és az almádi Idõsek
Klubjával. A veszprémiek már voltak nálunk
és õk is vendégül láttak már bennünket. Az

almádiak is jártak nálunk, nagyon jól érezték
magukat. Most rajtunk a sor, hogy elmenjünk
hozzájuk. Orvosi elõadások is vannak a klub-
ban, ezeken a tagokat érdeklõ és érintõ kér-
désekre válaszolnak a meghívottak. Legtöbb-
ször dr. Hubert János fõorvos úr jön el hoz-
zánk.

- Figyelemmel kísérik a tagok klubon kívüli
életét is?

- Természetesen. Mindent tudunk róluk.
Elmondják a gondjaikat, problémáikat, tud-
ják, hogy bízhatnak bennünk. Sokan mondják,
hogy alig várják a hétfõt, hogy újra jöhesse-
nek, mert félnek otthon egyedül, vagy a csa-
ládtagjaik elfoglaltak, nem érnek rá velük fog-
lalkozni. Ha az adott idõben nem érkeznek
meg, akkor a családtagoktól, a szomszédoktól
érdeklõdünk, hogy mi van velük. Ha betegek,
most már arra is van lehetõség, hogy az ebé-
det is kiszállítsák hozzájuk. Volt már arra is
példa, hogy életet mentettünk azzal, hogy ér-

deklõdtünk a klubtag felõl, akihez, miután
megkerestük, mentõt kellett hívnunk.

- Nagyon jól érzem itt magam - kapcso-
lódik be a beszélgetésbe Éliás Leonóra. - 6
éve vagyok Tapolcán, azóta idejárok. Nagyon
szeretjük a Tildát mindannyian, nagyon ked-
ves és segítõkész. Fenyõházi László sem nyi-
latkozik másképp: - Jól érzem itt magam. 9-
10 órakor jövök ide minden nap, itt vagyok 3
óráig. Itt is ebédelek. Szombaton és vasárnak

otthon vagyok: takarítok és fõzök magamra.
- Nagyon szépek és jók a programok - veszi

át a szót Horváth Lászlóné. - Sajnos, mivel
rossz a szemem, sem olvasni, sem kézimun-
kázni nem tudok. De annál többet beszélek -
mondja nevetve.

- Hány gondozónõ látja el itt a felada-
tokat? - kérdezem újra Végh Jenõnét.

- Valójában ketten vagyunk, van egy segí-
tõtársam, illetve egy 4 órás takarítónõ látja el
a szükséges munkálatokat.

- Úgy látom, hogy itt a gondozónõ szeretete
soha nem „kopik el”.

- Ez valóban így van - válaszolja megha-
tottan Tilda. - Harminc éve végzem ezt a fela-
datot. Tizenkilenc évig voltam házi gondozó-
nõ, tizenegy éve vagyok itt, de nagyon sze-
retem még ma is a munkámat, szeretem a
ránk bízott idõseket. Jó lenne, ha még többen
vennék igénybe azt a gondoskodást, amit a
tapolcai Idõsek Klubja nyújtani tud. 

Az Idõsek Klubjában gyorsan telik az idõ

Fotó: N. Horváth

Gondoskodás felsõfokon Naplemente

Ötven évvel ezelõtt léptek ki a tapolcai
általános iskolák kapuin mindazok - a ma
már deresedõ hajú, de ifjú szívû „lányok”
és „fiúk” -, akik augusztus 28-án találko-
zóra hívták tanáraikat és osztálytársaikat.

Az 1. számú Általános Iskolában (ma
Bárdos-iskola) végzett leányosztály abban a

szerencsés helyzetben is volt, hogy az is-
kola épületében, körükben köszönthették ked-
ves tanáraikat, Bús Jánosnét és Kustos
Lászlónét, illetve az otthonában fogadta a volt
diákok köszönõ szavait dr. Fábsits Imréné
tanárnõ.

A „fiúk” a Tekeklubban találkoztak, majd a

Kossuth utcai volt iskolájuk elõtti (ma Gond-
viselés Idõsek Otthona) emléktáblánál rótták
le kegyeletüket a tanáraik emléke elõtt.

A találkozókon akadt téma bõven: elõke-
rültek a kedves emlékek, a gyerekekrõl, az
unokákról készített fotók és természetesen
arról is szó esett, hogy elmúlt fél évszázad

alatt kivel, mi történt.
A jól sikerült találkozók zárásaként a részt-

vevõk arról döntöttek, hogy nem várnak éve-
ket arra, hogy újra találkozhassanak. Ígérték,
hogy jövõre újra, ugyanitt és ugyanígy meg-
szervezik az osztálytalálkozókat. Így legyen!

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Fél évszázad után

Bogdán Mariann, az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely Alapítvány önkéntes munka-
társa egy szomorú esetrõl számolt be la-
punknak.

- Szeptember elsõ hetében, este 10 óra
után kaptuk a bejelentést, hogy valaki több
kutyát is kikötött az Állatmenhely bejáratá-
hoz. Azonnal cselekedtünk. Teljes sötétség-
ben, a két vadidegen eb befogása nem tûnt
veszélytelennek, de mivel sokkos állapotban
voltak, és megrettenve bújtak egymáshoz, a
bevitelük nem okozott gondot. Sajnos, szám-
talanszor elõfordult hasonló eset: munkakez-
déskor vagy a kapuhoz kötve, vagy doboz-
ban, vagy a kerítésen átdobva találunk ku-
tyusokat. A gazdájuk - az arcát nem vállalva -
másra hárítja a kutyatartással járó gondokat,
annak anyagi vonzatát. Szeretnénk azt hin-
ni, hogy a kutyatartás minõsége is fejlõdik
Magyarországon, de sajnos újra és újra talál-
kozunk olyan elkeserítõ esetekkel, amelyek
azt igazolják vissza, hogy fényévekkel le-
maradtunk a nyugati szomszédainktól - tette
hozzá Bogdán Mariann.

Nem hiányoznak?

Fotó: Bogdán

A kutyatartás árnyoldalai

Fotó: N. Horváth Fotó: N. Horváth

Fotó: ifj. Fodor László
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MAGAZIN - SPORT

Szólj, síp, szólj ! . . .
Íráshoz jutott szószólók „mondják a magukét”. Lehet olvasni tartalmilag igaz, tanító-

nevelõ, derítõ sorokat, de hamis, káros, zagyva, üres, erkölcsromboló irományokat is (a
sajtószabadság nevében).

Egyikben a forma takaros, tömör, esztétikus, igényes, másikban zagyva, értelmetlen,
kétértelmû dzsungel.

Sajtónyilvánosságot kap ez is, az is. - Nincsenek felkészült lektorok?
Jogszabályozás helyett egy-két igényes, jóérzésû olvasó hiába csap az asztalra.
Sajtóvitát hallottam. A szóvivõ a másik rovására célzó, gúnyos, elítélõ szöveget föl-

mentette, a sértett erkölcsvédõ érveit kinevette.
Lenne csak fordítva! Ordítana - „példásan összefogva” - az egész sátáncsorda!

Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 40. rész
Bolygóütközések

A Spitzer ûrtávcsó segítségével szokatlanul
sok por jelenlétét mutatták ki három szo-
ros kettõscsillag környezetében. Keletke-
zését az elméletek korábbi bolygóütközé-
sekkel magyarázzák.

A megfigyelt csillagok néhány milliárd
évesek, viszont szoros kettõsök révén,  a kom-
ponenseik csupán néhány millió kilométerre
keringenek egymástól. Mivel Napunknál sok-
kal gyorsabban forognak, a mágneses terük is
jóval nagyobb, mint amit csillagunk esetében
megfigyelhetünk. Ez erõsebb csillagszelet is
generál, aminek következtében az amúgy is
közelebb páros két tagja fokozatosan egyre
közelebb kerül egymához.

Ez a folyamat viszont nem kifejezetten
ideális az esetlegesen körülöttük keringõ boly-
gók számára, mivel a változó gravitációs
terek megzavarhatják a rendszerben keringõ

egyéb égitestek - bolygók, kisbolygók, üstö-
kösök - pályáit, így azok nagyobb valószínü-
séggel mozoghatnak számukra veszélyes pá-
lyákon, ami pedig ütközésekhez vezethet.

A megfigyelések szerint ezekben a rend-
szerekben forró, az olvadt láva hõmérsékletét
is elérõ porkorong található. Az ilyen korú
csillagok esetében azért szokatlan a porko-
rong jelenléte, mert bolygókeletkezések és a
por kifújódása miatt már nem lehetnének je-
len ekkora mennyiségben. Ebbõl következ-
tettek a kutatók arra, hogy ezeket csak gyako-
ri bolygóütközések hozhatták létre.

Bár lehet ezekben a rendszerekben is olyan
bolygó, amely a lakhatósági zónában kering,
és tartósan lehet a felszínén folyékony víz, de
ez a környezet semmiképp nem tartogat sem-
mi jót a felszínén kifejlõdõ élet számára.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Winkler Károly dr. kórházigazgató fõorvos
(Pacsa, 1902. szeptember 14. - Tapolcán, 1976. január 5.)

Agimnázium osztályait Zalaegerszegen végezte. Érettségi után, 1919-ben
a budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be.
Itt 1925-ben kapott diplomát. A következõ években különféle kórházak-
ban szerzett gyakorlatot és közben sebészeti szakvizsgát tett. Az 1930-as
évek közepén érkezett Tapolcára és itt a dr. Szívós (Steiner) Lajos
vezette sebészeti osztályon dolgozott. 1939 februárjában Dr. Szívós

Lajos lemondott állásáról. Az alispán eddigi jó munkája alapján dr. Winkler Károly sebész
szakorvost nevezte ki a tapolcai Erzsébet Kórház sebész fõorvosává. Rövidesen be kellett
vonulnia és a frontkórházakban teljesített szolgálatot. Szovjet hadifogságba esett, ahonnan
1946-ban sikerült hazakerülnie. Rögtön elfoglalta sebész fõorvosi beosztását a tapolcai
kórházban. Egyúttal helyettes igazgatói megbízást kapott. Közben Dr. Péczely Béla igazgató
fõorvost politikai szerepvállalásaiért az igazoló bizottság elmarasztalta, és emiatt „B-listára”
helyezték. Helyére dr. Winkler Károlyt nevezték ki igazgató fõorvosnak. 1956 õszén - noha
beválasztották a kórháznál megalakult forradalmi bizottságba - vezetõi beosztásában meg-
hagyták. Végtelenül szerény, csendesen, de kitartóan dolgozó humanista orvos volt. Itteni
mûködése a tapolcai kórház rendkívül kritikus idõszakára esett, de emberként, vezetõként és
orvosként egyaránt becsülettel helytállt. 69 évesen halt meg. A tapolcai temetõben nyugszik.
Emlékére 1998-ban a kórház folyosóján avatták fel a Tóth József által készített dombor-
mûves arcképét.      /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg felsõ puly-
kacomb filé, szárnyasfûszer, 1 kk. mustár, 0,5
dl olaj, 2 csokor kapor, 1 dl száraz fehérbor,
2 dl tejföl, 1 púpos ek. liszt. Rösztihez: 1 kg
burgonya, só, bors, szárnyasfûszer, kevés olaj
a sütéshez.

Elkészítése: A pulykacomb filét egyen-
letes kockára vágjuk. Forró olajban kipirít-
juk. Szárnyasfûszerrel, kaporral, mustárral íze-
sítjük, majd hozzáöntjük a bort. Jól kiforral-

juk, és behabarjuk a tejfölben simára elkevert
liszttel, majd hozzáadjuk a felvágott maradék
kaprot. Az így elkészített ragut jól kiforral-
juk, és tálalásig melegen tartjuk.

Közben elkészítjük a rösztit. Lereszeljük a
megtisztított burgonyát, ízesítjük a fûszerek-
kel, és kevés olajon szép ropogósra sütjük.

A rösztiket a tányér közepére helyezzük,
és mellé rakjuk a tûzforró ragut.       

Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Kapros pulyka ragu rösztivel

Gratulálunk!
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnökségének döntésének köszönhetõen
Halász János Oscar-díjas mesterszakács elnyerte a Magyar Népi Sütõ-Fõzõ Hagyo-
mányok Õrzõje címet.

A kitüntetést a Szövetség 2007-ben azzal a céllal alapította, hogy elismerje azok értékmen-
tõ tevékenységét, akik sokat tesznek a magyar gasztronómia hagyományainak megõrzéséért és
annak továbbörökítéséért.

A díj átadására szeptember 23-án Keszthelyen, a Gasztro-Csata elnevezésû hagyományõrzõ
rendezvényen került sor. NHE

Két mérkõzés, két vereség
az NB II-es férfi kézilabdásainktól

Két fordulót rendeztek az NB II-es kézilab-
da-bajnokságban. A Tapolca VSE csapata
idegenben is és hazai pályán is vereséget
szenvedett.

Az elsõ fordulóban a gyõri egyetemi csa-
pat, a SzESE vendégeként a fiúk mélyen a
tudásuk alatt játszottak. A félidei 19:13-as
hazai vezetést követõen tovább nõtt a különb-
ség a második játékrészben a vendéglátók ja-
vára, így azt is mondhatnánk, hogy egy hatal-
mas zakóba futottak bele a fiúk. A végered-
mény 12 gólos vereség lett, szám szerint 36:24.

A második fordulóban hazai közönség elõtt
szerették volna a csorbát kiköszörülni, bár
tudták, hogy a tavalyi bajnokság második
helyezettje ellen, a veszprémi egyetemi csa-
pat ellen nehéz 60 perc vár rájuk. Az egész
mérkõzést a fej-fej melletti küzdelem jelle-
mezte, s a küzdelmes csatában a jobban kon-
centráló vendégek szerencsés gyõzelmet arat-
tak: 25:26 (12:13). A tapolcai csapatból jó tel-
jesítményt nyújtottak a kapusok: Szemerédi és
Tölli, valamint a mezõnyben Harnóczi és
Ehmann.  AE

Dr. Papp Pál és Csermák József emlékére
Több korosztályban, közel nyolcvan kala-
pácsvetõ indult a hagyományos dr. Papp
Pál-Csermák József Nemzetközi Kalapács-
vetõ Emlékversenyen.

A Malom-tó melletti Pantheon-falon he-
lyezték el a megemlékezés virágait a család-
tagok, sportolók, sportvezetõk. Az önkormány-
zat nevében Horváthné Német Edit koszorú-
zott s emlékezett meg a sportemberekrõl.

A Városi Sporttelepen elõször a legfiatalab-
bak álltak a dobókörbe, majd korcsoporton-
ként haladt a verseny. A népes mezõnyben
Szombathelyrõl és Veszprémbõl két egyesü-

let nevezett, de Balassagyarmatról, Pápáról és
Horvátországból is érkeztek versenyzõk. A
dobókörbe állt a barcelonai Eb-n részt vevõ
Németh Kristóf is.

A mostoha idõjárás ellenére kiemelkedõ
eredmény született. Bácskay Zsófia, a Con-
tinent Company SE sportolója 55,92 cm-es
dobásával az U-14-es korosztályban világrekor-
dot ért el. Ezzel az eredménnyel egy 2003-as
csúcsot adott át a múltnak, melyet Bianca
Perie, román versenyzõ tartott. A fiatal ver-
senyzõt egyetlen felnõtt tudta megelõzni, a
szombathelyi Nickl Vanda.  AE

Ez vagy az,
nem ugyanaz

- Karácsony. Feldíszítve már a fánk, a kony-
hában sül a fánk.
- Amazon a kapun közeledik egy amazon.
- Szálloda? Nem a madár száll ide, száll oda.
- Citromot a rumba, tudja melyik tánc a rum-
ba, meg a szamba.
- Legénykoromban szép lány volt a karomban.
- Piros színû ez a huzat? Meg vagy huzatva, ez
kék.
- Ülj egyenes Elek, lefestelek.
- Légy szíves, csapd le azt a legyet.
- A hírek szerint Bubu hirtelen vált híressé.
- Egy lovas gebe lovához: Gebedj meg.

Dr. Töreky László

Gyerekek! Figyelem!
- AWass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege „Rajzolós-baktatós” címmel vers-

és meseillusztrációs pályázatot hirdet. A pályázatra nevezni lehet Lackfi János költõ-mûfor-
dító bármely mûvének tetszõleges technikával készült illusztrációjával, a következõ kate-
góriákban: óvodás, 6-10 éves, 10-14 éves, 14-18 éves és felnõtt korosztály. A pályázatok le-
adási határideje: 2010. november 20. Bõvebb információ kérhetõ személyesen a Gyermek-
részlegben (Tapolca, Batsányi u. 1., II. em.), vagy a 87/510-788-as telefonszámon.

- A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege szeretettel vár Benneteket októ-
berben induló klubjaiba: Óvodás Klub, Már iskolás vagyok! (1. osztály), Már tudok olvasni!
(2. osztály), Barkácsoló Klub (3-8. osztály). Jelentkezni 2010. október 1-jéig lehet személye-
sen a Gyermekrészlegben, a 87/510-788-as telefonszámon vagy a vasarosne@vktapolca.hu 
e-mail címen. Mindenkit szeretettel várunk!

Alapfokú sakkoktatás
ATapolca VSE Sakkszakosztálya alap-

fokú sakkoktatást indít 2010 októberétõl.
Az oktatás 2011. június 15-ig, a tanév be-
fejezéséig tart. Az oktatásra jelentkezhet-
nek Tapolca Város és körzetének 1-2.
osztályos leány- és fiú tanulói, valamint
nagycsoportos óvodások is. Az oktatás
hetente két nap, szerdán 16-17 óráig és
szombaton 9-10 óráig tart.

Részvételi díj: 3000 Ft/fõ/hó.
Az oktatás helyszíne: Tamási Áron Mû-

velõdési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2.)
Jelentkezni lehet: Paréj József, tel.:

06-70/227-3077
Elsõ oktatási nap: 2010. október 6.

(szerda) 1545 órakor.

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ októberi programjai
2. 14 óra: KÓTA Kórustalálkozó; 5. 17 óra:
Méhnyakrák elleni oltásról tájékoztató; 6.
14 óra: Aradi Vértanúk Emlékünnepség
Helyszín: Katonai Emlékpark; 6. 18 óra:
Mitõl kiváltságos bolygó a Föld? címû elõ-
adás. Elõadó : ifj. Csókási Pál amatõr csil-
lagász; 7. 10 óra: Ifjúsági hangverseny, Ma-
gyar Táncmûvészeti Egyetem Néptánc Ta-
gozata: Válogatás a Kárpát-medence tán-
caiból; 8. 9.30: Anyatejes nap elõadás; 15.
14 óra: Deák Ferenc Emlékünnepség Hely-
szín: Deák Ferenc u. 21.; 16-17. 9 óra: Kölcsey
Kupa Sakkverseny; 19. 15 óra: Idõsek vi-
lágnapja mûsor; 20. 18 óra: Hogyan védjük
testi-lelki egészségünket? Elõadó: Szabó Attila
tanár, életmódoktató; 22. 14 óra: Az 1956-os
forradalom és szabadságharc valamint a
köztársaság kikiáltásának alkalmából ren-
dezett ünnepi megemlékezés. Helyszín: Ka-
tonai Emlékpark; 25. 19 óra: Felnõtt bér-
letes elõadás Bánfalvy Stúdió: Figaró házas-
sága; 26. 10, 14 óra: Los Andinos koncert.
2010/2011. évadra színházbérletek még
korlátozott számban vásárolhatók a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-
masszázs: szerda 10.30-12.00. Baba-mama
klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák
kellemes közös idõtöltése, hasznos elõadá-
sokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakk-
edzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-
12.30. Spirit.hu Klub: minden hónap 2. kedd-
jén 18-20 óra. Tudatosan - Egészségesen -
Természetesen. Tapolcai Musical Színpad:
szombat 09.00-14.00.
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB I/B osztályban Tapolca Rockwool VSE-
Pannonpower Pécs 5,5: 6,5. A bajnokság elsõ
számú esélyese ellen nagyszerûen helyt állt a
tapolcai csapat.
NB II-ben: Tapolca VSE-Keszthelyi Spar-
tacus 5:7. A rutinos keszthelyiek ellen dicsé-
retes helyt állás az öt gyerek versenyzõvel
felálló tapolcaiaktól.
A 2010. évi Balaton Kupa elnevezésû nem-
zetközi sakkcsapatversenyt hagyományosan
Zánkán rendezte a Tapolca VSE Sakk Szak-
osztálya. 18 magyar együttes mellett 4 külföl-
di együttes nevezett. A versenyt az elõzetes
várakozásnak megfelelõen a Vasas SC  nyerte
nagy fölénnyel. A tapolcai Rockwool har-
madik a Tapolca VSE a 4. helyen zárt.
Az egyéni villámversenyt a Vasas versenyzõ-
je, Hujbert Flórián  nyerte, második Nagy
Zoltán Tap. VSE, 5. Bodó Bence Tapolca
VSE.

Nagykanizsán rendezték a XXI. Batthyány-
Kanizsa Kupát, az ország legerõsebb és leg-
népesebb utánpótlás sakkversenyét, amely
egyben az elmúlt évben tragikusan elhunyt
Baganyai Attila nemzetközi mesternek állít
emléket. A versenyen három ország mintegy
280 versenyzõje vett részt. Nagyszerûen
szerepeltek a rangos versenyen a tapolcai
sakkiskola versenyzõi, 2 aranyérmet és
három ezüstöt szereztek Nagykanizsán. A 8
év alattiaknál Érseki Áron a II-IV. helyen
végzett, a 10 év alattiaknál Érseki Tamara
holtversenyben az I-III, Kauffmann Péter
szintén holtversenyben az I-II. helyet szerezte
meg. A 12 év alattiak versenyében Árvai
Eszter és Sötét Barbara I-II., Koltai Anna a
III-IV. lett. A 14 éven aluliak küzdelmében
Tóth Kristóf a IX. helyen zárt. A 16 év alatti-
ak versenyében Bodó Bence a VI. helyet
érdemelte ki. A tízcsapatos csapatversenyt a
Tapolca VSE I. gárdája nyerte (Árvai Eszter,

Kauffmann Péter, Érseki Áron), a Tapolca
VSE II. csapata az 5. helyen végzett.

LABDARÚGÁS:
Eredmények az NB III-ból: 3. forduló: Sop-
roni VSE-Badacsonytomaj-Tapolca 2:1, 4.
forduló: Badacsonytomaj-Tapolca-Várpalota
0:1, 5. forduló: Bük- Badacsonytomaj-Tapol-
ca 0:0, 6. forduló: Badacsonytomaj-Tapolca
FC-Celldömölk 3:1.
Megyei I. osztályban: 3. fordulóban: Bada-
csonytomaj-Tapolca-Padragkút 1:0, 4. fordu-
lóban: Badacsonytomaj-Tapolca-Ajka Kris-
tály 2:2, 5. forduló: Badacsonytomaj-Tapol-
ca-Úrkút 0:3, 6. forduló: Badacsonytomaj-
Tapolca FC 1:0.
Megyei IV. osztály: 2. forduló: Ukk-Tapolca
VSE 0:3, 3. forduló: Tapolca VSE-Lesence-
tomaj 4:0.

KÉZILABDA:
Országos serdülõ bajnokságban leányaink ha-
zai pályán az elsõ fordulóban a körmendieket
legyõzték, majd Szombathelyen vendégként
vereséget szenvedtek a második fordulóban.

ATLÉTIKA:
A Budapesten rendezett Szenior Atlétikai Ver-
senyen a nemesvitai Bicsérdi Miklós ismét
három aranyérmet szerzett a 60-65 éves kor-
osztályban: 60 méteren, 100 méteren és tá-
volugrásban lett bajnok.

NÕI LABDARÚGÁS:
Két forduló után százszázalékos a Tapolca
nõi csapata a keresztpályás labdarúgó-baj-
nokságban. Az elsõ fordulóban Tapolca-
Nyírespuszta 10:1, a másodikban Bada-
csonytördemic-Tapolca 0:1.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Háromrészes sorozatunk végéhez értünk,
amelyben Boczkó Gyula fenti címû kiad-
ványát mutattuk be. Az utolsó részben a
bajnokságban elért eredményekrõl, a test-
vérvárosi sportkapcsolatokról lesz szó.

Az 1998/99. évi bajnokságban a Tapolcai
ÖFC a 3. helyen végzett. 16 mérkõzésbõl 9
gyõzelem, 4 döntetlen 3 vereség. Gólarány:
51:23, pont:31, teljesítmény  százalékban ki-
mutatva: 64,69%.

Tovább bõvítettük a nemzetközi kapcsola-
tokat, így lett partnerünk az olasz testvérvá-
ros, Este, a pozsonyi Ruzinov és a horvá-
tországi Umag. Több alkalommal játszottunk
még a német Hildesheim és Weisenburg, a
horvát Bjelovar csapataival is. Ezek a ta-
lálkozók nemcsak a fociról szóltak, hanem
baráti kapcsolatokat alakítottunk ki, valamint
a csapatot is jobban összekovácsolták. Így
jutottunk ki önerõbõl a Hannoveri Világkiállí-
tásra, vagy családtagjainkkal együtt Velencé-
be, Riminibe, San Remoba, Cannes-ba, Mon-
te Carloba, vagy Zadarba, Porecsbe. Ezen az
alapon szervezzük a további családi, baráti
ünnepeket. Ebben rejlik az az erõ, amely mind
a mai napig a nehézségek ellenére összetart
bennünket.

1999/2000. II. Tapolcai ÖFC. 18 mérkõ-
zés, 12 gyõzelem, 4 döntetlen, 2 vereség.

Gólarány: 57:28, pont: 40, teljesítmény
százaléka: 74,1%.

2000/2001. II. Tapolcai ÖFC. 18 mérkõ-
zés, 12 gyõzelem, 2 döntetlen, 4 vereség.
Gólarány: 70:32, pont 38, a teljesítmény
százaléka: 70%. Ettõl az évtõl kezdve a

Tapolca Városi Sportegyesület labdarúgó
szakosztályaként szerepeltünk tovább.

2001/02. II. Tapolca VSE 18 mérkõzés, 14
gyõzelem, 1 döntetlen, 3 vereség. Gólarány:
80:29, pont 46, a teljesítmény százaléka: 85,2%.

2002/03. I. Tapolca VSE. 16 mérkõzés, 13

gyõzelem, 2 döntetlen 1 vereség. Gólarány:
79:16, pont 41, a teljesítmény százaléka: 85,4%.

2003/04. I.Tapolca VSE. 20 mérkõzés, 15
gyõzelem,  2 döntetlen, 3 vereség. Gólarány:
85:24, pont 47, a teljesítmény százaléka 78,3%.

2004/05. III. Tapolca VSE. 22 mérkõzés,
12 gyõzelem, 3 döntetlen 7 vereség. Gólarány:
59:35, pont:39, a teljesítmény százaléka: 59%.

2005/06. I., Tapolca VSE. 18 mérkõzés, 15
gyõzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. Gólarány:
73:19, pont 47, a teljesítmény százaléka: 87%.

2006/07. IV. Tapolca VSE. 20 mérkõzés,
11 gyõzelem, 5 döntetlen, 4 vereség. Gólarány:
56:34, pont 38, a teljesítmény százaléka: 63,3%.

2007/08. II. Tapolca VSE. 18 mérkõzés, 12
gyõzelem, 1 döntetlen, 5 vereség. Gólarány:
53:33, pont 37, a teljesítmény százaléka: 68,5%.

2008/09. VII. Tapolca VSE. 22 mérkõzés,
10 gyõzelem, 1 döntetlen, 11 vereség. Gól-
arány: 68:59, a teljesítmény százaléka: 47%.

2009/10. II. Tapolca VSE. 24 mérkõzés, 18
gyõzelem, 2 döntetlen, 4 vereség. Gólarány
80:36, a teljesítmény százaléka: 77,8%.

Ebben a kis kiadványban nem tudtunk
mindent elmesélni, mindenkit személy sze-
rint kiemelni, de hisszük, hogy bárki nélkül
kevesebbek lettünk volna.

A történet folytatódik…         
Antal Edit

2010. A TVSE bajnoki ezüstérmes csapata: Németh László, Boczkó Gábor,
Horváth Zoltán, Nagy Béla, Bockó Gyula, dr. Smura János, Marton István,
Kovács György, Horváth Csaba, Császár László, Kovács Krisztián, Farkas
Zoltán. Guggolnak: Zsiborács László, Gyevnár Kálmán, Szabó Kálmán, Kasza
Tamás, Szabó Tibor, Bodó Gyula, Adrián Zoltán, Boldizsár József, Nagy László

15 éves a TÖFC (3. rész)

A Badacsonytomaj-Tapolca FC létrejötte, mûködése
A 2010/2011. bajnoki szezontól a Bada-
csonytomaj SE és a Tapolca IAC Honvéd
VSE labdarúgó egyesületek együttmûköd-
nek.

- Alapvetõen a vezetõket két szándék ve-
zérelte 2010 áprilisában, májusában, amikor
ezt a kérdést kezdték körbejárni. Az egyik:
hogy a régió megmaradjon az ország fut-
balltérképén, szükséges az NB-s osztályok-
ban való bajnoki szereplés - válaszolja kérdé-
sünkre Rédli Károly, a klub vezetõségi tagja.
- Tudott dolog volt, hogy a Badacsonytomaj
biztosan indulási jogot szerez az NB III-ban,
ugyanakkor nem állt szándékában és mód-
jában az NB-s státusz egyedüli fenntartása.

- Anyagi okokból?
- Igen. A felnõtt keret játékosállománya,

valamint az utánpótlás szerepeltetését illetõen
is szigorú feltételek vannak, ami anyagi
konzekvenciákkal is jár.

- Mi a helyzet a tapolcai csapattal?
- A csapat sajnálatos módon tavaly kiesett

az NB III-ból. 2009-ben az MLSZ aktuális
vezérkara úgy döntött, hogy nem lehet „visz-
szanevezni” vagyis folytatni a következõ
NBIII-s bajnokságban azoknak a csapatok-
nak, amelyek kiestek. Hiába jelezte Tapolca,
hogy szeretné fenntartani - a tradíciókra is
hivatkozva - az NB-s státuszt, erre nem volt

mód. Ennek az idén a szöges ellentéte
következett be (lásd: Várpalota esete). A
kiesést követõen a megyei osztályban nem
úgy szerepelt a csapat, mint ahogy elvártuk
volna. Ennek számos oka van.  Az egyik: a
megyei osztály „rombolást” hajtott végre a
fejekben, jelentõsen csökkent a motiváció,
amely elvesztett mérkõzéseket, pontvesztése-
ket eredményezett, az utánpótlásban szereplõ
gyerekek szeme elõl eltünt a minõségi szerep-
lés lehetõsége, mint cél.

- Kinek a fejébõl pattant ki az ötlet az
egyesületek együttmüködését illetõen?

- Volt egy találkozásunk április hónapban a
rendezvénycsarnokban Badacsonytomaj pol-
gármesterével, Krisztin N. Lászlóval. Egyér-
telmûen megfogalmazódott részérõl is, hogy
az NB-s státuszt meg kellene tartani a térség-
ben. Egyedül erre sem Tapolca, sem Bada-
csonytomaj nem lenne képes. Ugyan, miért
ne fognánk össze? Abban is egyetértettünk az
elsõ perctõl kezdve, hogy az egyik szempont
az NB III-as tagság megtartása, s egy stabil
NB III-as csapat építése közös erõvel, össze-
fogással, de ezzel egyenértékû a mögötte fel-
sorakoztatandó, megfelelõ szakmai munká-
val szervezõdõ, megfelelõ létszámmal dolgo-
zó és országos szinten versenyeztetett után-
pótlás csapatok müködtetése. E két gondo-

latkör mellett folytatódtak a tárgyalások a
szakosztály vezetõségek között, melyek érin-
tették az anyagiakat is. Az is egyértelmû volt,
hogy a települések az eddigi kondícióknál
többet nem fognak tudni áldozni. A térségi
képviselet vonatkozásában és a kibõvülõ kap-
csolatrendszer révén a térség jelentõs szerepet
vállalhat, ami az alapmûködtetést illeti. Pél-
dául a gyerekek edzésre utaztatása, szállítása.
Többszöri egyeztetés után jutott el ide a két
egyesület vezetése, konzultálva az érintett
települések önkormányzataival, akik támo-
gatták a szándékokat. Még a tárgyalások
idõszakában váratlanul „eldõlt” a Taliándö-
rögd sorsa - megszünt a klub -, számos játé-
kos felszabadult, ezáltal szabadon igazolha-
tók lettek, ami jelentõs segítség volt a létszám
gondokkal küzdõ megyei csapatnak.

- Most hol tartanak?
- Mindenütt elkezdõdött a munka a nyár

folyamán, rendezõdni látszik a sportolók
rendszeres „mozgatása”, beindultak a bajnok-
ságok, de több-kevesebb nehézség mindig
akad. Elõrelépés, eredmény csak kitartó, jó
színvonalú szakmai munka és szervezett irá-
nyitás mellett lehetséges, melyben számítunk
a sportolók és a szülõk kitartására, mert nél-
külük lehetetlen lenne. Kétségtelen, hogy bá-
torságra volt szükség az induláshoz, de  nagy

türelem is kell a „munkás” hétköznapokban.
Hiszünk a döntésünkben és annak eredményes-
ségében. A kirakatban jelenleg az NB III-as
csapat van. Az állományát tekintve nagyjából
háromnegyed rész badacsonytomaji, egy
negyedrész tapolcai játékosok. A munka
tomaji edzõ irányításával folyik. Ha kis
késéssel is, de megkezdõdött a pontok
gyûjtése. Reális célkitûzés a stabil benn-
maradás, legalább a 10-12. hely megszerzése.
Bízunk abban, az eredmények igazolják a
döntéshozókat nemcsak vezetõi, hanem szak-
mai vonatkozásban is. Végezetül: fontos
körülmény, hogy a klubok együttmûködnek,
de valójában nem egyesültek. Van erre szá-
mos példa a futballban máshol is itthon.
Szeretnénk az együttmüködést kifelé is
propagálni azzal, hogy közös néven szere-
pelünk valamennyi bajnokságban a közösen
választott Badacsonytomaj-Tapolca FC né-
ven. Technikai kérdés, de jelentõséggel bíró
körülmény, hogy Tapolcán és Tomajon is
vannak NB III-as és megyei I. osztályú mér-
kõzések, melyeket igyekeztünk úgy össze-
hangolni, hogy a labdarúgást szeretõk majd
minden hétvégén láthassák valamelyik csapa-
tot. Az utánpótlás csapatok a tapolcai adottsá-
gok okán inkább Tapolcán játsszák bajnoki
mérkõzéseiket.



18   2010. szeptember Új Tapolcai Újság

KÉPES HÍREK

Akövetkezõ lapzárta idõpontja: 2010. október 21.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

októberi túraterve

9-én Velem-Bozsok-Írottkõ-Velem, Dél-
Dunántúli Kéktúra
16-án Balatonalmádi-Balatonfüred, Bala-
ton-felvidéki Kéktúra
23-án Bakonybél-Pálihálás-Zirc
30-án „Szarvastúrák 27/17/7” - Döbrön-
te, teljesítménytúra                      Für Ágnes

Új Tapolcai Újság   
Tapolca város lapja

Felelõs szerkesztõ: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztõség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

Internet: www.tapolca.net/tujsag 
Szerkesztõségi fogadóóra: kedd 10-12

Kiadja a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális
és Média Kft.

Felelõs kiadó: Kovács Melinda

A megjelent írások és levelek mindenkor a
szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 
véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

XIII. Megyefutás
A megyefutást idén XIII. alkalommal
szervezte meg a megyei önkormányzat
Göndör József vezetésével.

Tapolcára szeptember 9-én érkezett a me-
gyezászló, melyet a VEDAC két atlétája:
Tóth Lívia (Universiade gyõztes 3000 m aka-
dályfutásban) és Nagy Mónika (Universiade
12. helyezett) hozott. Az összes óvodát vé-

giglátogatták, hogy népszerûsítsék a spor-
tot és az egészséges életmódot. Õket Zsebe
Viktória egészségnevelõ kísérte. Minden kis-

gyermek és óvónõ az óvoda udvarán futott
az atlétákkal, ezzel is megerõsítve azt a tényt,
hogy a mozgás örömet szerez. A város sza-
lagját Császár László polgármester kötötte
fel a megye zászlajára.                Cseh Diána

Autó nélküli programok
Az Európai Mobilitás Hét (szeptember
16-22.) ismét számtalan autómentes prog-
ramra adott lehetõséget Tapolcán.

A bicikli szerelmesei családi kerékpártú-
rán vehettek részt, de kipróbálhatták brin-

gájukat a gyorsulási versenyen is. A szer-
vezõk a gyalogosan közlekedõkre is gon-
doltak: az ÁNTSZ közremûködésével sétát
indítottak az egészségért.

A Bringa Fórum résztvevõi a Belváros
rehabilitációjáról hallhattak tájékoztatást a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Majd ugyanitt a tömegközlekedés elõnyei-
rõl is szó esett. Természetesen ezen a héten
az óvodásokra és az iskolásokra is gondol-
tak, õket a kerékpáros és a szellemes ügyes-
ségi vetélkedõk várták. Volt tûzoltó- és men-
tõautó bemutató, vérnyomás- és vércukor-
mérés. Annak, aki nem a két kereket, ha-
nem a két lábát választotta „közlekedési esz-
közként”, futóversenyt rendeztek.       NHE

Sikeres tapolcai sportlövõ Szüreti mulatság a településrészen
Szeptember 4-én Szentendrén rendezték
meg a futócél lövõk nagyszabású verse-
nyét, a Thelmex Kupát, melynek - mint
minden évben - most is a Honvéd Kossuth
Lövész Klub adott otthont.

A nagyszámú résztvevõ között ismét
remekelt a tapolcai Czirók Attila, aki négy
számban indult, és kettõ ezüst- és egy
bronzéremmel, valamint egy ötödik hellyel

térhetett haza.
A kiváló sportoló ismét bizonyította tehet-

ségét. A BEFAG Lövészklub tagjaként idén
már többször állt a nemzeti kategóriában do-
bogón. Eredményeit jórészt edzõjének,
Keczeli Zoltánnak és jóbarátjának - egyben
csapat- és versenytársának -, Szadai László-
nak köszönheti. A kitartó munka ismét meg-
hozta gyümölcsét. Gratulálunk!           NHE

Szeptember 18-án, szombaton,  a kisbí-
ró hirdetményét követõen, sok száz fõ-
vel indult el a hagyományos szüreti, mu-
latós menet Diszel-településrész temp-
lomától. 

A diszeli szüreti felvonulás évrõl-évre re-
mek szórakozás a településrész lakóinak és
vendégeinek egyaránt. A kisbíró tréfás gon-
dolatai és a menet élén haladó Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar vidám dallamú és
feszes ritmusú muzsikája remek hangulatot
teremtett az indulás pillanataiban és késõbb
is a falujáró út során. Az esti hagyományõrzõ
kulturális programokat megelõzõen Bakos

György, Tapolca-Diszel önkormányzati kép-
viselõje és Sólyom Károly alpolgármester
osztotta meg gondolatait a jelenlévõkkel.
Bakos György a hagyományõrzés fontossá-
gára, a múlt értékeinek megbecsülésére hív-
ta fel a figyelmet, mint mondta, ebben - vé-
leménye szerint - Diszel élen jár. 

Sólyom Károly alpolgármester Tapolca Vá-
ros Önkormányzata nevében dicsérte meg a
településrész képviselõjét, a szervezõket és
településrész lakosságát, hogy évrõl-évre
nagy sikerrel, sok-sok szórakozni vágyó em-
bert megmozgatva képesek megrendezni
ezt a szó szerinti népünnepélyt.             TL

A képen középen Szadai László „BEFAG”, balra Kelemen Zsolt „HKLK” és
Czirók Attila „BEFAG” a légfegyveres versenyszám eredményhirdetésén

A vidám hangulatú diszeli felvonuláson sokan vettek részt

Fotó: Töreky

A megyefutás jó alkalom volt a sportág népszerûsítésére

Fotó: Cseh

Kerékpártúrára fel!

Fotó: N. Horváth

Ötödik Babaruha-és gyermekholmi börze

Fotó: Gerencsér

Közel 500 látogatóval zárult a szeptem-
beri babaruha börze. Ez a nagy látoga-
tottsági szám az ingyenes kiegészítõ prog-
ramoknak is köszönhetõ. 

50 édesanya kínálta gyermeke - 0-7
éves korú - kinõtt, már felesleges baba-
ruháit, játékait, „járgányait”, babakocsiját
és mindent, ami a gyermekekkel kapcso-
latos. A civil kezdeményezésnek egyre
nagyobb a népszerûsége, így a szervezõk
úgy döntöttek, hogy évszakonként baba-
börzét rendeznek.   NHE


