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Hagyományteremtõ évbúcsúztató
Fantasztikus közösségi élményben
volt része mindazoknak, akik - akár
nézõként, akár résztvevõként - jelen
voltak a december 31-ei tóparti eseményeken.
A délelõtt Szilveszteri Családi Futóversennyel kezdõdött, majd a bátrabbak
- hagyományteremtõ szándékkal - ifj. Schirilla

Györggyel együtt a Malomtó-ban úszhattak.
A show-elemekkel gazdag, vidám programok mellett forralt bor, tea és az elmaradhatatlan zsíroskenyér várta a jelenlévõket.
/Összeállításunk a 10. oldalon Így búcsúzott a 2010-es esztendõ Tapolcán címmel./

2011. január

Fegyelmezett gazdálkodás,
kiegyensúlyozott mûködés

Fotó: Famart Kft.

Fotó: N. Horváth

Ilyent még nem látott a világ!

Szomorú
évforduló

- Az Új Széchenyi Terv pályázataira tudatosan készül a város - mondta a
polgármester
- Tapolca Város Önkormányzatának ködés mellett növeltük, megtartottuk az
2010. évi gazdálkodása stabil volt, a mûkö- önkormányzati vagyont, kiegyensúlyodéshez hitelt nem vettünk igénybe - mond- zottan mûködött a város. A 2010. évi
ta Császár László polgármester évérté- önkormányzati költségvetés bevételi és
kelõ újévi köszöntõjében január 7-én a kiadási fõösszegei 5 milliárd forint
körül alakultak - tette hozzá a polgárTamási Áron Mûvelõdési Központban.
- Az eredményeket fegyelmezett gazdál- mester.
/Írásunk a 2. oldalon Új pályázatok, új
kodás mellett tudtuk elérni, megvalósítani.
Kijelenthetjük, hogy a biztonságos mû- kihívások 2011-ben címmel./

Az Év Praxisa-díj Tapolcán

A Magyar
Kultúra Napján
A magyar kultúra csodálatos sokszínûségét tárta a közönség elé január
19-én Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész és
Szabó Gyula énekes-gitáros a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.
A kaleidoszkópba tekintõk az irodalom ezerarcú világából kaptak ízelítõt
azon az esten.
/Tudósításunk a 3. oldalon A Magyar
Kultúra Napján címmel./

Csermák József, Tapolca kalapácsvetõ
olimpiai bajnoka 2001. január 12-én
hunyt el.
Halálának tízedik évfordulóján a családtagok mellett a szülõföld, Szenc küldöttei, a megye és a város vezetése, neves
sportemberek, barátok, ismerõsök hajtottak fejet a régi temetõben lévõ sírjánál, és
elhelyezték az emlékezés koszorúit.
/Írásunk a 4. oldalon Csermák József
emlékére címmel./

Fotó: esemenyter.hu

Képünkön dr. Huberth János a munkatársaival: Körmendiné Szabó
Zsanettel és Huberthné Rajzó Robertával

Fotó: N. Horváth

Csermák Katalin és Szenc küldöttei a bajnok és felesége sírjánál

Az Országos Alapellátási Intézet által
kiírt internetes pályázaton - közel 60
ezer szavazattal - a tapolcai dr. Huberth
János és munkatársai nyerték el a kilenctagú zsûri által javasolt 10 praxis
közül Az Év Praxisa-díjat. Az elismerést Szócska Mihály államtitkár január 11-én adta át a Nemzeti Erõforrás Minisztérium épületében.
- Végre egy olyan díj, amelyet nem a
háziorvos kap egyedül - hárítja el azonnal
a személyre szóló gratulációt dr. Huberth

János a vele készített interjú elején.
- A háziorvos egyszemélyben tehetetlen
lenne, a munkatársak nélkül mozdulni
sem tud. Hiszem és vallom, hogy az elismerést sem kaptuk volna meg, ha nincs
két olyan - emberileg és szakmailag
is kitûnõ - munkatársam, mint amilyen
Körmendiné Szabó Zsanett és Huberthné
Rajzó Roberta.
/A háziorvossal készített interjú a 3.
oldalon „Jó orvos csak szent alázattal
lehet valaki”… címmel./

Fotó: Töreky

A mûvésznõ verscsokrában kiemelt
helyet kapott a hazaszeretet

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Új pályázatok, új kihívások 2011-ben

A január 7-én megtartott hagyományos újévköszöntõn Császár László polgármester
elsõként a meghívott vendégeket: a térség
polgármestereit, a történelmi egyházak, a
civil szervezetek képviselõit, a vállalatok,
intézmények vezetõit üdvözölte, majd az
elmúlt év legfontosabb eseményeirõl, az
elért eredményekrõl adott tájékoztatót. Végezetül az elkövetkezendõ év legfõbb terveirõl, feladatairól, beruházásairól szólt.
- 2010 a parlamenti és önkormányzati választások éve volt - kezdte tájékoztatóját
Császár László. - Tavasszal az országgyûlési
választások során Veszprém megyében is a
FIDESZ-KDNP pártszövetség aratott teljes
gyõzelmet. A négyes számú egyéni választókerületben Lasztovicza Jenõ negyedik alkalommal került megválasztásra a tapolcai és sümegi kistérségekben. Ezúton is gratulálok képviselõ úrnak a harmadik alkalommal történt
elsõfordulós sikerhez. Az õszi önkormányzati
választásokon is érvényesült a meghatározó
választói akarat, a megyei közgyûlésben és a
helyi önkormányzati Képviselõ-testületben a
FIDESZ-KDNP jelöltjei szereztek többséget.
Országgyûlési képviselõnk ismét a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke lett.
A megválasztott Veszprém Megyei Közgyûlés a 2010. december 15-én tartott ünnepi
ülésén elõször kerültek átadásra a „Veszprém
Megye Tiszteletbeli Polgára” kitüntetések. Az
elismerést Lasztovicza Jenõ elnök úrtól vette
át dr. Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök
és posztumusz kapta meg dr. Horváth Balázs
belügyminiszter és Ács János Tapolca polgármestere. Elõdöm elévülhetetlen érdemeirõl így szólt a laudáció: „Élete és munkája középpontjába mindig az embereket, az
emberi értékeket helyezte. Elsõdlegesen azt
tartotta szem elõtt, hogy mi a legkedvezõbb a
helybeli embernek, a megye lakóinak, a városba látogató vendégeknek.” Tapolca Város
Önkormányzata „Tapolca Város Díszpolgára” tiszteletére, szellemiségének továbbélésére „Ács János Emlékérem” kitüntetõ cím
alapításáról döntött. A Magyar Millennium
évtizede kiemelkedõ polgármesterének alkotó, értékteremtõ tevékenységét jól ismerjük,
érdemeit nem felejtjük, emlékét megõrizzük.
Az új választási ciklusra, 2011-2014 évekre
vonatkozó gazdasági program elõkészítése
megkezdõdött, az elkövetkezendõ idõszakban
a kialakult gyakorlat szerint szeretném ezt
képviselõ-testületi jóváhagyásra beterjeszteni,
konszenzussal elfogadni. Bízom abban, hogy
a város érdekeit szolgáló célok megvalósítása,
a programban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében együtt fogunk dolgozni.
Tapolca Város Önkormányzatának 2010.
évi gazdálkodása stabil volt, a mûködéséhez
hitelt nem vettünk igénybe. Az eredményeket
fegyelmezett gazdálkodás mellett tudtuk elérni, megvalósítani. Kijelenthetõ, hogy a biztonságos mûködés mellett növeltük, megtartottuk az önkormányzati vagyont, kiegyensúlyozottan mûködött a város. A 2010. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási
fõösszegei 5 milliárd forint körül alakultak. A
gazdasági nehézségek ellenére a helyi adóbevételek elérték a 800 millió forintot, amelyek

a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok
nagy többsége pontos megfizetésének eredménye. Köszönet érte!
Az elmúlt évben sikereink és kudarcaink is
voltak. Ezeket felsorolni nem kívánom, csupán a két legjelentõsebbet emelem ki: „A
Közép-dunántúli Operatív Program keretei
között meghirdetett „Településközpont kialakítása, értékmegõrzõ rehabilitációja” címû
kétfordulós pályázatra 2008 júniusában benyújtott, „A tapolcai belváros értékmegõrzõ
rehabilitációja” címû projektünk sikere Tapolca legújabb kori történelmének legjelentõsebb pályázata. A közel 1,1 milliárd forint
összköltségvetésû, helyi vállalkozó partnereinkkel megvalósuló fejlesztéshez mintegy
700 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertünk el.
A program fõbb elemeinek ismertetését követõen a tapolcai közösségi közlekedés fejlesztésére, az intermodális csomópont közös
vasúti és autóbusz állomás létesítésére, a
Vasútállomás korszerûsítésére benyújtott pályázatról, annak a forráshiányra hivatkozó
elutasításáról és az újabb pályázati lehetõségek megragadásáról szólt a polgármester.
Majd a 2011-es év, illetve a választási idõszak
terveit, fejlesztési elképzeléseit így vázolta fel:
- Továbbra is elsõdleges feladatunk a város
és intézményrendszerének kiegyensúlyozott,
biztonságos mûködtetése. A megkezdett programok, fejlesztések befejezése. Az intézményhálózat évek óta tartó, átgondolt korszerûsítésének folytatása saját és külsõ források felhasználásával továbbra is indokolt. A megvalósítás érdekében: sikeres pályázata révén
megvalósulhat a bölcsõde infrastrukturális
fejlesztése, kapacitásának bõvítése és eszközfejlesztése közel 90 millió forint beruházási
összegben. Ez magastetõ létesítését, energiatakarékos nyílászárók beépítését, hõszigetelõ
homlokzati vakolat felhordását és szolgáltatásfejlesztést jelent. Tervezni, megvalósítani
szükséges a Szász Márton Általános Iskola,
Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény feladatellátásának központosítását. A
város és térsége egészségügyi ellátása biztosítása érdekében a Dr. Deák Jenõ Városi
Kórház-Rendelõintézet mûködtetését végzõ
kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot a jövõben folyamatosan segíteni, támogatni indokolt. Erre vonatkozóan
Tapolca Város Képviselõ-testülete már kinyilvánította akaratát. Bízunk a kórház ellátási
területéhez tartozó települések szerepvállalásában, amely már 2010-ben is megmutatkozott a mûszerfejlesztés támogatásában. A
közös összefogás a tapolcai mentõállomás
100 millió forint összegû beruházásában is
meg fog valósulni a Veszprém Megyei Önkormányzat és a kistérség példaértékû együttmûködésében. A tapolcai és lesencetomaji önkormányzatok tulajdonába került volt honvédségi ingatlanvagyon hasznosítása érdekében a
településünk érdekeinek megfelelõ szabályozási tervet, koncepciót fogadtunk el az elmúlt
években, amelyek illeszkednek turisztikai
fejlesztési törekvéseinkhez, lehetõséget biztosítanak környezetszennyezéssel, zajjal nem
járó fejlesztésekhez, munkahelyek teremtéséhez. A hasznosításra pályázatot hirdettünk,
azonban ez a gazdasági és hitelválság következtében sajnos eredménytelenül zárult.
Az utóbbi idõszakban örvendetesen élénkült a
befektetõi érdeklõdés. A települések közös érdeke a hasznosítás, így ezt továbbra is kiemelten kell kezelni. Az állag megóvásával, az
ingatlan õrzésével, termálvíz kutatófúrás
megvalósításával igyekszünk kedvezõ kör-

nyezetet teremteni a befektetõknek. Képviselõnk közremûködésével a kormányzati szerveket is kértük e rendkívül fontos fejlesztés
elõsegítésére. Az elõzõben említettek megvalósításával, vagy önállóan a lakossági igényekhez igazodva tervezni indokolt egy új
városi fürdõ, kistérségi tanuszoda létesítése.
Tudatosan készülünk az Új Széchenyi Terv
közeljövõben megjelenõ, több ágazatot is
érintõ pályázataira, különösen az egészségipar
területén, a Városi Kórház-Rendelõintézet
szolgáltatásai minõségi fejlesztése mellett, a
gyógybarlang és termálvíz által biztosított természeti adottságok jobb kihasználásával.
Fontos lenne a kistérség látogatottságának
növelése is a turizmus különféle ágazatai szolgáltatás fejlesztésével, amely a települések
közös érdeke. Tudomásul kell venni, hogy
külsõ forrásokat szinte kizárólag pályázatok
útján lehet szerezni. A forráskeresõ feladat hatékony végzése továbbra is igen fontos önkormányzati, hivatali feladat. Mindent meg kell
tenni sikere érdekében! Megítélésem szerint
újszerû, egyedi, magas színvonalú pályázatok
benyújtása esetén remélhetünk kormányzati
támogatást a kitûzött célok eléréséhez, így
érhetjük el a szlogen megvalósulását: Elõttünk a város, mögöttünk a kormány! Tapolca
Város Önkormányzata lehetõségeihez képest
mindig jelentõs támogatást, pályázati lehetõséget biztosított a civil szervezetek, a történelmi egyházak, a közalapítványok, a kulturális és sportprogramok, helyi közlekedés
számára. Lehetõvé tettük a létesítmények, intézmények igen kedvezõ feltételekkel történõ
használatát. Ezt a jövõben is megtesszük, a
támogatási-pályázati rendszert megtartjuk.
Végezetül Császár László polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik a város
életében, fejlõdésében tevékenységükkel szerepet vállaltak. Azoknak, akik Tapolca hírnevét
és jó hírét öregbítették, azoknak a helyi és nem
tapolcai polgároknak, akik részt vettek és vállaltak a város eseményeibõl, rendezvényeibõl.
- Köszönetet mondok mindazoknak is, akik
javaslattal, bírálattal éltek tevékenységünkkel,
munkánkkal kapcsolatban! Tapolca Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete továbbra
is következetes, célravezetõ, Tapolca érdekeit
szem elõtt tartó városfejlesztést, városüzemeltetést kíván megvalósítani, irányítani. A
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnökeként és Tapolca Város polgármestereként a tapolcai kistérség valamennyi
településén élõ polgárnak kívánom, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik. Megvalósításukhoz legyenek erõsek, kitartóak, következetesek és ez jó egészségben történhessen. Legyünk együtt büszkék településeinkre, fogadjuk szeretettel vendégeinket Tapolcán és környékén! Évértékelõmet, tájékoztatómat hagyományosan a következõ szavakkal zárom:
Örömük sok legyen, bánatuk semmi. //
Segítsen az Isten boldognak lenni. // Legyenek
mindig vidámak, // örüljenek minden szépnek.
// Tapolca Város Testülete nevében // így
kívánok mindenkinek // eredményes, békés,
boldog új évet!
Az évértékelõ, jövõt felvázoló beszéd után
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke mondott pohárköszöntõt. Szólt arról, hogy lassan „lecseng” a gazdasági és pénzügyi válság, amely az elmúlt éveket nehezítette, és hazánk is bizakodva tekinthet majd a
jövõbe. Az elkövetkezendõ idõszak fontos intézkedései között az elnök azokat emelte ki, amelyek a magyarság, a népesség csökkenését lesznek hivatottak megállítani. A soros EU-s elnökség is új motivációt adhat az országnak - mondta Lasztovicza Jenõ. N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ
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
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690
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„Jó orvos csak szent alázattal lehet valaki”

(Dr. Romhányi György)

Beszélgetés dr. Huberth János háziorvossal
„Az elhivatottság, a maximális felkészültség, a szakmaiság, a sokrétûség, empátia
nemcsak a fõorvos urat jellemzi, de a munkatársait is. Ez az, ami miatt évtizedek óta
bizalommal fordulok hozzá. Nemcsak a testünket, de a lelkünket is gondozza, ápolja.
Figyel a betegeire. Méltán kapta meg munkatársaival együtt Az Év Praxisa-díjat. Gratulálok hozzá!” - mondta dr. Huberth János
háziorvos egyik betege a díjátadás hírére.
De hasonlóan nyilatkoztak róla mindazok,
akik tõlem hallottak az örömteli eseményrõl.
Arról, hogy milyen út vezetett eddig, magát a
háziorvost kérdeztem. Hol is másutt, mint a
körzeti orvosi rendelõbõl átalakult Hubi Doki
Egészségkuckóban.
Az orvosi rendelõk elõterének megszokott
zsúfoltsága helyett itt egészen más kép fogad.
Csak egy-két beteg várakozik türelmesen a
recepciós pulttal ellátott helyiségben, mert
tudja, hogy hamarosan rá kerül a sor az elõre
történõ bejelentkezésnek köszönhetõen. Míg
bent, a szakkönyvekkel zsúfolt polcú kis
„irodában” beszélgetünk, addig a munkatársak a rendelõben nagy odafigyeléssel teszik a
dolgukat: vérnyomást, testtömeget mérnek,
mûszeres vizsgálatot indítanak el, hogy mire
a páciens odakerül az orvoshoz, már adatokkal is tudjanak szolgálni. Dr. Huberth János látva elismerõ pillantásomat - máris a „dolgok közepébe vág”:
- A munkatársaim nélkül nem tudnék
létezni. Ha õk emberileg és szakmailag nem
lennének azon a szinten, ahol vannak, akkor
lényegesen kevesebb idõm jutna egy-egy
betegre. Hiszen ha csak receptre, vagy vérnyomásmérésre, vérvételre van szükség, ak-

Hirdetmény
Tájékoztatjuk Tapolca Város Lakosságát, valamint mindazokat, akiknek Tapolca város közigazgatási területén ingatlanhoz, vagy bármilyen tevékenységhez
fûzõdõ érdeke, illetve érdekeltsége van,
továbbá a civil, a szakmai és a gazdasági
szervezeteket, az érdekképviseleti szerveket, hogy Tapolca Város Önkormányzata
településrendezési eszközeit /településfejlesztési koncepció, településszerkezeti
terv, Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv/ felülvizsgálni, átdolgozni,
módosítani kívánja.
Tisztelettel kérjük a város lakosságát
és minden érintettet, hogy elõzetes javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék az
igények felmérését és azt, hogy településrendezési tervet megalapozó koncepció
reális célokat tartalmazzon, megújítása,
összeállítása megfelelõ színvonalú legyen.
Észrevételeiket, javaslataikat kérjük
benyújtani a Tapolcai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Mûszaki Irodájához, vagy a Városi Fõépítészhez
(8300 Tapolca, Hõsök tere 15., Hársfalvi
József irodavezetõ tel.: 87/511-150/122es mellék, varosuzemeltetes@tapolca.hu,
Papp Zoltán Tamás városi fõépítész tel.:
87/510-150/136-os mellék, foepitesz@
tapolca.hu). Lehetõség van észrevételeik,
javaslataik továbbítására postai úton, a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és Mûszaki Iroda (8300 Tapolca, Hõsök
tere 15.) címre történõ megküldéssel.
Egyúttal tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. §-nak megfelelõen elõírt további egyeztetésekrõl a helyben szokásos
módon külön értesítést kapnak.
Aktivitásukat, segítségüket elõre is köszönjük.
Császár László polgármester
Dr. Imre László jegyzõ

kor azt õk is el tudják végezni, nem kell hozzá
az orvos jelenléte. Ezért is hangsúlyozom azt,
hogy Az Év Praxisa-díjat a mi kis csapatunk
és nem én kaptam.
- Az orvosok évezredek óta Hippokratész esküjének szellemében tevékenykednek. A háziorvos hitvallása kiegészül még valami mással is?
- Megvan ennek a munkának az a szépsége, gyönyörûsége, amit egyetlen más terület sem tud produkálni. Én olyan háziorvos
vagyok, aki az akart lenni, ami lett. A régi világban a körzeti orvoslás presztízse egészen
más volt, mint ma a háziorvosé. A jó háziorvos nem fent ül a csúcson, az elérhetetlenségben, a megközelíthetetlenségben, hanem a
beteg társa, a gyógyulását irányítja. Azaz az
egészséghez vezetõ út menedzsere. Az orvos
ne utasítson, hanem mondja el, hogy mit
miért kell tenni. A mai világban, amikor az
anyagiak és az elembertelenedés került elõtérbe, nagyon lényeges, hogy az orvos megmaradjon a hippokratészi esküje és a szakmához való hûsége mellett. Szerencsére voltak és vannak olyan tanítómestereink, akiktõl
sokat kaptunk az útra. Az én tanítómesterem
Romhányi György professzor volt a pécsi
egyetemen. Tõle tanultam meg, hogy „jó orvos csak szent alázattal lehet valaki”. Az orvos nem az orvostudományt gyakorolja, az
messze fölöttünk van. Mi az orvostudomány
alkalmazói vagyunk. Fekete Lajos bácsi, az
egyik internetes ajánlóm azt írta, hogy az életét mentettem meg. Én azt mondom, hogy
nem az életét mentettem meg, csak tettem a
dolgomat. Az eredményt másképp éli meg a
beteg, és másképp az orvos.
- Mikor határozta el, hogy orvos akar lenni?

- Már három és fél éves koromban. Sárvári
gyerekként a szombathelyi kórházba kerültem
mûtétre. Ott találkoztam Andrásovszky Barnabás
fõorvossal, aki ugyan szúrt, injekciót adott,
kötözött, vért vett tõlem, de olyan csodálatos
magatartással viseltetett irántam és minden kis
betege iránt, hogy mikor hazavittek a kórházból, azt mondtam édesanyámnak, hogy én olyan
orvos akarok lenni, mint az Andrásovszky
Barnabás doktor bácsi. Ettõl nem tágítottam,
és 24 éves koromban orvos is lettem.
- Mikor és hogyan került Tapolcára?
- A pályámat katonaorvosként kezdtem
1977-ben a tapolcai laktanyában, de gyakran
láttam el ügyeletet - volt úgy, hogy havonta
20-25-öt is - Tapolcán. Így aztán szinte az
egész város lakosságát megismertem. 1981-ben
az 5-ös körzetben dr. Vörös Ferencet kellett
helyettesítenem. Ez a helyettesítés tartósnak
bizonyult, és miután leszereltem, a mai napig
körzeti orvosként, azaz háziorvosként tevékenykedem, illetve 1986-tól a megyei háziorvosi szakfelügyeletet is ellátom.
- Már amikor bejöttem a rendelõbe, rácsodálkoztam arra az egyenpólóra, amely
Önön és a munkatársain van Hubi Doki
Egészségkuckója felirattal.
- Nagyon örülök, hogy ezt észrevette. Az
üzenete talán egyértelmû a betegeink számára
is. Nálunk, az egészségkuckóban az egészség
menedzselésére, az egészséges életmód
kialakításának segítésére nagy hangsúlyt fektetünk, mert véleményem szerint a gyógyítás
sikere egyenlõ a gyógyszeres kezelés és a
beteg együttmûködésének szorzatával. A páciens - bízom benne, hogy kevesebb félelemmel - szívesebben jön az egészségkuckóba,

mint ahogy az orvosi rendelõbe megy. A helyiség ugyanaz, de az elnevezések mögött más
és más páciens és orvos kapcsolat húzódik
meg.
- Mit tart legnagyobb orvosi sikerének, ha
visszatekint az elmúlt évtizedekre?
- Nem nevezhetõ hétköznapi értelemben
sikernek az, amit a kérdésre válaszolni fogok.
De talán azt tartom számomra a legmegnyugtatóbbnak, amikor egy haldokló beteget úgy
tudok a végsõ búcsúig elkísérni, hogy a
családtagjai is azt mondják, hogy köszönjük
doktor úr, mert az édesapám, édesanyám,
vagy a gyermekem életének utolsó napjaiban
is velünk volt. Mit is köszön meg ilyenkor a
fájdalomtól meggyötört hozzátartozó? Azt,
hogy a távozni készülõ otthon maradhatott a
maga megszokott kis környezetében, ugyanazokat a kedves arcokat, tárgyakat vihette
magával tekintetében az utolsó útra, amelyek
az elmúlt sok-sok évtizedben körülvették. Ha
már mindenki tudja, hogy a halál elkerülhetetlen, már a gyógyításra nincs remény - és
a családtagjai is úgy akarják -, akkor nem
kerül be a személytelen kórházba a beteg,
hanem otthon látom el, segítek neki és a családtagjainak is, hogy a megmásíthatatlanra
könnyebben fel tudjanak készülni. Vesztesek
vagyunk, amikor el kell búcsúztatnunk valakit, de szoktam mondani, hogy mi, orvosok
naponta halunk meg és naponta születünk
újjá, pedig nem teszünk mást, csak azt a
munkát végezzük, amire predesztinált bennünket a sors. Már a hatvanadik életévemet
taposom, már több mint fél millió beteget
kezeltem, de bízom benne, hogy még sokáig
tehetem a dolgomat. N. Horváth Erzsébet

A keresztény egység hete
Világszerte a keresztények egységének
igénye indította el az ökumenikus programokat. Január 19-tõl egész héten e szándék jegyében zajlottak a mûsorok.
Január 19-én Szabó Emõke református és
Honthegyi Zsolt evangélikus tiszteletes hirdetett igét a római katolikus templomban.
Az ismert bibliai szöveget idézte Szabó
Emõke: ne aggódjatok éltetekrõl… keressétek elõbb az Isten országát. Honthegyi
Zsolt a tökéletességre törekvõ ifjúnak adott
tanácsot magyarázta: oszd szét, amid van.

Oszd szét örömödet, gondodat, a szeretetet.
Ez az egység alapja. A protestáns templom
énekkara mély átéléssel szolgált.
Január 21-én a protestáns templomban
Csere Sándor kanonok az imádságról tartott
elõadást. Az imádság egyidõs az emberiséggel - mondta. A természet puszta létével
imádja, dicséri az Istent. Hatalmas ereje van
az imának; nélküle, az eszmények nélkül
bizonytalan célú az emberiség.
A zenei betétek, zsoltárok, a keresztény egység litániája hasonló mondanivalót fejezett ki.

Elismerés és díj Tapolcának
Fónagy János államtitkár díjak és elismerõ
oklevelek átadásával köszöntötte az Európai Mobilitási Hét - Európai Autómentes
Nap 2010 hazai rendezvényeinek szervezõit az idei események záró értekezletén
Budapesten.
Fónagy János hangsúlyozta: míg 2000-ben,
a program indulásakor négy, idén már közel
száz település járult hozzá a Mobilitási Hét
magyarországi megismertetéséhez, népszerûsítéséhez. Így mind többekhez jut el az
eseménysorozat üzenete: érdemes és helyes a
környezetkímélõ közlekedési módok, a közösségi közlekedés, a kerékpározás vagy akár
gyaloglás mellett dönteniük. Az eseménysorozat az évek során számos más közügy
érdekében emelt szót az akadálymentesítéstõl
az egészséges életmódon át a közlekedésbiztonságig.

Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében az Európai Mobilitási
Hét és Autómentes Nap elõkészítésében, megrendezésében dolgozó önkormányzatokat és
helyi szervezõket méltatta.
Az államtitkár legjobb szervezõ díjat és elismerõ oklevelet adott át Tapolca Önkormányzatának, példaértékû Mobilitási Hét-program
megvalósításáért, az oktatási intézmények széles körû bevonásáért, a városban idén megvalósított állandó intézkedésekért, amelyeknek
része volt a városon keresztül haladó új kerékpárút kijelölése, gyalogos övezet kialakítása,
gyalogos közlekedés fejlesztése, új gyalogátkelõhelyek létrehozása, a belvárosban forgalomcsillapító és sebességcsökkentõ intézkedések.
A díjat a város képviseletében a rendezvényt szervezõ Tapolca Kft. ügyvezetõje,
Rédli Károly vette át. Gerencsér Barbara

A kulturális örökséget ápolni kell
A negyedik alkalommal megrendezett
megyei nemzetiségi és kisebbségi napnak
a Tamási Áron Mûvelõdési Központ adott
otthont december 18-án.
Császár László polgármester házigazdaként köszöntötte a résztvevõket, hangsúlyozva, hogy most lehetõség nyílik arra,
hogy a fellépõ kulturális csoportok megmutassák sokszínûségüket. Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke ünnepi beszédé-

ben nemcsak a kulturális örökség ápolásának fontosságára hívta fel a jelenlévõk
figyelmét, de arról is beszélt, hogy számtalan tudóst, mûvészt adtak már az országnak
az itt élõ nemzetiségiek.
A gálamûsort követõen a megyei nemzetiségi díjakat Lasztovicza Jenõ és Babai
János megyei kisebbségi referens adta át
azoknak, akik kimagaslóan sokat tettek a
kisebbségi kultúra ápolásáért.
KE

Új Tapolcai Újság

Január 22-én - ugyanott - Fódi Ákos balatonedericsi plébános az imádás és az elvilágiasodás párhuzamáról beszélt. Föl kell fedeznünk a közös apostoli hagyományt. Ezért
kell egymással szövetséget keresnünk, erre
való az ökumené mozgalom.
Szabó Emõke tiszteletes asszony Kálvint
idézte: Ha Krisztus a közös fejünk, egyesülnünk kell. Vegyük észre egymást, felelünk
egymásért.
Errõl szóltak az énekbetétek is.
G. Dr. Takáts Gizella

A Magyar
Kultúra Napján
Kölcsey-alkotta Himnuszunk nemzeti imánkká, halhatatlanná lett. Emlékére ünnepeljük évrõl-évre a Magyar Kultúra Napját.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
ezért hangzott el mûvészi szöveg- és dallammûsor január 19-én. Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész a magyar költészet gazdagságát, sokszínûségét a kaleidoszkóphoz hasonlította s
adta mûsora címéül.
Ismert és kevésbé ismert - a bemutatásra
kerülõ verseket - fogalomkörök szerint csoportosította: család, játék, haza, szeretet,
szerelem, Isten, természet.
A mûvészi elõadásban így követhette, érezhette át a közönség a Szülõföldemen báját, a
Füstbement terv anya-gyermek megható voltát, az Arany Lacinak játékosságát, a Nem
tudhatom háborús fájdalmát, a Világ istenszõtte szõnyeg gyönyörûségét, a Csendes
csodák örömértékelését.
Szabó Gyula énekes-gitáros elõadómûvész
zengõ átélõ éneke tartalomban is, színvonalban is méltó partner volt: Napfivér-holdnõvér;
Fiam, fiam, ó jöjj haza; Isten lánca vagyok én
neked; Szeretlek népem mindhalálig.
G. Dr. Takáts Gizella
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A karácsony egy életre szól

Fotó: Minorics

Az iskolások mûsorában megelevenedett a betlehemi éjszaka
A szeretet ünnepét megelõzõen, a törté- élethez egyénnek és közösségnek egyaránt.
Az ünnepi beszédet követõen a történelnelmi egyházak, a Tapolcai Általános Iskola tanulói és a zeneiskola fúvósai váro- mi egyházak képviselõi, Szabó Emõke
sunk több száz lakójával közösen ünne- református lelkész, Honthegyi Zsolt evanpelték meg Jézus születését, a karácsonyt gélikus lelkész és Csere Sándor kanonok
emlékezett meg Krisztus születésérõl, szüa Fõ-téren december 22-én.
A városi karácsonyfa szomszédságában letésének jelentõségérõl, az ember és Isten
felállított nagyszínpadról Sólyom Károly viszonyáról, a szeretet hatalmáról.
A Mindenki Karácsonya elnevezésû váalpolgármester mondta el ünnepi beszédét.
- Nincs még egy olyan születésnap, amely- rosi ünnepség a tapolcai iskolások betlehere két évezred után is olyan sokan és olyan mes játékával, táncaival, énekeivel, majd a
örömteli ünnepélyességgel emlékeznének zeneiskola tanáraiból, növendékeibõl álló fúévrõl-évre, mint Jézus születése - hangsú- vósegyüttes szép muzsikájával folytatódott.
A rendezvény ideje alatt a Tamási Áron
lyozta az alpolgármester, majd karácsony
máig ható üzenetére hívta fel a jelenlévõk Mûvelõdési Központ munkatársai teával,
figyelmét: a szeretet nemcsak egy napra szól, forraltborral, süteménnyel kedveskedtek a
Töreky László
hanem mindenkorra, és ez ad biztos alapot az jelenlévõknek.

Megkezdte mûködését a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
- Több mint kétéves elõkészítõ munka
után, 2010. szeptember 9-én - azon a napon, amikor a FIDESZ-KDNP frakció a
Hotel Pelionban ülésezett - sikerült aláírni „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû projekt támogatási
szerzõdését, és onnantól elkezdõdhetett a
munka is - mondta Császár László polgármester január 10-én a projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatási és
nyilvánosság biztosítási feladatok ellátására a Tapolcai Média Kft-vel megkötött
szolgáltatási szerzõdés aláírását követõen.
- 2010-ben már néhány projektelemet is
meg tudtunk valósítani a több mint egymilliárdos beruházásból. Elkészült a Nagyköz utcai
parkoló és a Köztársaság téri park kialakítása is megtörtént. A kétfordulós pályázat
szerzõdéskötésének nagyon szigorú feltételei voltak - a projekt megvalósítása is hasonlóan szigorúan szabályozott keretek közt történik -, de bízom benne, hogy a rehabilitáció
a helyi lakosság, a térség, az idelátogatók
megelégedésére fog történni és a szépülõ városkép, a megújuló közterek minõségi változást fognak eredményezni turisztikai szempontból is. A projekt része volt a Tapolcai
Városfejlesztési Kft. létrehozása, amelyet a kiírók az elsõ fordulóban plusz ponttal díjaztak.
Az idõközben lefolytatott közbeszerzési eljárás során a mi Kft-nk nyerte el a menedzsment szerepét. Bízom benne, hogy azoknak
a feladatoknak, elvárásoknak, amelyeket a pályázatkiírók meghatároztak, maximálisan meg
tud felelni - tette hozzá a polgármester.
- A Tapolcai Városfejlesztési Kft. egy korábban létrehozott „alvó cég” volt egészen
addig, míg el nem nyerte a projektmenedzs-

ment és kommunikációs feladatok ellátását
és a projekt indikációs költségek feletti
ellenõrzés gyakorlási jogát - veszi át a szót
Parapatics Tamás, a Kft. ügyvezetõje. - AKft.
munkatársai - együttmûködve a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársaival - végzik
azt a kellõen bürokratikus és összetett feladatot, amely a számlák összesítésétõl, a projekt elõrehaladási jelentések elkészítésétõl,
a pénzügyi számítások, költségvetési táblázatok, kifizetési kérelmek elkészítésétõl és
alátámasztó igazolások kiállításától terjed a
projektmegvalósításban résztvevõ szereplõk
koordinálásáig, biztosítva azt, hogy Tapolca
Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeghez ténylegesen hozzájuthasson. Bölcs
és elõrelátó döntés volt annak idején, hogy a
Képviselõ-testület néhány éve „Tapolca jövõjéért” elnevezéssel kötvényt bocsátott ki,
mert ez biztosítja a 300 milliós saját erõt a
milliárdos projekthez. Ehhez kapcsolódik a
projekt kommunikációs tevékenység ellátása
is, amellyel azt kell bemutatni, hogy miként
tudatosítottuk a rehabilitáció jelentõségét a város lakosságában, a kistérségben, illetve mindazokban, akikhez az információ el fog jutni.
A Tapolcai Média Kft-vel ma aláírt szerzõdés értelmében a nyilvánosság biztosításának jelentõs része hozzá fog kerülni, hogy
az Új Tapolcai Újságban megjelenõ újságcikkek és hirdetések által, a Városi Televízió
adásain és az elkészítendõ PR-filmen keresztül arról tájékoztassuk a lakosságot, hogy
milyen sikeres lehet a város azzal, hogy vendégfogadó képességét és az itt élõk komfortérzetét növeljük. NHE

Csermák József emlékére

Kiállítás egy mozdonyról, amit nagyon szerettünk

Fotó: N. Horváth

Tapolca nevében Császár László polgármester és Sólyom Károly alpolgármester koszorúzott
Csermák Józsefrõl koszorúzással emlékez- kapcsolatba kerültünk vele, nagyon szerettük.
tek meg január 12-én a régi temetõben.
Nem volt kétséges, hogy eljövünk. SzövetTíz éve távozott közülünk a városunkban ségünk kötelességének érzi, hogy a sportág
máig köztiszteletnek örvendõ kalapácsvetõ elhunyt nagyjairól, így Csermák Józsefrõl is
olimpikon, Csermák József.
méltóképpen megemlékezzen.
Nagy sportolónk emlékét nemcsak TapolTapolca önkormányzata nevében Császár
ca, hanem felvidéki szülõvárosa, Szenc pol- László polgármester méltatta a bajnok életútgárai és a Magyar Atlétikai Szövetség is ápol- ját és világraszóló sporteredményét. Szólt arja. A síron a családtagok, a két város képvise- ról, hogy bonthatatlan hûséggel ragaszkodott
lõi, a sportág jeles szakemberei és a megyei Tapolcához, a családjához, az itt élõ emberekközgyûlés alelnöke, Kovács Norbert helyez- hez, és a hálás város is méltóképpen õrzi emlékét.
ték el a megemlékezés koszorúit.
Katona Roland nyugdíjas tanár, a volt
Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szö- iskolatárs a szenci közös élményeket idézte
vetség fõtitkára is részt vett a megemléke- fel a Csermák-házaspár sírjánál, hangsúlyozzésen. - Volt szerencsém személyesen is talál- va, hogy nekünk, magyaroknak büszkének
kozni Csermák Józseffel, akit kedves, jókedvû kell lennünk arra, hogy milyen sok tehetséget
embernek ismertem meg. Mindannyian, akik adtunk a világnak.
N. Horváth Erzsébet
Csermák József Emléklapja: http://www.memorings.hu/?ref=memorial.php&kod=929
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Egy kultikus mozdonnyal a fõszerepben rendeztek különleges, nosztalgikus vasúti kiállítást
a VOKE Batsányi János Mûvelõdési Központban tapolcai vasútbarátok december 21-én. A
kiállítást közel száz érdeklõdõ tekintette meg.
A látványos tárlatot Joó Ferenc, a mozdony megmentésére létrejött hajdani NOHAB
GM Alapítvány alapító tagja és Kiss István
mozdonyvezetõ szervezte.
Kiss István lapunknak elmondta: már gyermekként csodálattal szemlélte a hatalmas dízelt, azóta gyûjti a róla készült fotókat, sajtóhíreket, a NOHAB alkatrészeit, modelleket és
más relikviákat. Ebbõl a rendkívüli gyûjteménybõl jöhetett létre a vasúti kiállítás.
Joó Ferenc bár nem vasúti dolgozó, mindig vonzódott a vonatok, a vasútállomások

világához. Fiatalkori vonzalma máig megmaradt, így nagy kedvvel vett részt a NOHABkiállítás anyagának összeállításában.
Danka Lajos, a MÁV Szombathelyi Üzemigazgatóságának igazgatója szerint a NOHABmozdony technikai színvonalában meghaladta korát, a motor és az orr kiképzése egy újszerû tervezési szemléletet tükrözött, valamint jó
védelmet jelentett a mozdonyvezetõ számára.
- Az 1963-as Budapesti Nemzetközi Kiállításon jelent meg elõször, ami után húsz darabot
rendelt belõlük a MÁV. Az év nyarán már szolgálatba is állhattak a vasutasok és az utazó közönség körében egyaránt népszerû piros mozdonyok, amelyek 37 évig voltak forgalomban.
Jelenleg is van két üzemképes darabja a MÁVnak - mondta el lapunknak az igazgató. TL

Fotó: Sulyok Ferenc

Tapolca és a NOHAB évtizedekig „elválaszthatatlan” volt egymástól

Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

„Egy pálya útja véget ér”
A Szlávi-házaspár nyugdíjas búcsúztatása a tapolcai kórházban
„Minden embernek kell, legyen egy feladata
ebben az életben - kötelességen belül, vagy
azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ
több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetû gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek
kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentõl való.”
Wass Albert
Nehéz elfogultság nélkül szavakat találni
egy olyan pillanatban, amikor valaki sok évtizedes közös munkálkodás után mond búcsút
egy olyan közösségnek, amelynek elválaszthatatlan része, meghatározó egyénisége volt.
Az elválást mégis könnyíti az a tény, hogy
a kötés, amely ezer láthatatlan szálból áll, s
annak csak egyik (igaz, nagyon lényeges) öszszetevõje szakad meg, de bõven maradnak
közös ügyeink holnapra, holnaputánra is.
Szlávi József fõorvos úr az általános iskolát Balatonfüreden végezte, majd a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt, ott érettségizett. Ezt követõen a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta tanulmányait, 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát. 1973. õszén állt munkába az Ajkai Kórház I. Belgyógyászati Osztályán. 1978-ban belgyógyászatból szerzett
szakvizsgát. Az Ajkai Belgyógyászati Osztályon nagy rutint szerzett a belgyógyászat területén, különösen az akut kardiológiai ellátásban. 1980-tól hasi és nõgyógyászati ultrahang vizsgálatok végzését vezette be, majd
1988-tól volt lehetõsége az echocardiographiat - szív ultrahang vizsgálat - is magas szinten elsajátítani. 1989-ban kardiológiai szakvizsgát tett Budapesten.
1993 decemberében vállalta el a tapolcai
kórház újonnan létrehozott belgyógyászati
osztályának vezetését. Ez nem kis kihívás
volt pályája során, hiszen egy teljesen új

Évfordulók
1881. január
130 éve
Elhunyt Neuhaus Ábrahám, aki 32 éven át volt
rabbi Tapolcán.
1896. január
115 éve
A tapolcai iparos ifjak egylete önképzõkörré
alakult. Elnökké Feleki Alajos lapszerkesztõt
választották.
1891. január 1.
120 éve
Megjelent a Tapolcza és Vidéke címû „helyi és
vidéki érdekû társadalmi hetilap” elsõ száma.
1956. január 1.
55 éve
Megalakult Tapolcán a Járási Könyvtár.
1961. január 3.
50 éve
Ünnepélyes évnyitó a tapolcai kihelyezett
kertészeti technikumban, 56 tanulóval indult az
ország elsõ kihelyezett kertészeti technikuma.
1941. január 4.
70 éve
A helyi színjátszók nagy sikerrel mutatták be
Kodolányi János Földindulás címû drámáját.
1941. január 5.
70 éve
Megszûnt az úri kaszinó. Arany János utcai
épületét a Hitelszövetkezetnek adták vissza.
1941. január 11.
70 éve
A körzeti adóhivatalokat Tapolcára vonták össze.
1831. január 17.
180 éve
Kováts Márton gyógyszertár felállítási engedélyt
kapott a Helytartótanácstól.
1941. január 18.
70 éve
79 éves korában meghalt Fülöp Károly cipészmester, Tapolca elöljárója, közgyám, ipartestületi
elnök, a Tapolcai Tûzoltó Egyesület örökös tiszteletbeli fõparancsnoka.
1906. január 21.
105 éve
Felavatják a tapolcai ipartestület székházát a
Torony (mai Arany János) utcában.
1961. január 22.
50 éve
Fertõzött kutakat szüntettek meg Tapolcán a
Martinovics utcában. Ugyanitt 400 méter vízvezeték létesült.
1881. január 25.
130 éve
Mayer Ignác könyvkötõ Tapolczán könyvkötészetet nyitott.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

osztályt kellett létrehozni. Ez a munka sok
energiát követelt, sok gonddal járt, ugyanakkor az alkotás, az önmegvalósítás örömét is
megadta számára.
Mindig nagy gondot fordított kollégái
képzésére, a rendszeres nõvértovábbképzésekre, valamint a szakorvosképzésre is. Osztályvezetõi ideje alatt 5 kolléga szerzett belgyógyászati szakvizsgát, illetve 2 orvoskolléga kardiológiai szakvizsgát, 1 fõ gerontológiai szakvizsgát, illetve 2 kolléganõ diabetológiai képesítést. Eközben az osztályon

gozott a Szabolcs utcai Kardiológiai Klinikán. 1972-ben intenzív terápiás nõvérképzõt
végzett és transzfúziós vizsgát tett. Ebben az
évben A Munka Érdemrend bronzfokozatával
ismerték el kimagasló munkáját. Elméleti és
gyakorlati tudása, hivatástudata kimagasló
volt, jó szervezõ és kommunikációs készséggel rendelkezett. 1983-ban az Egészségügyi
Fõiskolán szakoktatói diplomát szerzett.
1997. májusáig a fenti osztály fõnõvéreként
dolgozott, majd ekkor a Tapolcai Rendelõintézet vezetõi posztjára került. Az itteni kol-

Fotó: Archív

A búcsúzó Szlávi-házaspár, középen Kázsmér Istvánné fõnõvér
dolgozó csaknem minden nõvér is specialis
képesítést szerzett. Az orvostudomány elõrehaladtával a belgyógyászat is számos szakterületre tagozódott fel, de fõorvos úr mindig
szerette szem elõtt tartani a holisztikus belgyógyászati szemléletet - tehát a beteg
egészével, minden bajával, betegségével
igyekezett foglakozni, kollégáit is erre irányította. Az osztályvezetõi pozícióval járó
szerteágazó feladatok ellátása mellett naprakészen tartotta szakmai tudását, fõként a külföldi német és angol nyelvû orvosi lapok mélyreható tanulmányozásával szerzett be friss
információkat.
A tapolcai évek alatt magánéletében is fontos változás következett be, 1995-ben házasságot kötött Jakab Líviával. Lívia 1966-tól dol-

lektívába is sikerült gyorsan beilleszkednie.
Munkája során a szakma iránti elkötelezettsége mindvégig példamutató volt, sokat tett a
minõségi betegellátás terén.
Ezek voltak a rövid, száraz tények. Természetesen, az együtt töltött évek, évtizedek
ennél sokszorosan több, szavakban, mondatokban meg sem fogalmazható közös élményt
tartalmaznak.
Minden megkezdett munkát lehet folytatni, de nagy lesz az ûr. Fõorvos úr munkába
vetett hitét, bölcsességét, higgadtságát nehéz
lesz pótolni. Mint munkahelyi vezetõ, beosztottjaival lojálisan, emberségesen bánt, gondjaink, problémáink megoldásában mindig
igyekezett segíteni. A betegekhez való hozzáállását mindig a Salus aegroti suprema lex

Házasságot kötöttek:
Mondok Imre Károly és Morvai Boglárka
Samu Krisztián és Éder Tünde
Tóth András és Czibulya Zsuzsanna

Tóth József és Svidrán Mónika
Tóth Kornél és Juhász Judit
Gratulálunk!

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2010. december hó 18. nap 12:00 óra és
2010. december hó 22. nap 08:00 óra között
egy Berzsenyi Dániel utcai lépcsõház alsó
szintjén lévõ tároló zárt ajtaját kifeszítette, és
onnan eltulajdonított 1 db Genezis Sigma és
1 db. Genesis Zeta típusú Mountain Bike
kerékpárt. Lopási kár: 171.050 Ft. Rongálási
kár: 15.000 Ft.
- Jelentõs kárt okozó rongálás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki 2010. december hó 20.
nap 07.00 óra és 2011. január 03. nap 07.00
óra közötti idõben egy a Dózsa utcában található KFT. bekerített udvarára kerítés bontás
módszerével behatolt, majd az ott elhelyezett
10 db Gütner gyártmányú ipari kondenzátor-

ról 1 méteres réz csöveket tört le. A bûncselekménnyel okozott kár: 3.000.000 Ft.
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2011. január hó 05 nap 15:00 óra és
2011. január hó 07. nap 10:00 óra közötti
idõben Tapolca külterületén található zártkert
ingatlan területén elhelyezett térfigyelõ kamerarendszert a 3 db kamerával és a lakattal
zárt pinceépületben zárt helyen elhelyezett
felvevõvel, 500 Gb-os merevlemezzel együtt
eltulajdonította. Az elkövetõ a kamerákat
rögzítõ vezetékeket elvágta, illetve a zárt
pinceépület és a felvevõt tartalmazó szekrény
ajtajáról a lakatokat eltávolította. A bûncselekménnyel okozott lopási kár: 250.000 Ft.
Rongálással okozott kár: 50.000 Ft.
(Forrás: Rendõrség)
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- vagyis „a beteg üdve a legfõbb törvény, illetve a beteg érdeke mindenek felett elv” vezérelte.
Nehéz volna eldönteni, melyik az igazabb:
egy orvos addig él, amíg dolgozik, vagy addig dolgozik, amíg él.
Közismert mondás, hogy „a fiatal orvos
számára az orvostudomány története akkor
kezdõdik, amikor megkapja a diplomát”. Az
idõs orvos számára azonban nem fejezõdik be
a történet, sem szellemileg, sem a mindennapi életben, amikor megkapja a nyugdíjazási
papírt. Aki az orvosi tevékenységet valóban
hivatásnak tekintette, az gondolataiban, magatartásában, az emberekkel való kapcsolatában errõl soha nem tud megfeledkezni. A
tapasztalt, idõsebb orvos számára biztosítani
kell a lehetõséget, hogy képességeinek megfelelõen tevékenykedhessen, tapasztalatait
átadhassa, ne szakadjon el teljesen korábbi
hivatásától, megszokott körülményeitõl. Az
orvosi tevékenység a lelkiismeretes orvos számára ugyanis nem „szakma”, nem megélhetést biztosító „foglalkozás”, hanem életforma,
ami kitöltötte, kitölti gondolatait, kapcsolatait.
Biztosak vagyunk benne, hogy Fõorvos úr
és felesége, Lívia a nyugdíjas évek alatt is
megtalálják céljukat, tevékenyen töltik el
szabad idejüket, errõl majd igyekszünk gondoskodni, hiszen Fõorvos urat visszavárjuk,
hogy még aktívan részt vehessen az osztály
munkájában.
Ehhez a szép, új élethez kívánunk jó
egészséget, hosszú éveket. Köszönjük eddigi
munkájukat, töltsék tevékenyen, békében,
szeretetben nyugdíjas éveiket!
Kívánjuk, hogy a nyugdíjas évek az eddigi
életpálya szerves folytatásai legyenek mindkettõjük számára, s nagyon hosszú ideig végezhessék azokat a szolgálatokat, amelyekkel
elrendeltettek. Továbbra is várjuk segítségüket, építõ tanácsaikat, s ami legfontosabb,
szeretetüket!
„Egy pálya útja véget ér. // A gyorsvonat
megáll, frissen, vidáman és szabadon // s a
búcsúzó útitárs más vonatra száll. // Az idõ
vonatán lassan döcög tovább, // s ha kinéz
ablakán,nem fut el úgy a táj, // ahogy elfutott
- az ifjúság. // Az ember a múltba ezerszer
visszanéz, // s szeretné újraélni mindazt, ami
szép. // Lassítaná az idõt, s megállítaná a
legszebb perceket, // de az idõ kerekét megállítani nem lehet. // Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt! // Ahogy este a Nap
leszáll, úgy válik múlttá a jelen, // míg pirkad
a hajnal, a jövõ csak sejtelem. // Az ember a
múltba ezerszer visszanéz, könnyûnek látszik
a búcsúzás. // De búcsúzni mindig nehéz.”
(Bódi Irén: Az idõ vonatán.)
Belgyógyászati és rendelõintézeti
munkatársaik

Vérüket adták
mások egészségéért
Véradást szervezett a Tapolcaiak a
Nemzetért Egyesület a Tamási Áron
Mûvelõdési Közponban január nyolcadikán.
Megtudtuk: közel húsz megjelenttõl
vehettek vért az ajkai vérellátó központ
munkatársai. A Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület elnöke, Szalkai Zsolt lapunknak elmondta, tervük, hogy a jövõben
évente kétszer is szerveznek hasonló
akciót. A véradáson egyébként az egyesületi tagokon kívül, az önzetlen segítségnyújtást fontosnak érzõ tapolcai polgárok, ismert személyiségek is rész vettek.
TL
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Búcsú Szabadvári Miklóstól
Nehéz szívvel és elszoruló torokkal állok Szabadvári
Miklós ravatalánál. Halálával kiváló embert és kollégát,
egykori igazgatónkat, a nagy elõdök egyikét veszítettük el.
1965-ben frissdiplomásként, nagy álmokkal, ifjúi lelkesedéssel került Tapolcára, a Batsányi János Gimnáziumba,
távol a szülõi háztól. Itt eresztett gyökereket, idekötötte családja, munkája, sikerei, itt teljesedett ki élete. Pályafutása
37 éve alatt generációk sokaságával ismertette és szerettette meg a matematikát. Igazi, munkáját hivatásnak tekintõ pedagógus volt, példakép. Aki nemcsak értette tantárgyát, azt megértetni, tudását átadni is képes volt diákjainak. Lenyûgözte a matematika szépsége, tûzbe hozta a bonyolult feladatok megoldása. Szellemi kihívást látott bennük, s Õ élvezte a kihívásokat. Magyarázataiból áradt a
tantárgya iránti szeretet, a vágy, hogy másokkal is megis(1942. július 6 mertesse azt a csodát, ami bûvöletbe ejtette. Tette mindezt
- 2011. január 14.)
csendes megbízhatósággal, végtelen és megingathatatlan
nyugalommal. Kiváló érzékkel ismerte fel a tehetséget, s gondos lelkiismeretességgel csiszolta, aprólékosan, mint valami drágakövet. Õszinte örömmel, hivalkodástól mentes
büszkeséggel töltötte el tanítványai sikere, akiknek pályafutását az utolsó pillanatig figyelemmel kísérte. Szeretett és tudott tanítani: szívvel-lélekkel, nagy elhivatottsággal, kristálytiszta logikával és hatalmas tudással. A matematikatanítás és a Szabadvári név évtizedeken keresztül egybeforrt a gimnáziumban, hiszen felesége, Ilka néni jó társa volt a munkában is. Bár diákként nem volt részem abban a szerencsében, hogy Miklóst tanáromnak
mondhattam volna, emberként, kollégaként és igazgatóként is sokat tanultam tõle. Gimnazistaként éltem meg igazgató-helyettesi, majd az egykori alma materbe visszakerült tanárként igazgatói ténykedésének idejét. Húsz éven keresztül vezetõ beosztásban, abból 12 éven
át igazgatóként formálta az intézmény arculatát, idõt, fáradságot nem kímélve. Türelem és
nyitottság, lelke mélyébõl áradó nyugalom jellemezte mindig, minden helyzetben. Értéknek tartotta a jó közösséget, a nevelõtestületen belüli együttmûködést, s maga is mindent
megtett annak érdekében, hogy az idõsebb és fiatalabb generáció között emberi kapcsolatok
létesüljenek. Segítõkészsége és megbízhatósága, tapintatos figyelmessége mindazokban
kitörölhetetlen nyomot hagyott, akik barátként, kollégaként, diákként ismerték, ismerhették.
Kedves Miklós!
Fájó szívvel, mély megrendültséggel búcsúzom Tõled. Kevesebbek lettünk nélküled,
de gazdagabbak általad. Helyetted is, életutad összegzéseként hadd idézzem a költõt:
„Most,/ halálom napjaiban / még egyszer összegyûjtöm, / amit a földön kaptam, /
barátságot, szerelmet, / hûséget, örömet / szeretetet, ragaszkodást, / szépséget, tisztaságot,
/ jóságot, önfeláldozást- / és egy utolsó lendülettel / fölmutatom az égnek.”
Nyugodj békében!
Varga Tiborné igazgató

Advent idején
Az Új Tapolcai Újság decemberi megjelenését követõen az alábbi rendezvényekkel
készültek a tapolcaiak a szeretet ünnepére.

Ünnepváró-múltidézõ
December 16-án karácsonyváró összejövetelét tartotta a Páneurópa Unió Helyi Szervezete a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Testnek-léleknek értékes „ajándékaikat”
sorra bontogatták, kínálták egymás örömére.
Mert volt ott „magunk sültje, magunk bora”,
ismert és kevésbé ismert versek bemutatója,
Legeza Magdolnával közös éneklés.
Bús János tanár felidézte a népi hagyományokat: a Lucázást, a Betlehemezést, az
ólomöntést, tollfosztást, Luca-szék készítését.
Bemutatta a népi eszközöket: istállólámpát,
fából készült evõeszközöket, pogácsaszaggatót stb. és érdekes szövegismertetéssel kísérte
a bemutatott tárgyakat.

Cigány kisebbségi karácsony
December 16-án ünnepre váró gyermekek foglalták el a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ elõterét szüleikkel, nagyszüleikkel
együtt.
A Kertvárosi Óvoda kicsinyei kedves-színes mûsorral jeleskedtek - a gondos óvónénik
vezetésével. Õzek, nyulak, madarak, fenyõfák jelmezében játszották el az erdõ téli életét
- nevelõ szándékot is belerejtve a mûsorba.
Zenére, dalra, szövegre mozogtak az ovisok.

Idõsek karácsonya
December 17-én megtelt a Tamási Áron Mûvelõdési Központ nagyterme az ünnepi mûsorra érkezett nyugdíjasokkal. Nemcsak a mindenkit megihletõ karácsony hangulata vonzotta
õket, de találkozni is jó a kor- és sorstársakkal.
Dr. Kiss Gizella, a Tapolca és Környéke
Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete elnökének köszöntõ szavai figyelmeztettek is: segítsük, becsüljük, értékeljük egymást, amíg tehetjük.
Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere, a Kistérség megbízottja szólt az ünnep
szerepérõl. Karácsony a békesség és szeretet
ünnepe. E kettõ egymást feltételezi. Éljék,
érezzék át a karácsony eme üzenetét.
Sághy István önkormányzati képviselõ köszöntötte a hagyományokat tisztelõ-átadó
idõseket. Mint mondta, a hosszú, munkában
töltött évek után van mire emlékezni. Csak a
szeretetben születhet újra az élet. Szeretni,
adni a legcsodálatosabb dolog a világon.
A Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tagintézményének tanulói változatos, szép programmal lepték meg a hallgatóságot.
Lesenceistvánd nyugdíjas énekkara egyedi
énekcsokrot mutatott be
Közös énekléssel zárult az ünnepség.
G. Dr. Takáts Gizella

Pályáztak a biztonságukért
Kerékpárral a közlekedésben címmel írt ki
gyermekrajzpályázatot a városi rendõrkapitányság a közelmúltban. Az ünnepélyes eredményhirdetésre, a díjak átadására
a kapitányság földszinti aulájában került
sor.
A pályázatot támogató biztosító társaságok
és a rendõrség munkatársainak jelenlétében
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azonban csak a legjobb pályamunkákat jutalmazták a szervezõk. Az okleveleket, illetve a
vele járó ajándékcsomagokat több kategóriában vehették át a kis képzõmûvészek.
A legtöbb rajzért járó díjat a felsõsök kategóriájában a Tapolcai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola képviselõje
vehette át.
TL

Bujtor Ferenc honvéd, tapolcai
hõsi halott sírja Romániában
Romániában, Jákóteleken Miklós László
böngészte azt a www.katonasirok.freeweb.hu
honlapot, amely a II. világháborúban a
Tapolcai-medencébõl származó, illetve
Tapolca környékén elesett és eltemetett
katonák adatait tartalmazza.
Majd 2010. december 30-án értesített arról, hogy a honlapon szereplõ Bujtor Ferenc
honvédet az Õ településük temetõjében temették el. A hõsi halott katona sírhelyének
fényképét is mellékelte a levélhez.
Bujtor Ferenc Tapolcán született, és a
II. világháború idején a Magyar-királyi 8.
Gyalogdandár katonája volt. 1940. szeptember 17-én esett el mellkaslövés következtében.
Nacsa Ferenc

Sajtóközlemény
Bõvített nyitva tartás az ajkai és tapolcai ügyfélszolgálati kirendeltségeken.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hivatalunk ajkai és tapolcai kirendeltségének nyitvatartási rendje az alábbiak szerint bõvül.
2011. február 01. napjától 2011. június 30. napjáig csütörtöki napokon is, délelõtt 8
és 12 óra között várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
A hét egyéb napjainak nyitvatartási rendje nem változik.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Magánszemélyek jövedelemadózása
A magánszemélyek adóbevallási kötelezettségüket önadózással (adónyilatkozat
benyújtásával, adóhatóság közremûködésével vagy az adóhatóság közremûködése
nélkül) illetve munkáltatói adó-megállapítással teljesíthetik. Abban az esetben,
ha a magánszemély az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy kizárólag
olyat, amelyet nem kell bevallania, nincs
adóbevallás beadási kötelezettsége.
Új jogintézmény: az adónyilatkozat
(határidõ az adóévet követõ év május 20.)
Adóbevallás helyett elõször a 2011. évre
vonatkozó adókötelezettség teljesítésekor lehet majd alkalmazni az alábbi esetekben.
A magánszemély munkáltatótól, illetve kifizetõtõl szerzett 100 ezer forintot meg nem
haladó összegû jövedelmet, melyek esetében
az adó (elõleg) és tényleges adókötelezettség
különbözete az ezer forintot nem haladja meg,
az adózó nem kér adókiutalást és adókedvezményt úgy érvényesít, ahogyan az adóelõleg megállapításához adott nyilatkozatában
kérte, adójóváírást, bevételbõl levonást nem
érvényesít. Az év végi elszámolás után esetlegesen mutatkozó ezer forinton aluli adókülönbözetet pénzügyileg nem kell rendezni.
Érdemes tudni, hogy ezen nyilatkozattételi
lehetõségrõl való tájékoztatás a munkáltató,
illetve kifizetõ felelõssége.
Elõzõ évekhez képest változatlan formában megmaradtak a következõ adóbevallási
lehetõségek.
Adóhatósági közremûködéssel elkészített
egyszerûsített bevallás
Egyszerûsített bevallást csak az a magánszemély adózó nyújthat be, aki kizárólag
olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett,
amelybõl az adóelõleget levonták, ingó, ingatlan, vagyoni értékû jog átruházásból jövedelme származott, mezõgazdasági õstermelõi tevékenységébõl adóköteles bevétele
nem származott.
Ezen nyilatkozat kitöltése és vagy nyomtatványon, vagy elektronikus úton az adóhatósághoz történõ beküldésének határideje az
adóévet követõ év február 15., mely határidõ
jogvesztõ. Fontos tudnivaló, hogy a nyilatkozaton postázási címként e-mail cím megjelölése csak akkor célszerû, ha a letöltés, nyom-
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tatás technikai feltételei (pl.: telepített nyomtatványkitöltõ program) rendelkezésre állnak.
A nyilatkozat beérkezését követõen az adóhatóság birtokában lévõ adatok alapján elkészített és adózóhoz április 30-ig eljutatott bevallási ajánlatot az adózónak ellenõriznie szükséges, annak esetleges javítása, majd aláírása
után május 20-ig kell visszaküldenie az adóhatósághoz.
Adóhatósági közremûködés nélkül
elkészített bevallás
Adózó '53-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltésével tesz eleget bevallás beadási
kötelezettségének minden olyan esetben,
amikor a magánszemély bevallásköteles jövedelmet szerzett, de nem jogosult vagy nem
kíván élni az adónyilatkozat, az egyszerûsített
bevallás, illetve a munkáltató adó-megállapítás lehetõségével. A bevallás benyújtásának határideje az adóévet követõ május 20.
Lényeges lehet tudni, hogy a fent említett
elõzõ két esetben továbbra is lehetõsége van a
magánszemély adózónak a 100 ezer forintot
meg nem haladó fizetendõ adó esetén 4 havi
pótlékmentes részletfizetést választani.
Munkáltatói adó-megállapítás
Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adó megállapítást és nincs kizáró
körülmény (nyugdíj-elõtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik, biztosítási kedvezménye miatt levont adó illetve önkéntes kölcsönös egészségpénztári lekötött összeg valamint nyugdíj-elõtakarékossági számláról nem rendeltetési
célra felvett összeg növelt összegû megfizetésére köteles) a magánszemély erre vonatkozóan az adóévet követõ január 31-ig tehet nyilatkozatot. A munkáltató a magánszemély által részére március 20-áig átadott igazolások
alapján az adóévben megszerzett összes bevallásköteles jövedelem és a magánszemély
részére járó kedvezmények figyelembevételével május 20-áig készíti el az elszámolást,
melyrõl igazolást ad. Ebben az esetben az elszámolás eredményeként mutatkozó adókülönbözetet pénzügyileg (akár befizetendõ,
akár visszajáró adó) a munkáltató rendezi a
munkavállalóval.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Veszprém Megyei Adóigazgatósága
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Dunántúli igazmese a költõrõl és a székelyföldi kismadárról
Bevallom, hogy míg a Csíki Mûemlékvédõ
Egyesület kiadásában meg nem jelent
Vorzsák Anna naplója, abban a hitben voltam, hogy Wass Albert költõnek semmi köze szülõvárosom, a Balaton-felvidéki Tapolca lakóihoz és utcáihoz. Ám 2010 novemberében a könyvtár megkapta Csíkszeredáról a Méra naplója címet viselõ könyvet,
Vorzsák Anna 1944 júliusától vezetett följegyzéseinek sajtó alá rendezett kiadványát. (A
könyv Daczó Katalin és Ferencz Réka gondos
munkájának köszönhetõen jelent meg.)
A napló írója, Vorzsák Anna 1945-ben menekültként érkezett Magyarországra. A székely lány hányattatásainak hónapjaiból éppen
a tapolcai följegyzéseket õrizte meg a füzetekbõl összeállt napló corpusa és az idõ. (Feltehetõen a közelálló személyek vagy önnön
biztonsága miatt kényszerült megcsonkítani a
kéziratot, amelybe Anna a háborús Borszéken
fogott bele 1944. július 17-én.)
Az olvasó maga elõtt Vorzsák Annát Tapolcán 1945. február 19-én pillantja meg elõször.
Irodában dolgozik. Egy hozzá érkezõ levelezõlap facsimiléjérõl a következõ cím olvasható le: Tapolca, Zala megye, Menekültügyi
Hivatal. Másnap délután a helyõrségben szolgálatot teljesítõ lelkész fõhadnagy meghívta
21-én estére Annát, azzal, hogy a postaépületben baráti társaság gyûl majd össze, s a vendégek közt ott lesz Wass Albert is. Anna székely ruhában ment el a baráti találkozóra, s
elénekelte a Kicsi madár, jaj de fent szállsz
kezdetû dalt mindnyájuk tetszésére. „Aztán
még egyszer és még sokszor. Templomi csend
volt elõre, amíg tanulni nem kezdték. Szinte
itták a hangot, amit énekeltem… Aztán Berci
[a költõ és czegei gróf] kijött az elõszobába,
és kezet csókolva köszönte meg, hogy az

Wass Albert-est
Irodalmi emlékesttel, mûveinek prózai és
zenés elõadásával tisztelgett nagy írónk elõtt,
születésének 103. évfordulóján a Tapolcaiak
a Nemzetért Egyesület január nyolcadikán.
Wass Albertet sorsa, rendíthetetlen jelleme,
személyisége, világlátása a nemzeti elkötelezettségû olvasók egyik legfontosabb, leghitelesebb írójává emelte az elmúlt évtizedekben.
Himnuszunk közös eléneklését követõen Wass
Albert verseibõl, regényeibõl, novelláiból
válogattak az elõadók, zömében sümegi és
tapolcai általános iskolások.

estet ennyire megszépítettem és fölemeltem,
úgy a székely ruhámmal, mint a szép hangommal és mindannyian kicsi madárnak neveztek. Aztán táncolni kezdtünk… a százados
kért is fox-ra. Utána tangó és Bercivel táncoltam.

Fotó: Internet

Nagyon boldog voltam. Néztünk önfeledten egymás szemébe és egyszerre mindketten
az erdélyi hegyekben jártunk. Éreztem, hogy
életemben elõször testvérlélekre találtam,
akivel szavak nélkül is megértjük egymást.
Aztán õ beszélni kezdett csendesen - „Tudja
milyen a szeme? Mint a pisztrángos hegyi
patak. Tiszta, csillogó, kékes-zöld. Hallani a
lágy csobogást, érezni a tiszta frissességét.
Olyan jó a maga szemébe nézni!”
A találkozás mindkét félre komoly hatással

volt, nem múlt el nyomtalanul. Anna másnap
a következõ sort írta le: „Köszönöm, Uram,
hogy megismerhettem gróf Wass Albertet.”
23-án is egyugyanazon baráti társaságban fordultak meg. A költõ hazakísérte Annát:
„Sose voltam ilyen boldog, mint mióta
vele vagyok, és õt ismerem. Annyira nehéz
Tõle elbúcsúzni, hogy a kapunál „hess, kis
madár”-ral hajt be. Nem bírtam elaludni sokáig…” 25-én Wass Albert megkapóan szép
sorokkal ajándékozta meg Annát, amit a lány
emlékkönyvébe írt bele. A háborús idõ nem
kedvezett egy éppen kibontakozó érzelmi kapcsolatnak - ezzel a közhellyel kell beérnünk -,
ám Wass Albert Tapolcán született lírai rögtönzése méltó híres verseihez és szépprózáihoz. Anna pedig olyasvalamit érez, ami csak
élete legtisztább és legforróbb pillanataiban.
Február 26-án így ír: „Máma még nem láttam
a grófot, és olyan üres volt minden.”
A március már nem találja együtt Tapolcán
a költõt és Annát. Wass Albert számára Kõszeg a következõ stáció, míg a front Tapolcához közeleg. (Márciusban a bombázások
elõl a szõlõskertekbe menekültek ki az itt
lakók.) Annát a halálfélelmen is átsegítik a
Wass-versek. (A naplóját Húsvét elõtt el is
kell ásnia.) Ám március másodikán - a vérzivatarokat megelõzõen - még a költõvel álmodik: Bercit láttam álmomban. A Batsányi
utcán jött kifelé, és én meg voltam lepõdve,
hogy nem ment el…”
Május 9-én Tapolcán hivatalosan is bejelentették, hogy vége a háborúnak. Anna hírt
hallott Wass Albertrõl, hogy Pesten van már,
s feltehetõen nem találkoznak útjaik. A vasútállomás melletti Burján-vendéglõben majálist tartottak, megünnepelték a békét. Aztán
június is elérkezett, s 30-ai bejegyzésként ott

áll: „Reggel kijöttek az állomásra: Sasi,
Cirmi, Toncsi, Ickó, Kati és Csilla, Manci. A
gyerekek virágot hoztak, mi is dobtunk le.
Aztán könny, szomorú búcsú, integetés és
lassan kijöttünk végleg Tapolcáról…”
Az utca, amirõl álmodott Anna 1945-ben,
ma is Batsányi János nevét viseli, s az egyes
szám alatti könyvtár pedig Wass Albert nevét.
Elõtte Wass Albert mellszobra. (Marton László
alkotása.)
Németh István Péter

Anna emlékkönyvébe
Kismadár, hunyd le a szemed, s én majd
mesélek a mi szép hegyeinkrõl.
Ahol kék az ég, olyan kék, mint a tavaszi
virág, s a fenyvesek olvadt gyantája összekeveredik a szélben a napsütötte nyírfák illatával. Ahol örökké zúgnak a patakok, suhognak
az erdõk, nyílnak a virágok és illatozik a levegõ. Ahol a csöndet nagy hegyek és kicsiny
harangvirágok õrzik, és ahol semmi sem változik soha, bármit is tesz csúnyát az ember
ebben a megbolydult vad világban.
Minket sodorhat a történelem országútjain
a magyarok sorsa. De õk állanak, mozdulatlanul és változatlanul, örök-szépen, békésen
és csodálatos illatokkal telve. Õk, a mi szép
hegyeink.
Hunyd be a szemed, s én róluk mesélek
neked, akkor is, ha hallgatva melletted ülök,
akkor is, ha távol leszek, ha soha többé nem
látsz, akkor is.
Mint a szellõ, aki valahonnan sûrû erdõkbõl indult, megborzolja a kis madarak tollát,
nyírfák, s virágok illatát hozza, s aztán elvész
újra a mi szép hegyeink között.
Tapolcán, menekülésünk, bujdosásunk
nehéz esztendejében:
1945. február 25-én
Wass Albert

Rácsodálkoztatás felsõfokon
Bizonyára többen feltették már maguknak
és másoknak is a kérdést, hogy miként lehetne a XXI. század gyermekeit az olvasás,
a költészet szeretetére nevelni.
Lackfi János József Attila-díjas költõ-író, ötgyermekes családapa ennek az egyszerû titkára vezette rá azokat a felnõtteket, akik december 10-én a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlegében részt vettek az óvodásoknak és iskolásoknak tartott szerzõi délutánon,
amelyen minden a gyerekekrõl és hozzájuk szólt.
A humorral, szerepjátszással gazdagon
fûszerezett felolvasás hálás közönsége hatalmas tapssal és nevetéssel köszönte meg a
„produkciót”. A fesztelen, baráti hangnem, a
gyermek lelkét maximálisan ismerõ költõ
õszinte kitárulkozása, hite és tehetsége megtette hatását: a jelenlévõk maradandó élményként zárták magukba a szerzett ismereteket, és
örömmel vitték haza „kincseiket”, a költõ
dedikált mûveit. Jó olvasást!
NHE

Fotó: N. Horváth

A varázs egy pillanatra sem tört meg azon a csodálatos délutánon

Karácsonyváró hangversenyek, elmélkedések
2010 karácsonyára is számos élményt adó zenei programmal készült a város. A szeretetvárás közös üzenete: Készítsétek szíveteket!

Fotó: Töreky

A közönség nagy szeretettel hallgatta, tapssal jutalmazta a fiatalok elõadásait, különösen
az alsós Vitus Kata kapott szûnni alig akaró
tapsot. A kislány korát meghazudtoló átéléssel, mûvészi erõvel tolmácsolta Wass Albert
nehéz szívvel írt gondolatait. Az idõsebb
korosztályból Füstös Mária mélyen átélt szavalata csalt könnyeket többek szemébe. Az
irodalmi esten Wass Albert mûveit a Határkõ
Zenekar tolmácsolásában rockzenei feldolgozásban is megismerhette a közönség.
Szalkai Zsolt egyesületi elnök lapunknak
elmondta, immár harmadik alkalommal emlékeztek meg az Isten, haza, család szellemiségét
képviselõ Wass Albertrõl.
TL

Adventi elmélkedés

Karácsonyi hangverseny

40 karácsony

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templomban zenei keretben fejtette ki
adventi gondolatait az elõadó december
17-én.
A Tapolcai Kamarakórus áhítatot, hangulatot adott már azzal, hogy a szentélybe bevonulva énekelte a Messiásváró éneket: Jöjj el, jöjj el, majd az isteni ígéretet kifejezõ ének következett, ill.
Halmos: Ave Maria és Kodály: Harmatozzatok után a beteljesülést zengõ: O
mystérium.
Cséri Gergõ atya elmélkedésében is az elõkészület volt a fõ mondanivaló: Készítsétek
szíveteket!
- Az elmélkedés utáni énekszámok már a
megszületett Jézust köszöntötték: Az angyal
énekel… Stille Nacht… Puer natus in
Betlehem.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom szentélyét egészen betöltötte
december 20-án a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegység két
kórusa.
A gazdag mûsorú karácsonyi hangverseny estéjén Bajner Imre igazgató a
karácsony igazi tartalmáról szólt. Szeretetadók, szeretetvárók legyünk - a megváltásunkra szeretetbõl földre szállt Jézus
példájára. Nem sajátítható ki ez az ünnep
profán célokra.
A mûsorban a magyar karácsonyi énekek mellett cseh, angol, francia karácsonyi
énekek, népdalok is elhangzottak.
Zárásul a legismertebb karácsonyi énekeket együtt énekelte az egyesített kórus a
közönséggel.

December 21-én már minden a karácsony
hangulatában élt, így a Tamási Áron Mûvelõdési Központ színpadán a Járdányi Pál
Zeneiskola együttese: diákok, tanárok énekés zeneszámai is.
Péni Béla igazgató ünnepi köszöntõjében megjegyezte: a zeneiskola 40 tanéve óta 40 karácsonyt ünnepelt. Nem is lehet hangulatosabban,
ünnepélyesebben emlékezni, mint zenével. Leghívebb ünneplés gyermekként átélni karácsony
varázsát; tiszta szóval, tiszta szívvel. A költõ is
hasonlóképp szól: „A szívekben legyen karácsony”. A Kirje, kirje szólóéneket követte a
hangszeres játékok sora. Mozart 3 tánc darabjait a vonószenekar szólaltatta meg - fokozva
a hatást, az ünnepi hangulatot, majd a két népéneket a szolfézscsoportok énekével gazdagította. Végül e szép összhangzásba bekapcsolódott a közönség is.
G. Dr. Takáts Gizella
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Kétnapos rendezvény az általános iskolásoknak
a Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
December 9-10-én vidám nyüzsgés verte
fel az iskola addig megszokott csendjét.
Nyílt napot tartottak azon általános iskolások számára, akik még nem tudták eldönteni,
merre induljanak tovább, hogyan folytassák
tanulmányaikat. Az elsõ napon lehetõségük
volt az érdeklõdõknek arra, hogy megismerkedjenek az intézmény különbözõ képzési
területeivel. Bepillanthattak a tankonyhában,
a tanétteremben folyó munkába, láthatták a
tanmûhelyekben zajló oktatást és a korszerû
informatika-termekben részesei lehettek az
interaktív tábla tanórai alkalmazásának.
Mindez pénteken kibõvült a már hagyományosnak mondható versenyekkel. Délelõtt
folyt az ún. „Széchenyi Foci”, ebben 8 általános iskola képviseltette magát: A végeredmény kialakításában nemcsak a pályán zajló
játéknak volt szerepe, hanem a párhuzamosan
folyó PC-focinak is. A csapatok a számítógép
elõtt is összemérhették tudásukat a futball terén.
Az elsõ helyezést idén a Tapolcai Általános

Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége nyerte
el, õket követte a badacsonytomaji Tatay Sándor
Általános Iskola, a harmadik helyen az úrkúti
Hauser Lajos Általános Iskola végzett.
A nyertesek értékes jutalmakat kaptak, ebben az iskolán kívül a támogatók is segítettek:
a Balaton Elektronika Kft. valamint Tapolca
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása.
Délután indult a „Széchenyi Tudáskupa”,
amelyben elméleti tudásukat mérhették össze
a tanulók a tapolcai iskolákból, a Lesence
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolából, a Mûvészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskolából, valamint a révfülöpi
Általános Iskolából. A csapatversenyben matematika, fizika és informatika tantárgyak
szerepeltek. Az elsõ díjat csapatban a Révfülöpi Általános Iskola szerezte meg, második
lett a tapolcai Bárdos Lajos Tagintézmény,
míg a harmadik díjat a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola vihette haza.
(Forrás: SZISZI)

Egyensúlyban
Teremts harmóniát az életedben!
„A felébredés nem más, mint harmóniában élni saját magunkkal és a világgal.”
Február 26-án (szombaton) 9-21 óráig a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban a
fenti címmel elõadássorozatot hallgathatnak meg az érdeklõdõk.
Elõadók: Partl Viktória természetgyógyász, fitoterapeuta: Ne féljünk a változástól, beszéljünk a hormonegyensúlyról;
Szincsák Anna okleveles vaszari szaktanácsadó: Otthonunk egyensúlya a természettel;
dr. Ládi Szabolcs rákkutató, orvos: Az antioxidánsok szerepe; Takács Ferenc gyógynövényszakértõ, kertészmérnök tanár: Feszültségoldás gyógynövényekkel; Kõszeginé
Titz Mariann természetgyógyász, kinezio-

lógus: Természetgyógyászati praktikák;
Jakab István szeretetgyógyász: Hány éves
vagy 40+áfa? Hogyan tudjuk megõrizni
fiatalságunkat; Szegfû Zsuzsa spirituális
gyógyító: A láthatatlan világ rezgései, miben tudnak segíteni az angyalok?
Záró program: Divatshow - „ruhák a
GARDRÓB-ból”, Sámándobolás, Kézzel
festett mágikus ruhák performance.
Levendula játszóház: 10:00-18:00.
A programokon való részvétel ingyenes.
A kiállítók szolgáltatásai kedvezményes
áron vehetõk igénybe. Kávézó, teázó: 9:0019:00. Étterem: 12:00-15:00.

Felettünk a csillagok

44. rész
Szaturnuszi óriásvihar

Egy japán amatõr csillagász egy közel
100 hosszúsági fokra kiterjedõ viharzónát fedezett fel a Szaturnuszon december
9-én. A vihar nagysága még a szakembereket is meglepte.
A hatalmas fehér folt több mint 50.000
km hosszan nyúlik az óriásbolygó légkörében. A rendkívül kontrasztosan látszódó
struktúra kitûnõ célpont lehet nemcsak a
szakemberek, de az amatõr csillagászok
számára is. A fehér folt fényessége jelenleg
a bolygó gyûrûrendszerének fényességével
vetekszik.
A Szaturnusz éjjel 11 óra körül kel, viszont a következõ hónapokban egyre korábban válik megfigyelhetõvé, tehát érdemes
tekintetünket most felé fordítanunk, ha az
égbolt csodáit kívánjuk vizsgálni. Különösen, ha rendelkezünk egy kellõen erõs táv-

csõvel. Remélhetõleg további meglepetéseket is tartogat még a gázóriás a kiváncsi
tekintetek számára.
Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Varga Ferenc ÁFÉSZ-elnök
(Mindszentkálla, 1915. január 29. - Tapolca, 1976. december 27.)
Parasztcsaládból származik. Az elemi iskola osztályait Mindszentkállán végezte Mészáros Vilmos tanító keze alatt. Gyermekkorától
részt vett a családi gazdaság különféle munkáiban. 22 éves koráig a
szülõi háznál dolgozott mint földmûves. 1938 februárjában katonai
szolgálatra vonult be. Szolgálata során részt vett Erdély, a Felvidék és
a Délvidék visszacsatolásában, valamint a doni harcokban. A visszavonulás során, 1945-ben amerikai fogságba esett, ahonnan 1946 végén tért haza. 1947-ben
megnõsült, házasságából két fiúgyermek született. 1950-ig a Kõvágóörsi Földmûves Szövetkezet ügyvezetõje, majd 1950 augusztusától nyugdíjazásáig a Tapolcai FMSZ, késõbbi
nevén ÁFÉSZ elnöke volt. Ez idõ alatt több iskolát, szakmai tanfolyamot végzett el.
Munkakönyvében csak egy bejegyzés volt feltüntetve munkahelyeként: az „ÁFÉSZ”. Tapolcán a tóparton, illetve a Batsányi utcában lakott. Munkája során több szakmai kitüntetést
kapott. Nevéhez fûzõdik a megyében az elsõ szövetkezeti áruház, a Deák F. utcai Tapolca
Áruház építése, amire élete végéig büszke volt. Tapolca és környéke kereskedelme érdekében sokat és lelkiismeretesen dolgozott. A szövetkezet többször országosan kiváló címet
nyert el. Munkatársai ügyszeretetéért, emberségéért szerették, becsülték meg. A város korabeli társadalmi életében aktívan részt vett. A községi, majd városi tanács különbözõ bizottságaiban tevékenykedett, emellett tanácstag volt. A pártnak azonban nem lett tagja. 1975 márciusában ment nyugdíjba. A háborúban szerzett sebesülése és a frontszolgálat megpróbáltatásai miatt egészsége meggyengült. 61 évesen hunyt el. Temetése szilveszter napján volt. A
tapolcai temetõben nyugszik.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Sacher torta
Minden csokoládétorták leghíresebbjének
eredeti receptjét a Sacherben páncélszekrénybe zárva tartják, és kincsként
õrzik. A következõ recept egy valamelyest
leegyszerûsített, de az eredetihez közel álló
(95%-os) osztrák variáció.
Hozzávalók egy 22-24 cm átmérõjû tortaformához: 140 g szobahõmérsékletû vaj,
110 g porcukor, 1/2 vaníliarúd kikapart belseje, 6 tojássárgája, 130 g min. 80%-os étcsokoládé, 6 tojásfehérje, 110 g kristálycukor,
140 g szitált sima liszt, 200 g házi sárgabaracklekvár, vaj és liszt a formához. A mázhoz: 200 g kristálycukor, 125 ml víz, 150 g
90%-os étcsokoládé. A díszítéshez: tejszínhab.
Elkészítés: A puha vajat a porcukorral és a
vaníliarúd kikapart belsejével krémes állagúra keverjük egy edényben. Egyenként, lassan
keverve hozzáadjuk a tojások sárgáját, és az
egészet habos masszává verjük. A csokoládét
vízfürdõben megolvasztjuk, és hozzákeverjük a masszához. A tojásfehérjét keményre
felverjük, közben hozzáadjuk a kristálycukrot. A tojásfehérjét a massza tetejére helyez-

zük, ráhintjük a szitált lisztet és az egészet
óvatosan elkeverjük.
Egy tortaforma alját kibéleljük sütõpapírral, az oldalát kikenjük vajjal, és megszórjuk
liszttel. A masszát beleöntjük a formába, és elegyengetjük. Elõmelegített sütõben 170°C-on
55-60 percig sütjük úgy, hogy az elsõ 10-15
percben a sütõ ajtaját egy ujjnyira nyitva
hagyjuk.
A tortaformát fejjel lefelé egy tortarácsra
fektetjük, és 20 percig hûlni hagyjuk, majd
eltávolítjuk a papírt, és a tésztát a formában
hagyjuk teljesen kihûlni. A tortát kivesszük a
formából, félbevágjuk, mindkét felét megkenjük a meglangyosított kikevert lekvárral, majd
újra összerakjuk. Oldalát is megkenjük a házi
lekvárral.
A mázhoz cukros vizet forralunk 5-6 percig, majd hagyjuk kihûlni. Csokoládét melegítünk, a cukros sziruphoz adjuk, és simára
keverjük. A langyos masszát a tortára öntjük,
és amilyen gyorsan csak lehet, egyenletesen
elosztjuk a torta egész felületén. Pár órát hûlni hagyjuk, amíg az egész meg nem szárad,
majd szeletekre vágva felvert tejszínhabbal
tálaljuk.
Halász János gasztronómus

Szójáték

8. 10 és 14 óra: Pegazus Színház gyermekelõadása; 9. 9, 10.45 és 14 óra: Pegazus Színház
gyermekelõadása; 11. 19 óra: ÉFOÉSZ bál; 14. 19 óra: Budapesti Bulvárszínház: A
szerelmes nagykövet (bohózat); 16. 10 és 14 óra: Óperenciás színházbérlet: Szabad Ötletek
színháza: Vizipók, csodapók (mese - musical); 26. 9 óra: Teremtsünk harmóniát az
életünkben!
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamasszázs:
szerda 10.30-12.00. Baba-mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös
idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30,
szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00. Spirit.hu Klub: Minden
hónap 2. keddjén 18-20. Tudatosan - Egészségesen - Természetesen!
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Miért választott a falu csõszt? Hogy a határ vetését, terményeit vigyázza. Óvja állati
kártevõktõl, emberi hanyagságtól, tûzre, vízre, tolvajra ügyeljen, részrehajlás nélkül szolgáljon.
A köztudomásúan lusta, lelkiismeretlen, megbízhatatlan, tolvaj nem alkalmas erre a
posztra . A faluközösség figyelt erre. Hamar kiderült, alkalmas-e vagy nem. Nem várták
meg a betakarítás idejét, állandóan szemmel tartották a határt. Nagy szégyen lett volna, ha
el kellett volna csapni a csõszt.
A közös határra mindenki úgy figyelt, mint a magáéra.
Így kell ezt tenni a Nagy Határban is.
Dr. G. T. G.

Fotó: Internet

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ februári programjai
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Szólj, síp, szólj ! . . .

- Alajos, a kezed még mindig olajos.
- Ákosnak ízlett a mákos kalács.
- Ügyefogyott: Az ügyét az ügyvéd sem tudta
elintézni, mert elfogyott a pénze.
- Lehet a szerencsétlen néha szerencsés is.
- A vevõ: Kérem, én nem mandarint, hanem
margarint kértem.
- A fogorvos: Nem fog fájni.
- A foghúzás elõtt fogalmam sem volt a
fogfájásról.
- Dinnyefilkóról még nem hallottam, de tökfilkóról már igen.
- A faló még zabot sem faló.
- Az ám komám, így áll a helyzet, hát igyál.

Új Tapolcai Újság

- A borítékon olvasható: bort is ittunk.
- Matuzsálemi kort ért meg a jeruzsálemi
zsidó. /Matuzsálem: bibliai pátriárka, aki a
legenda szerint 969 évet élt.
- A csalfa csaló becsalta, utána kicsalta tõle a
tartozását.
- Tud-e vajon úszni ez a kacsacsõrû emlõs?
- Õsz inte a másik õsznek: Õ szinte teljesen
õszintén beszélt.
- Ez a kacsa lúdtalpas kacsa, ezért úszik
nehezen.
- Mindez nem is igaz: kacsa az egész.
- Ez kérem nem filozófia, hanem a víziló fia.
Dr. Töreky László

SPORT

Gratulálunk a díjazottaknak!

Foci, foci, foci
A téli idõszakban sem álltak le a labdarúgók. A Városi Rendezvénycsarnokban minden hét végén a teremtornáké volt a fõszerep, ahol a férfiak mellett a nõk is labdába rúgtak.
Az Aranykapu Kupa felnõtt és öregfiú csapatok részvételével bonyolódott két napon.
Az elsõ játéknapon, a felnõttek versenyében
16 csapat mérte össze tudását 4 csoportban,
majd a csoportok továbbjutói egyenes kieséssel folytatták a küzdelmeket. A gyõzelmet a Reál-ép együttese szerezte meg veretlenül. A második a Karakt-air, a harmadik a
Gala Sport gárdája lett. A legjobb játékosnak Tóth Bélát (Karakt-air) választották,
legjobb kapus a Reál-ép hálóõre, Fabsitz
András lett, a gólkirály pedig a Gala Sport
gólgyárosa, Savanyó Gábor. A második játéknapon öt öregfiú csapat lépett a küzdõtérre. Õk körmérkõzéseket játszottak, így
döntöttek a helyezésekrõl. A gyõzelmet hibátlan teljesítménnyel a KLSE Rum-Takarék érdemelte ki, második helyen az Öregszem, harmadikon a TÖFC csapata végzett.
Különdíjasok: legjobb mezõnyjátékos a
KLSE csapatából Maurer Tibor. A torna
legjobb kapusa Gelencsér Csaba (Öregszem), gólkirálya Nagy László (TÖFC).
Az Újévi Kupa teremlabdarúgó-torna
gyõztese a Jóbarátok együttese lett a 16 csapatos megméretésen. A döntõben magabiztosan aratott diadalt a Bad Boys focistáin. A
harmadik helyért járó kupát a Symbicort
csapata vehette át. Kölöndíjak: a kupa gól-

királya a Jóbarátok gólzsákja, Berta Attila
lett. A legjobb játékosnak a Bad Boysból
Horváth Gergõt, a legjobb kapusnak Szombathelyi Dávidot (Jóbarátok) választották.
A Trendi Kupáért 10 öregfiú csapat küzdött. A gyõzelmet Kowill, a második helyet
a Z.boys, a harmadikat az Öreg-szem csapata szerezte meg. A mezõnyjátékosok közül Szabó Zsolt (Öreg-szem) lett a legjobb.
A torna legjobb kapusa a Komwillból
Horváth Tamás, a gólkirály is gyõztes
alakulatból került ki, Weisz Zoltán.
A III. Csarnok Kupán a hölgyek mérték
össze focitudásukat. 12 együttes nevezett a
tornára. A csoportkör után az elsõk hármas
döntõt játszottak .A végsõ gyõztes a Gizella
VSE lett, Csetény került a második pozícióba,
míg Zalaapátinak ezen a versenynapon a harmadik hely jutott. A tapolcai csapat, a TVSEHonvéd a dicséretes negyedik helyen zárt az
erõs mezõnyben. Különdíjakat vehettek át a
legjobbak (játékos, kapus, gólkirály): Németh
Alexandra (Gizella), Szkok Andrea (Csetény),
Somogyi Zsuzsanna (Zalaapáti).
A Zel-ma Kupa küzdelmeiben 12 csapat
vett részt. Elõbb a csoportok (4) küzdöttek
meg egymással, majd a középdöntõ, negyeddöntõ és a döntõ következett. Nagy
csatározásokból a Jóbarátok csapata került
ki gyõztesen megelõzve a Gala Sportot és a
Karakt-airt. Legjobb mezõnyjátékos: Csáki
László (Jóbarátok). Legjobb kapus: Petrovics
János (Gala Sport). Gólkirály: Kiss Balázs
(Karakt-air).

Élõsakk-gála másodszor
Második alkalommal rendezte a Városi
Rendezvénycsarnok sportszervezése és a
Tapolca VSE sakk szakosztálya közösen
az év végi élõsakk-gálát, melyet nagy érdeklõdés övezett.
A 2010. évi II. sakkgálán a rendezõk meghívása alapján több tapolcai, illetve Tapolcához kötõdõ élversenyzõ is megjelent (például
Mádl Ildikó és Horváth Ádám nagymesterek).
A rendezvényen részt vettek a szombathelyi Dési SE sakkiskolásai is, és színvonalas
ügyességi bemutatót tartottak a tapolcai ifjú
sakkozókkal közösen.
A bemutató után a ceremóniamesteri pálca
Paréj József szakosztályvezetõ kezébe került,
és kezdõdött a program.
Az elsõ körben Párkányi Attila és dr. Zsiray
Ferenc partizott, majd a sakkiskolások sakkbábunak öltözve léphettek az óriás sakktáblára, és indult az élõsakk.
Az elsõ mérkõzést Horváth Ádám (ZTE)
nagymester vívta korábbi nevelõ edzõjével,
Istvándi Lajos nemzetközi mesterrel. A ki-

élezett küzdelem után a parti döntetlennel zárult.
Aztán jött a fõ szám, a fõ mérkõzés, mely
egyben visszavágója is volt az elmúlt évi
mérkõzésnek. A fõszereplõk: Császár László,
Tapolca polgármestere és Mádl Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok nagymester. A parti
elején nagy lendülettel kezdett a tapolcai polgármester - aki ezúttal új szekundánsokat kért
fel segíteni -, és meglepetésre térelõnyre és
határozott állás elõnyre tett szert neves ellenfele ellen. A kétszeres olimpiai bajnok ezután
hosszan konzultált szekundánsával, és egy
bástya áldozattal megfordította a mérkõzést,
majd a felek a 38. lépésben igen bonyolult
állásban döntetlenben egyeztek meg.
Végül 24 táblás szimultán vette kezdetét,
amelyet az öt meghívott magas minõsítésû
sakkversenyzõ tartott a tapolcai és a szombathelyi sportiskolások részére. Eredmény:
nagymesterek-sakkiskolások 23,5:0,5. Az egy
döntetlent Buzás Bertalan, tapolcai versenyzõ
érte el.

2010 legjobb megyei sportolóit, edzõit, testnevelõit, sportaktivistáit és diákjait jutalmazták december 17-én a Megyeháza
Szent István termében. Nagy öröm, hogy a
díjazottak között sok tapolcai sportember
is szerepelt.
A felnõtt kategóriában Rédli András, gyermek kategóriában Siklósi Gergely. Mindketten az SzL-Bau Balaton Vívóklub párbajtõrözõi. Edzõik: Borosné Eitner Kinga és

Szalay Gyöngyi.
A szakszövetségek jutalmazottai között
is voltak díjazottaink: Labdarúgás sportágban: Cseh Ferenc, dzsúdó sportágban: Simon
Mihály, röplabda sportágban: Meilinger
Zoltán. Jó tanuló, jó sportoló elismerésben
részesültek: Kekk Laura sakk sportágban,
Kalácska Botond, Monostori Sára, Lasztovicza
Máté, Felker Adrienn, Csák Dániel - mindannyian párbajtõrözõk.

A dobogó csúcsán férfi párbajtõrözõink
Címvédõhöz méltón párbajozott a Rédli
Andrással és Boczkó Gáborral felálló magyar férfi párbajtõr-válogatott az olaszországi Legnanóban rendezett Világkupán.
Az egyéni versenyben hárman indultak a
tapolcaiak közül, Boczkó Gábor (Honvéd)
és az SzL-Bau Balaton Vívóklub két vívója,
Rédli András és Hanczvikkel Márk. Boczkó
bronzérmes lett, Rédlinek nem sikerült a 32
közé jutni, Hanczvikkel egy francia legyõzése után, a folytatásban az orosz
Sukhov ellen veszített. Õ a 24. helyen zárta
az egyénit.
A csapatversenyen remekelt a magyar
válogatott. Az elsõ körben a fiatal Kazahsztán

gárdáját gyûrték le 45:41-re, a négy közé
jutásért a németeket 40:31 arányban. A négyben a svájciak következtek, akik passzivitásukkal kényszerítették a magyarokat a
támadásra. Szoros eredmény született, de
magyar gyõzelem (26:25), s ez azt jelentette,
hogy finálés az alakulat.
Ott pedig a nagyon erõs francia válogatottal találták magukat szemben. Már az elsõ
körben jelentõs elõnyre tettek szert vívóink,
amely a folytatásban csak tovább nõtt, a
végére a franciák szinte fel is adtak minden
kísérletezést. Így lett egy nagyarányú siker az
örök rivális franciák ellen (45:26), s vele
együtt az aranyérem.

Nagy sikert aratott a IV. Sportfesztivál
A rendezvénycsarnok volt az otthona annak a vidám versengésnek, melynek négy évvel ezelõtti megálmodója, Domán Gábor az
idei játékokat is összeállította, megszervezte.
Hét csapat nevezett elõzetesen a próbára, a
különbözõ szakosztályok, baráti társaságok
csapatai.
A feladatok között sor- és váltóversenyek
szerepeltek, a labdás játékok közül a hetes
dobásban és hetes rúgásban mérhették össze
tudásukat a csapatok. Mindezek mellett még

Városi asztalitenisz-bajnokság
December 28-án a sportcsarnokban került megrendezésre a városi asztalitenisz-bajnokság, amelyen három kategóriában versenyeztek a résztvevõk: 14 év
alattiak, 14-18 év közöttiek és amatõr
felnõttek.
Nevezési díj nem volt, az I-III. helyezettek érem- és oklevél díjazásban részesültek.
Eredmények: 14 év alatti: I. Kovács
Balázs, II. Ölvegyi Roland, III. Krizsán
Martin. 14-18 év közötti: I. Nagy Emil, II.
Kocsis Attila, III. Farkas Ádám. Amatõr felnõtt versenyzõ: I. Kótai Gizella, II. Lutár
Tibor, III. Németh Nándor.

próbálkozhattak zsákba és kosárra dobással,
de nem maradhatott el a teremtájfutás és a
totó sem. Hatalmas sikert aratott a rodeóbika,
ami nagy megpróbáltatás elé állította a
résztvevõket, és nagy kacajra késztette a
szurkolókat, és a kilátogató nézõket.
A negyedik fesztiválon a sípmesterek
voltak a legjobbak, õk nyerték a versenyt a
TVSE Öregfiúk csapata elõtt. Harmadik
helyet szereztek a kézilabdások. A további
sorrend: tájfutók, nõi futballisták, rendõrségi
csapat, TVSE futói.

Simon Mihály
kitüntetései
Simon Mihály 35 éve, 1975-ben kezdett dzsúdózni. Odaadó munkájának és
eredményeinek elismeréseképpen a Magyar Jiu-do Szövetség november 27-i tisztújító közgyûlésén a mesternek a 7. dant
adományozta. Néhány héttel késõbb, december 17-én Veszprémben is elismerésben részesítették a 2010-ben nyújtott kiemelkedõ, példamutató sportmunkájáért.

Rövid sporthírek, eredmények

Sportgála 2011

ült asztalhoz. A gyõztesek: 1-2. oszt:
Bakos Balázs, 3-4. oszt.: Buzás Bertalan,
5-8. oszt.: Szabó Dorina, középiskolások:
Bodó Bence.
Egyéni sakk villámversennyel kezdte az
új évet a Tapolca VSE sakk szakosztálya,
a Flúgos futammal. 36 résztvevõ vette fel
a versenyt két kategóriában. Az ifjúságiak
versenyét Árvai Eszter nyerte, második
Buzás Bertalan, harmadik Érseki Áron
lett.
A felnõtteknél a legjobb Bodó Bence lett
Marton József és Szabó Ádám elõtt.
A Kapuváron rendezett Király Kupa elnevezésû versenyrõl értékes helyezésekkel
tértek haza sakkozóink. Kauffmann Péter
2. hely, Érseki Tamara 5. hely, Érseki
Áron 1. hely, Kauffmann Kristóf 5. hely.
Szombathelyen a VII. Dési Grand Prix
versenyen (200 versenyzõ) 15 tapolcai
sakkiskolás ült asztalhoz. Eredményeik: 8
év alattiaknál 3. Bakos Balázs, 4. Érseki

Tapolca Város Önkormányzata meghívja Önt, kedves családját, barátait 2011.
február 4-én 19 órára a Sportgála 2011
Díjátadó Ünnepségre és Sportbálra a
Városi Rendezvénycsarnokba.
Programok: 19:00 Díjátadó Ünnepség;
20:30 Vacsora: svédasztal. Bál hajnalig,
zenél: Silver Band; 23:30 Tombola; 00:30
Egy „kis” retro Dévényi Tibi bácsival.
A díjátadó ünnepséget megnyitja:
Császár László polgármester. Sportbált megnyitja: Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke. Díszvendég: Borkai
Zsolt, a MOB elnöke, olimpiai bajnok.
Jegyelõvétel a rendezvénycsarnokban
és a moziban. Helyfoglalás Cseh Diána
sportszervezõnél (06-30/565-1130).
Belépõjegy ára 4.000 Ft, amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, programokat.
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

SAKK:
A Szombathelyen rendezett IV. Dunántúli
Egyéni korosztályos sakkversenyt 7 fordulós svájci rendszerben bonyolították,
ahova a tapolcai sakkiskolások a rossz
idõjárás miatt csak csonka csapattal tudtak
menni, ennek ellenére az eredményeik figyelemre méltók. A 2002 után születettek
versenyében elsõ helyen végzett Érseki
Áron, a 3-5. helyet Kauffmann Kristóf és
Bakos Balázs szerezte meg.
A 2000-2001-eseknél elsõ lett Érseki
Tamara, negyedik Kauffmann Péter.
A XVII. Ajka Városi Kupa ifjúsági és
gyermek versenyén is remekeltek a tapolcaiak. Négy versenyzõ vett részt, négy
éremmel tértek haza. Gyermek kategóriában: 1. Buzás Bertalan, 3. Ács Márton.
Ifjúsági kategóriában: 3. Hoffmann
Roland, felnõtt kategóriában: 1. Paréj
József
A december végi Szünidei Kupán 38 fõ

Áron, 5. Kauffmann Kristóf, 6. Huberth
Márk.
A 10 év alattiaknál: 1. Érseki Tamara, 2.
Ács Márton, 13. Turesi Zsombor. A 12 év
alattiaknál: 3. Kauffmann Péter, 5. Buzás
Bertalan, 16. Molnár Tibor. Felnõtteknél: 7. Bodó Bence, 9. Paréj József, 19.
Árvai Eszter, 28. Koltai Anna, 34. Sötét
Barbara.
A IV. MAL Ajka Újévi Sakkversenyt kilenc
csapat és mintegy 30 fõ egyéni versenyzõ részvételével rendezték. A viadalt tapolcai sakkfölény jellemezte. Eredmények, csapatverseny: 1. Tapolca (Samu,
Szabó Á., Gyarmati Bodó), 2. Rockwool
Tapolca.
Egyéni gyermekverseny leány: 1. Szabó
Dorina, 2. Árvai Eszter,3. Koltai Anna, 4.
Érseki Tamara
Fiúk versenéyében:1. Hoffmann Roland,
2. Kaufmann Péter, 3. Tóth Kristóf, 4.
Buzás Bertalan.
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Így búcsúzott a 2010-es esztendõ Tapolcán
Csípõs, hideg reggelre ébredt Tapolca
december 31-én, az év utolsó napján.
De ez nem akadályozta meg a bátor és
vállalkozó kedvû felnõtteket és gyerekeket abban, hogy részt vegyenek azon a
2010-es évet záró hatalmas bulin a
Malom-tó partján, amelyet a Tapolca
Kft. munkatársai szerveztek nagy lelkesedéssel.
Csodálatos látvány fogadott mindenkit
a Tóparton. A mindig 18-19 fokos, kristálytiszta tó vize fölött sûrû pára gomolygott, jelezve, hogy a vízben úszni most
kellemesebb lenne, mint kint a parton…
De haladjunk sorjában!

Vadász Attila, a harmadik Ládi János. A
váltók versenyében a litéri Péntek-család
végzett az elsõ helyen. A dobogó második fokára a Tomcsányi-Ford HSE futói,
a harmadikon pedig a balatonalmádi
Szigetfy-család állhatott fel.
Alig, hogy véget ért a közel száz résztvevõs futóverseny, máris újabb, izgalmas
program várta a jelenlévõket.
Már több mint ötven év telt el azóta,
hogy utoljára fürödni lehetett a Malom-tó
melegnek éppen nem mondható vízében.
- Nyáron még csak, csak, de télen… azt
aztán nem - mondták többen, amikor
meghallották a hírt, hogy a jeges folyókFotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A baloldali képen ifj. Schirilla György, a jobboldalin a fiatal szívû idõsebbek

Fotó: N. Horváth

A futás elõtti bemelegítés pillanatai
A délelõtt elsõ programja a Szilveszteri
Családi Futóverseny volt. Ezen a megmérettetésen szinte minden korosztály
képviseltette magát. A bemelegítést pattogó, vidám zeneszó kíséretében Marton
Zsolt, a délelõtti programok jól felkészült
moderátora „vezényelte le”.
Ennek a futóversenynek valójában mindenki a nyertese volt. Élménnyel gazdagodott a csak szemlélõdõ éppúgy, mint a
családtagját, barátját vagy az ismerõsét
buzdító is. A nyolc év alattiak kategóriájában indulók mindegyike a dobogóra állhatott, és ajándékként egy bögrét és szaloncukrot kapott.
A nõknél a leggyorsabbnak a balatonalmádi Szigetfy Ildikó bizonyult. A második helyen a káptalantóti Hegyi Orsolya,
a harmadikon pedig Hartmanné P. Tímea
és Kulka Eszter végzett. A fiúk leggyorsabbika Vers Róbert lett, a második

ban megmártózó, az édesapja nyomdokain haladó ifj. Schirilla György társaságában az év utolsó napján lehetõség
nyílik arra, hogy ismét „benépesüljön” a
tó vize. Szerencsére közel huszan - ki
nosztalgiából, ki bátorságpróbaként másképp döntöttek: bemerészkedtek a
vízbe. Óriási üdvrivalgás fogadta õket a
partról, ahová addigra már több száz
kíváncsi ember verõdött össze.
- Kellemes volt a víz, olyan, mint egy

wellness-fürdõben, én ennél sokkal hidegebbhez vagyok szokva - mondta Schirilla
György a megmártózás után. - Jó volt együtt
úszni a tapolcaiakkal, kár, hogy hölgy nem
úszott velünk. De talán majd jövõ télen.
Gyönyörû a városuk, vendégszeretõ, barátságos emberek élnek itt. Csodálatosan szép
a Tópart, akár a világörökség része is lehetne. Vigyázzanak rá nagyon!
Végezetül a bátor fürdõzõket a parton
gyõzteseknek járó dobogó, Császár László
polgármester és hatalmas taps köszöntötte. - Jövõre én is belemegyek a vízbe fogadkoztak többen a buliúszásból most
kimaradók közül.
Ha csak a fele ígéretet váltják be, már akkor kicsinek fog bizonyulni a Tó. Fõhet majd
a szervezõk feje a megoldáson! Így legyen!
A délután csendesen telt el a városban.
Csak néhány fülsértõ trombitahang jelezte, hogy a nap még nem ért véget…
Amint besötétedett, gyülekezni kezdtek
az óévet közösen búcsúztatni szándékozók a Fõ téren. Hogy az idõ gyorsabban
teljen, arról a finom forralt bor, a tea és a
jó társaság is gondoskodott. A zeneszó
hamar táncra perdítette a jelenlévõket.

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Csúcsformában a keszthelyi dobosok is
A sláger-retro megtette hatását. Éjfélkor
Császár László polgármester mondott
pezsgõs pohárköszöntõt és kívánt Tapolca
vendégeinek, polgárainak boldog új évet.
Az új év elsõ órájában sokan várták az
Irigy Hónaljmirigy fellépését a színpadon.
A nagy tetszést arató mûsor, majd a vidám,
hamisítatlan szilveszteri hangulat hajnalig
a Fõ téren tartotta az óévet búcsúztatók, az
újat köszöntõk hatalmas, táncoló tömegét.
Jövõre újra, ugyanitt!
Az összeállítást készítette:
N. Horváth Erzsébet
A következõ lapzárta idõpontja: 2011. február 21.
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Tapolca város lapja

Fotó: N. Horváth

Jaj, de hideg!

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály
februári túraterve

Fotó: N. Horváth

Vigyázz! Kész! Rajt!
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5-én „Téli Tihany” 20/15/10 km teljesítménytúra, Tihany
12-én Zádorvár-Szentanatlfa, Balaton-felvidéki Kéktúra
19-én Szentbékkálla-Balatonhenye-Nagyvázsony, OKT
26-án „Vándorbottal a vasparipáért” (HA-VAS-PARIPA) 20/10 km teljesítménytúra,
Zirc-Szépalma-Porva-Csesznek
Für Ágnes
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