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Vidám családi nap
a hagyományteremtés jegyében

A vasút elválaszthatatlan része
a városnak

A holocaust áldozataira
emlékeztek

Hasznos ajándék
a mentõállomásnak

A Dobó-városrész Kulturális Napját
elsõ alkalommal rendezték meg jú-
nius 25-én a volt Dobó-laktanya terü-
letén.

A programsorozat Dobó István szobrá-
nak koszorúzásával kezdõdött a róla elne-
vezett lakótelepen.

A családi nap egyik nem titkolt célja az

volt, hogy szorosabbá váljon a kapcsolat
az ott lakók és a többi városrészben élõk
között. A helyi elõadók, csoportok fel-
lépése mellett arra is nyílt lehetõség,
hogy a tapolcai civil szervezetek bemu-
tassák tevékenységüket.

/Tudósításunk a 8. oldalon Civilek a
volt laktanyában címmel./

- Jó dolog, ha a város vezetõje és az
ajándékot megköszönõ egyformán gon-
dolkodik arról, hogy milyen a mentõál-
lomás és Tapolca kapcsolata - mondta 
dr. Czirner József, az Országos Mentõszol-
gálat Közép-dunántúli Regionális Men-
tõszervezet regionális orvosigazgatója jú-
lius 19-én a tapolcai mentõállomáson.

- Évek óta nagyon jó az együttmûködés
a szervezet és a város között. A most aján-

dékozott laptop és projektor a továbbkép-
zésekhez, a szemléltetéshez nyújt majd
óriási segítséget - hangsúlyozta az orvos-
igazgató az átadó ünnepségen.

Az átadó ünnepségen jelentette be
Császár László polgármester, hogy ha-
marosan megkezdõdhet az új mentõállo-
más építése.

/Írásunk az 5. oldalon Segítség a to-
vábbképzésekhez címmel./

A Sümeg-Tapolca közötti vasútvonal át-
adásának 120. évfordulóját is ünnepel-
ték július 2-án a tapolcai vasútállomá-
son megrendezett IV. Vasutas Nyíltna-
pon.

A megnyitón Sólyom Károly alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevõket. Mint
mondta, a vasút elválaszthatatlan része a
városnak, munkahelyeket adott és bekap-

csolta a települést az ország vérkeringé-
sébe.

A nyíltnap alkalmával felállított vagon-
színpadon egymást váltották a színesnél
színesebb programok, de nagy érdeklõ-
dést váltott ki a vasútmodellezõ kiállítás
is.

/Írásunk az 5. oldalon Megy a gõzõs…
címmel./

„A hallgatás mindig az agresszort se-
gíti” - Elie Wiesel gondolataival hívta a
holocaust áldozataira való emléke-
zésre a meghívó július 3-ára, a Csányi
László utcában elhelyezett emlékfalhoz.

- Tapolcán a második világháború ide-
jéig virágzó zsidó közösség élt. Tagjai
meghatározó szerepet játszottak két és fél
évszázadon át a város kulturális és gaz-

dasági megerõsödésében - mondta emlé-
kezõ beszédében Mézes András, a Hit
Gyülekezete tapolcai lelkésze, majd arról
szólt, hogy 1944 májusában Tapolcán a
külvilágtól magas deszkafalakkal elválaszt-
va két gettót alakítottak ki, és az ott ösz-
szegyûjtött 744 izraelita személyt június
19-én munka-, halál- és megsemmisítõ tá-
borokba hurcolták.

/Írásunk a 3. oldalon 67 évvel ezelõtt
címmel./

A Kinizsi Táncegyüttes színvonalas mûsorával kezdõdött a délután
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A holocaust borzalmaiból 684-en
nem térhettek vissza
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Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a polgárokat érdeklõ témákról
készítettünk interjút, köztük a kórház je-
lenlegi helyzetérõl és a Tavasbarlang üze-
meltetésérõl.

- Polgármester Úr! Már régen nyilatkozott
az Új Tapolcai Újságnak a kórházról, média-
csend van körülötte. Ez azt is jelenti, hogy
minden rendben van ott?

- Összességében a kórházban csend és nyu-
galom van. A gondjainkat, problémáinkat napi
szinten igyekszünk kezelni. A mûködésben
fennakadás nincs. Lehet ezt úgy is mondani,
hogy a kórház volt, van és - reményeink sze-
rint - a jövõben is lesz. A problémákról any-
nyit, hogy az Önkormányzat a tavalyi vissza-
vétel óta sok anyagi áldozatot is hozott a kór-
házért. A közremûködõ orvosoknak az elõzõ
szolgáltató felhalmozott tartozását az önkor-
mányzat megvásárolta, azaz kifizetett 15 mil-
lió forintot. Ez év májusától 20 millió forinttal
megemeltük a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. törzstõkéjét. Ennek elõzmé-
nyeként azt tudni kell, hogy az Önkormányzat
a Kft-t 500.000 Ft jegyzett tõkével alapította.
Az igazgató levélben jelezte, hogy indokolt-
nak tartja a törzstõke emelését, hiszen a Társa-
ság 1 milliárd forintos árbevétellel rendelke-
zik. Az emelést nemcsak az elmúlt idõszak
fejlesztései, egyéb beruházásai és karbantartá-
sai teszik indokolttá, de a pályázatokon való
részvétel lehetõsége is. Már többször szó esett
arról, hogy a közeljövõben egy rehabilitációs
fejlesztés indulhat el Tapolcán a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Közép-dunántúli Regio-
nális Operatív Program keretében. Több mint
600 millió forint pályázati forrás elnyerésére
van lehetõség. Ennek a pályázatnak a kidolgo-
zása, tervezése folyik jelenleg. Reméljük,
hogy a szeptember végi beadással és az azt
követõ kedvezõ döntéssel hosszú távon
meghatározhatjuk a kórház jövõbeli mûködé-
sét, azaz a városnak továbbra is aktív ágyas
kórháza lesz, hiszen óriási szükség van rá. Ezt
támasztja alá a Semmelweis Terv már ismert
koncepciója is, amelyben a kórházunk mint já-
rási, aktív ágyas kiskórház szerepel az egész-
ségügyi térképen. Ez nagyon fontos számunk-
ra. Az, hogy ez milyen struktúrában fog meg-
valósulni az elkövetkezendõ idõszakban, az
még nyitott kérdés. Hogy melyik osztályok
fognak erõsödni, vagy szûkülni, azt sem lehet
még tudni. Alapvetõen az a fontos, hogy meg-
marad a kórház, a 200 ott dolgozó munkavál-
laló állása, és a város és a kistérség lakosságá-
nak egészségügyi ellátása a jövõben is biztosí-
tott lesz egy stabilan mûködõ kórház segítsé-
gével.

- Már többször szó esett arról, hogy az elõ-
zõ szolgáltatóval nem tud a város az elszámo-
lásról megegyezni, ezért peres útra terelték az
ügyet. Ez hol tart most?

- A perek folyamatban vannak. Ezek egy
részét a volt szolgáltató indította ellenünk,
más részét pedig mi õ ellene. Az elõzõ szol-
gáltató 700-750 milliós követeléssel állt elõ,
mi ezzel szemben szerzõdésszegõ magatartás
miatt nyújtottunk be viszontkeresetet egy
másik bíróságon. Már volt két tárgyalás, a
pozícióink nem rosszak. Az nyilván várható,
hogy valamilyen fizetési kötelezettsége lesz
az Önkormányzatnak, de úgy gondoljuk, hogy

a fenti összegnél lényegesen kevesebbet kell
fizetnünk. Az õ ráfordításával szemben ott
vannak a mi káraink, követeléseink. Jelen pil-
lanatban úgy tûnik, hogy többéves pereske-
désre van kilátás, most van folyamatban a szak-
értõi vélemények lekérése mind a két fél ré-
szérõl. Ha olyan közelségbe jut az ügy, akkor
még az is lehetséges, hogy megegyezésre tu-
dunk majd jutni. Ez a pereskedés nem befo-
lyásolja a kórház napi mûködését, hiszen ez
az elõzõ szolgáltató és az Önkormányzat kö-
zött zajlik.

- Még mindig a kórházról. Megszûnt az
intézmény konyhája, az étkeztetési feladatokat
a 100%-os önkormányzati tulajdonú közétkez-
tetõ Kft. látja el. Miért volt szükség a változ-
tatásra?

- Már korábban is köztudott volt, hogy a
kórház konyhája nem felel meg a mai elvárá-
soknak. Születtek is tervek a korszerûsítésre,
de a több százmilliós beruházásra sem akkor
nem volt, és jelenleg sincs lehetõség. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy közbeszerzési eljárást
indítunk az ellátásra. Ennek a nyertese a
100%-os önkormányzati tulajdonú közétkez-
tetési Kft. lett. Májustól biztosítja az étkezte-
tést a kórházban. Az elmúlt néhány hónap ta-
pasztalata az, hogy a döntésünk jó volt, jó
színvonalon, jó minõségben, kulturált körül-
mények között tudják megoldani a kórházban
az ellátást. Sem a minõségre, sem a meny-
nyiségre még nem érkezett panasz hozzánk,
bízom benne, hogy ezután sem fog.

- „A belváros értékmegõrzõ rehabilitáció-
ja” elnevezésû projekt keretében kerül sor a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ felújításá-
ra. A munkálatok ütemezésének, a Ház bezá-
rásának az idõpontja az elmúlt idõszakban
többször módosult, és még a mai napig is
„üzemel” az intézmény. Mikor kezdõdik ott a
felújítás?

- Most vannak folyamatban a szakhatósági
engedélyeztetések, a belsõ építészeti munkák
elõkészítése. Ezek augusztus végéig várható-
an lezárulnak, és szeptember 1-jétõl el tud kez-
dõdni a munka. A felújítás a külsõ homlokzat-
tal, a hõszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével
kezdõdik majd, így a mûvelõdési központ
mûködése - ha nem is zavartalanul, de - meg-
oldott lesz, a tervezett programok megvaló-
sulhatnak. Január közepétõl kezdõdnek majd
a belsõ munkálatok, és onnantól néhány hóna-
pig szünetel az intézmény. Várhatóan májusra
elkészül a felújítás. Ugyanez a helyzet a Wass
Albert Könyvtár és Múzeummal is. Ott is úgy
kell megoldani a munkálatokat, hogy közben
az intézmény mûködjön is, mivel az elköl-
töztetésre sem hely, sem pénz nem áll ren-
delkezésünkre. „Bentlakottan”, a legkisebb
zavar okozásával kell a felújítás munkálatait
mind a két intézményben elvégezni, de a
végeredmény, a megszépült külsõ és belsõ -
bízom benne - mindenkit kárpótolni fog a
kényelmetlenségért.

- Lassan „örökzölddé” válik a téma: ke-
rékpárút. Az elõzõ lapszámunkban Polgár-
mester Úr arról is nyilatkozott, hogy a bel-
városi kerékpárút hatóságok által megszabott
túlszabályozását túlzónak tartja. Néhány nap-
ja az Ady Endre utcában kiépített „bukka-
nókat”, autólassítókat már felszedték. Ez a
kezdete a túlszabályozás megszüntetésének?

- Mint már nyilatkoztam róla, keressük an-
nak a lehetõségét, hogy a táblaerdõk, a túl-
szabályozás következtében kihelyezett figyel-
meztetõ eszközök csökkenhessenek. Július 
7-8-án Tapolca adott otthont a X. Európai
Mobilitás Hetet és Autómentes Napot elõ-
készítõ konferenciának. Ezen a tanácskozáson
a résztvevõ szakemberek megismerkedtek a
tapolcai kerékpárút történetével is, illetve a

jövõbeli terveinkkel. A vélemények megosz-
lottak. Volt olyan, aki velünk együtt túlzónak
találta a szabályozást, míg más ennek a szük-
ségessége mellett tette le a voksát. A mi
célunk az, hogy a kerékpárosok biztonságát
úgy garantáljuk, hogy közben a szabályok
betartásával az autósok érdekeit is szem elõtt
tartsuk. Az Ady Endre utcai „lassítók” felsze-
dése is az egyszerûsítés felé mutat.

- Milyen sikeres pályázata volt az elmúlt
idõszakban az Önkormányzatnak?

- A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye vizesblokkjának kor-
szerûsítésére, a belsõ akadálymentesítésre nyúj-
tottunk be pályázatot. A belügyminiszter dön-
tése értelmében erre 21 millió forintot nyer-
tünk az általunk biztosított önrész mellé. A
felújítási munkálatok várhatóan a szeptembe-
ri tanévkezdésre elkészülnek, így a 2009-ben
a város önerejébõl, 150 milliós költséggel
megújult iskola korszerûsítése tovább folyta-
tódik.

- Bár sem a hõmérõ higanyszála, sem a
komfortérzetünk nem jelzi, hogy nyár van, de
a város programjai, azok látogatottsága bizo-
nyítják, hogy a papírforma szerint a legme-
legebb évszakban járunk.

- Valóban így van. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy egyre több helyi és idelátogató vesz
részt a nyári rendezvényeinken. A már jól
bevált, hagyományos programok mellett újak
is feltûntek a kínálat palettáján. Ilyen a Péntek
esti frász, amely nemcsak a belvárosi kereske-
dõknek, vendéglátó egységeknek kínál újabb
eladási lehetõségeket, de a szolgáltatásaikat
igénybe vevõknek programokat, szórakozást
is nyújtanak. Új elem a nyári rendezvények
között az is, hogy az üresen álló üzlethe-
lyiségekben a tapolcai képzõmûvészek bemu-
tatkozására nyílt lehetõség. A víziszínpad prog-
ramjai, az ott fellépõ mûvészek újra és újra
megtöltik a Tópartot nézõvel. Az augusztusi
Tapolcai Ünnepi Napok programsorozata, a
közkedvelt fõzõverseny, a megnyíló „borud-
var” és még számtalan színes mûsor bizonyá-
ra ebben az évben is sokakat vonz majd. Min-
denkit szeretettel várunk.

- Tapolca legnagyobb idegenforgalmi att-
rakciója a Tavasbarlang, amelyet a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park üzemeltet. Már több-
ször írtunk arról, hogy a város szeretné átven-
ni a mûködtetést, vagy ha ez nem járható út,
akkor egy közös fenntartás is szóba jöhet. Hol
tart ma ennek az ügye?

- Az elmúlt hónapokban már folyt néhány
egyeztetõ tárgyalás az üzemeltetõvel errõl, de
valójában a döntés magasabb szintrõl várható
majd. Mi nem a Nemzeti Park ellen vagyunk,
sõt, nagyon is jó a kapcsolatunk vele, számta-
lan vendéget viszünk a Tavasbarlangba, il-
letve igyekszünk rendbetenni a környéket, de
az üzemeltetésbe is szeretnénk bekapcsolód-
ni. Õsszel ismét keresni fogjuk azokat az or-
szágos vezetõket, akik érdemben tudnak nyi-
latkozni az üzemeltetés kérdésérõl. Bízom
benne, hogy a második félévben elõbbre tu-
dunk jutni a Tavasbarlang ügyében.

N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Ughy Jenõné aljegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda   510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezetõ     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

A tapolcai kórház jelene és jövõje

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a nyári szabadságolásokra va-
ló tekintettel szeptember hónapban kerül-
nek legközelebb megtartásra.

Kérjük szíves megértésüket!
Császár László

polgármester



Az utolsó magyar király és osztrák császár, IV. Károly
legidõsebb fia 98 éves korában hunyt el Pöckingben.

9 évesen vált a Habsburg-család fejévé. 50 évvel ezelõtt 
- 1961-ben - mondott le trónigényérõl, és azóta az európai egy-
ség megteremtésén dolgozott.

Szerepet vállalt az Európai Unió létrehozásában és kitelje-
sítésében, az Európai Parlament képviselõje volt.

A Nemzetközi Páneurópa Unió elnökeként többször járt városunkban. Az elsõ láto-
gatása 1994 márciusában volt, amikor is részt vett a Páneurópa Unió helyi szervezetének
megalakulásán, és a Batsányi Mûvelõdési Központban elõadást tartott. Már akkor, 17
évvel ezelõtt megfogalmazta véleményét a trianoni békediktátum miatt határon kívül
rekedt magyarok anyaországi választójogáról.

„Szükségesnek tartanám, ha így lenne. Fõleg olyan nemzetnek, melynek ekkora külföl-
di emigrációja van. Számolnunk kell velük is, hisz sokat segíthetnek nekünk” - nyilatkozta.

2005 októberében már kedves ismerõsként jött vissza Tapolcára. Ács János pol-
gármesterrel sétát tett a városban, szívélyesen beszélgetett az Õt felismerõ polgárokkal.
Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen élményeket visz haza Tapolcáról, így válaszolt:
„Nagyon jókat. Csak csodálom, hogy néhány év alatt milyen hatalmas dolgokat tudtak
véghez vinni. Óriási fantázia van ebben a városban. Itt az ember csak optimista lehet.”

Az évszázadnyi életutat megtett utolsó magyar királyfi a XX. század tanúja volt. 
E sorok írójának abban a szerencsében volt része, hogy 2004-ben, a 92. születésnapját
ünneplõ Habsburg Ottóval interjút készíthetett. Az egységes Európa egyik legnagyobb
szószólója így tekintett vissza addigi életútjára. „Mindennap örülök a másnapnak. 92
éves vagyok. Vége lesz nemsokára egészen biztosan. Ez a Jóistentõl függ. Szép volt az
életem. Sötéten kezdõdött és milyen szépen végzõdik. Összeomlás, kommunizmus, majd
fölszabadulás, konszolidálódás, kibõvítés. Mindaz a cél, ami az én életcélom is volt, most
megvalósulhat. Nem lehet ennél szebb.”

A magát mindig is magyarnak valló, 98 éves korában elhunyt volt bencés tanítvány
szívét a Pannonhalmi Apátság altemplomában helyezték örök nyugalomra. 

N. Horváth Erzsébet
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Évszázadnyi életút
Dr. Habsburg Ottó

(1912. november 2-2011. július 4.)

Tovább romlik a falun élõk helyzete?

67 évvel ezelõtt…

Bedõ Lajos Sándor, Zalahaláp polgármes-
tere ilyen és ehhez hasonló kérdések meg-
vitatására hívta össze a tapolcai kistérség
polgármestereit június 28-án a helyi Mû-
velõdési Házba. 

A fórum vendége Dr. Zongor Gábor, a Te-
lepülési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének fõtitkára volt, aki az önkormányza-
tokat érintõ jövõbeni változásokról tartott elõ-
adást a megjelenteknek. Elõadásában hang-
súlyozta, hogy „az adósság a 20 éves rend-
szer hibája, nem az önkormányzatoké”. Ez az
állapot a továbbiakban már nem fenntartható,
ezért szükséges a változtatás, de nem feltét-
lenül a tervezett módon. 

A kormány elképzelése szerint a 2000 fõ-
nél kisebb településeken nem lenne önkor-
mányzat, és az 1000 fõnél kisebb települé-
seken még fõállású polgármester sem. Ez azt
jelenti, hogy az érintett településeken meg-
szûnne a helyi ügyintézés, és csak online kap-

csolaton keresztül, internetes pontok kiala-
kításával tudnák az ott élõk a hivatalos
ügyeiket intézni. Ennek az elképzelésnek az
infrastrukturális háttere sok településen nem
áll rendelkezésre, de a rendszer mûködte-
téséhez értõ személyzet képzése és foglalkoz-
tatása sem megoldott. 

A tervezet a magyarországi települések
75%-át érinti, amelyek az önkormányzati kiadá-
sok csupán 13%-át jelentik. A megtakarítás
mindösszesen 7 milliárd forint lenne, ami még
a kiépítendõ új rendszer költségeit sem fedezné.

Az önkormányzatok összefogásának elõse-
gítésére a résztvevõk a helyszínen átvehették
az Európai Unió Régiók Bizottságáról és az
Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksé-
gérõl készült kiadványt és a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének mappáját, ami tar-
talmazta a MÖSZ véleményét az Önkormányza-
ti Törvényjavaslatról, valamint a szervezet alap-
szabályát és egy belépési nyilatkozatot.   FZS

- Szeretnénk kifejezni elkötelezettségün-
ket, hogy készen állunk minden törvényes
eszközzel fellépni azokkal a politikai irány-
zatokkal szemben, amik antiszemita esz-
méket terjesztenek - mondta Mézes András
lelkész július 3-án a Csányi László utcai
holocaust megemlékezésen. 

A tapolcai Hit Gyülekezet lelkésze a 67
évvel ezelõtti tapolcai eseményeket is fel-
elevenítette. Városunkban 1944 májusá-
ban 2 gettót alakítottak ki, ahol összesen
744 izraelita személyt gyûjtöttek össze.

Tota Péter rabbi három koszorúról be-
szélt, melyet Izrael kapott. Az elsõt az
oltár és Áron személyében a papság kapta.
A másodikat a frigyláda és Dávid kapta. 

A harmadik koszorút az asztal kapta, mely
mindenkié, aki odaül a terített asztal mel-
lé. - Volt egy kor, ahol a zsidóságot felál-
lították a terített asztaltól… s mi minden
évben erre fogunk emlékezni, mert ezt
követelik meg tõlünk mártírjaink - fogal-
mazott a rabbi. 

A megemlékezõ beszédek után Kerekes
Béla kántor énekelt, majd Vollák Tiborné
és Igaz Sándorné koszorút helyeztek el az
emlékfalon. Tapolca Önkormányzata ne-
vében Marton József képviselõ, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat nevében Bartha
Józsefné koszorúzott. A Csányi utcai meg-
emlékezés egy zsidó imával zárult, majd foly-
tatódott a tapolcai Zsidó Temetõben.   FZS

A X. Európai Mobilitási Hetet és Autó-
mentes Napot elõkészítõ szakmai konfe-
renciának adott otthont július 7-8-án a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ.

A rendezvény szlogenje rávilágított arra,
hogy a közlekedést nem lehet önmagában
kezelni, hiszen kihat az energiahatékony-
ságra, a vidékfejlesztésre, a természetvéde-
lemre, az oktatásra, az idegenforgalomra és
számos más területre.

Szûcs Lajos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium (NFM) fõosztályvezetõje elõadá-
sában az Új EU - 2010 és 2020 közötti - Köz-
lekedéspolitikájáról beszélt, aminek jelmon-
data: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lo-
kálisan!”. Majd elmondta, hogy az európai
uniós forrásokat elsõsorban a kötöttpályás
közlekedés fejlesztésére tudjuk igénybe ven-
ni. Hangsúlyozta, hogy nem elég a személy-

gépkocsik számát csökkenteni különbözõ
intézkedésekkel, a környezet megóvásáért
külön tenni kell. Jogosnak érzi az „aki szeny-
nyez, az fizet!” elv bevezetését, mind a
gyárak, mind a közlekedés esetében.

Sólyom Károly, Tapolca város alpolgármes-
tere a kerékpárúttal kapcsolatos jogszabályi
nehézségekrõl beszélt, megemlítve a lakos-
ság kezdeti ellenállását. Az alpolgármester a
Dobó-városrészt a belvárossal összekötõ ke-
rékpárút kiépítésének tervérõl is beszélt.

Mészáros Imre, az NFM vezetõ tanácsosa
szólt a közérthetõ, több jelentéssel bíró
szlogenek fontosságáról és méltatta a zse-
niális magyar fordításokat. A konferencia
második napján a mobilitási héten résztvevõ
települések és szervezetek elõzetes felada-
tait és kommunikációs szerepét egyeztették
a résztvevõk. FZS

Közlekedj ÖKOsan!
Már jóval az idegenforgalmi szezon elõtt
megkezdõdik a felkészülés a tapolcai Tour-
inform Irodában a hozzánk látogató ven-
dégek fogadására. Minorics Tamás iroda-
vezetõt a szezonról, programokról és aján-
latokról kérdeztük.

- Az idén is mindent megtettünk azért,
hogy minél több turistát nyerjünk meg a vá-
ros számára. Felújítottuk a prospektus kész-
letünket, elsõsorban az idegen nyelvûeket,
és új nyelvekkel egészítettük ki azokat -
mondta Minorics Tamás. - Részt vettünk
belföldi utazás kiállításokon. Igyekeztünk
megcélozni azokat a csoportokat, elsõsor-
ban az ország másik felébõl, akik számára
vonzó lehet a környékünk - tette hozzá. A fõ
érv az volt a Tapolcai-medence mellett, hogy
mivel hazánkban nincsenek nagy távolsá-
gok, könnyen elérhetõek vagyunk, akik pe-
dig elkötelezettek a vártúrák vagy a kerék-

pározás iránt, itt megtalálhatják számítá-
sukat. 

Sokáig törekvés volt, hogy Tapolca is ép-
pen olyan úticél legyen, mint bármely más
Balaton-parti település. A szakember vélemé-
nye szerint nem kell aggódni amiatt, hogy
versenyre keljünk a parttal, hiszen a Balaton a
víz adta lehetõségeket és a hozzá kapcsolódó
programokat kínálja, városunk pedig minden
mást. A nyaralók itt vásárolnak, itt veszik
igénybe a szolgáltatásokat és keresnek fel
kulturális programokat. A négycsillagos szál-
lodába érkezõ vendégek sem maradnak a ho-
tel falai között. Úgy tapasztalják, hogy a hoz-
zájuk betérõ hotelvendégek csupa pozitív
tapasztalatról számolnak be városunkkal és a
környékkel kapcsolatban. Hatalmas lehetõsé-
geket tartogat a kerékpárturizmus. A Balatoni
Bringakörút összekötése Tapolcával szezon-
hosszabbító tényezõ lehetne.                     KM

Felkészült a város

A megye legjobb borai és termelõi dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott és
Lasztovicza Jenõ megyei elnök társaságában

Fotó: Kormányhivatal

Veszprém megye több városában - köz-
tük Tapolcán is - régi hagyománya van
annak, hogy a településen élõ borászok
megmérettetik boraikat, és kiválasztják
közülük a legjobbat.

2011-ben a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat és a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal is versenyt hirdetett a „Veszprém
Vármegye Bora 2011” cím elnyerésére. A
versenyre három kategóriában - száraz, fél-
száraz fehérbor; vörös, rosé bor - lehetett
nevezni, kizárólag a megye területén ter-
melt szõlõbõl készült borral.

A háromtagú zsûri döntése alapján az
egyik kategória gyõztese a tapolcai Borbély
Családi Pincészet Kft. 2008-as késõi szü-
retelésû Olaszrizling bora lett.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre jú-

lius 21-én került sor a Megyeházán. A ter-
melõkkel megkötött szerzõdések értelmé-
ben külföldi partnerek és delegációk lá-
togatásakor, valamint a különbözõ rendez-
vények alkalmával az egyedi tervezésû has-
címkével ellátott, a legjobbaknak megvá-
lasztott borok kerülnek a „megye aszta-
lára”.

A Borbély Családi Pincészet Kft. borai
nemcsak a megyében sikeresek, de orszá-
gos elismerést is hoznak. A XXXII. Or-
szágos Borversenyen a Badacsonyi Olasz-
rizling késõi szüretelésû 2008-as boruk
ezüstérem díjazásban részesült, a 2009-es
évjáratú Badacsonyi Olaszrizling jégboruk
nemcsak az aranyérmet hozta el a 12. Vin
Agora Nemzetközi Borversenyrõl, de a kü-
löndíjat és a Média-zsûri díját is.        NHE

Veszprém Vármegye Bora 2011



Megújul a Ringató Bölcsõde
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„A tapolcai Bölcsõde infrastrukturális fej-
lesztése és kapacitásának bõvítése” címû
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011 kódszámú pro-
jekt kivitelezési munkálatainak kezdetét is
jelzõ szerzõdés aláírására július 25-én ke-
rült sor a Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében.

A projektnyitó rendezvényen Császár László
polgármester arról tájékoztatta a sajtó jelen-
lévõ képviselõit, hogy Tapolca Város Önkor-
mányzata a Közép-dunántúli Operatív Prog-

ram keretén belül a „Szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellátások infra-
strukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra
2009. december 1-jén nyújtotta be a projekt-
javaslatát, majd azt a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, mint Irányító Hatóság 2010. novem-
ber 11-én támogatásra érdemesnek minõsítet-
te. Tapolca az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a hazai központi költségvetési elõ-
irányzatból a 87.615.325 Ft összköltségû pro-
jekt 78.853.792 Ft összegû, vissza nem térí-

tendõ támogatásban részesült. A projekt önré-
szének biztosítására a Képviselõ-testület vál-
lalt kötelezettséget. A Támogatási Szerzõdés
aláírására 2011. január 7-én került sor.

A bölcsõde jelenleg 52 férõhelyet tud biz-
tosítani a gyermekek napközbeni ellátásához,
a fejlesztéssel további 10 férõhely kialakítá-
sára lesz lehetõség. A felújítás során megtör-
ténik a homlokzat hõszigetelése, a jelenlegi
lapostetõ helyett magastetõ kerül az épületre,
új nyílászárókat építenek be, megújul a pad-
ló- és falburkolat, megfelelõ alapterületû fog-
lalkoztató és kiegészítõ helyiségeket alakíta-
nak ki, de biztosított lesz az épületbe való
akadálymentes bejutás is. A szülõi igény fel-
mérésének eredményeként már a pályázatba
is beépült egy sószoba kialakítása, új felsze-
relések, új játékok várják majd a kicsiket. A
felújítás kivitelezését - sikeres közbeszerzési el-
járást követõen - az SZ-LBau Kft. nyerte el. Mi-
vel az elnyert támogatás és az önrész nem tud-
ja fedezni a felújítás költségeit, ezért a Kép-
viselõ-testület 20 millió forint kiegészítõ for-
rást biztosított a projekt megvalósításához,
amelynek így a költségvetési fõösszege

107.615.325 Ft összegre módosult - mondta a
polgármester.

A kivitelezési munkálatokra alig 6 hét áll
majd rendelkezésre. Hogy minél zökkenõmen-
tesebb legyen ez az idõszak, ezért az eredetileg
szeptemberben óvodába menõket már augusz-
tus közepétõl átveszik az intézmények.

- A Bölcsõde biztos háttér azoknak a szü-
lõknek, édesanyáknak, akik a kisgyerek 3 éves
kora elõtt visszakényszerülnek a munka vilá-
gába - tette hozzá Horváthné Németh Edit al-
polgármester. - A férõhelybõvítés dolgozói lét-
számnövekedést is jelent. Szeptember 1-jétõl
3 új kisgyermek-nevelõi és 1 takarítónõi állás
betöltésére kerül sor.

- Az állami normatíva kevés ahhoz, hogy a
gyermekek bölcsõdei ellátása jó színvonalon
megoldott legyen a városban - mondta Sólyom
Károly alpolgármester. - Egy-egy gyermek el-
látása félmillió plusz forintba kerül, azaz éven-
te több mint 30 millió forintot fordít a város a
gyermekekre, így a bölcsõdei ellátással elõ-
segíti azt, hogy a szülõ foglalkoztatási esélye
növekedjen. 

N. Horváth Erzsébet

A szerzõdést Ughy Jenõné aljegyzõ, Császár László és Szita Tibor, az SZ-L
Bau Kft. vállalkozási igazgatója írta alá

Fotó: N. Horváth

Jól szervezett, nagy érdeklõdést kiváltó
összmûvészeti fesztiválnak adott helyet a
Szent György-hegy július 8-tól július 10-ig.
A Ghymes-együttes által szervezett ese-
ményen a múlt és jelen, az irodalom, a
színház, a zene és a tánc igazán jól meg-
fértek egymás mellett, mint ahogy a több
ezer látogató is.

Már a tapolcai, tóparti megnyitón elhang-
zott Lasztovicza Jenõ köszöntõjében, hogy itt
nem egyszerû fesztiválról van szó. A Ghymes
ennél sokkal több, hangsúlyozta a megyei
közgyûlés elnöke, és bebizonyosodott, hogy
igaza volt. Hatalmas érdeklõdés jellemezte a
teljes hétvégét felölelõ fesztivált, a Ghymes
szombat esti koncertjére például több ezren za-
rándokoltak fel a hegyoldalba, hogy egy újabb
felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak.

Sokan állva táncoltak a színpad elõtt, míg
mások a fûben ültek és tapsoltak, vagy éppen
a finom Szent György-hegyi borok kóstolga-
tása közben mélyültek el a Ghymes muzsiká-
jában. Igazi fesztiváli hangulat volt. A zenekar
híréhez méltó profi koncertet adott. A lelkes
közönség alig engedte le õket a színpadról.

A három nap során rengeteg nívós prog-

ram és fellépõ várta az érdeklõdõket. A nyitó-
napon a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, az
Agyagbanda, a Batsányi Táncegyüttes, a
L'art pour l'art lépett fel, de ezen a napon volt
Szarka Gyula elõadói estje Pápai Erikával és
Dolák-Saly Róberttel. Szombaton tartották
Szarka Gyula hegymagasi pincéjének ünne-
pélyes, zenés borkóstolóval összekötött ava-

tóját is, de láthatta a közönség a Forrás Szín-
ház mûsorát, a Tapolcai Kamarakórus hang-
versenyét, Szarka Tamás irodalmi estjét és
Cserhalmi György is színpadra lépett a
Ghymes koncertje elõtt. A szombati prog-
ramot a helyi muzsikosokból álló Kalimutu
Jazz Band remek hangulatú bulija zárta.

Vasárnap, a szombati bemutatkozás után
ismét feltûntek a nagykanizsai gólyalábasok,
délben tábori mise kezdõdött a tapolcai
zeneiskola vonós kamaraegyüttesének közre-
mûködésével. Délután Oberfrank Pál és
Juhász Róza színmûvészek elõadását, utána
Fábry Sándor elõadói estjét tekinthette meg a
közönség. A vasárnap és a háromnapos fesz-
tivál az Ataru japán dobszínház, majd a Neil
Young Sétány koncertjével zárult.      Forrás:

Szijártó János, naplo-online.hu

Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyen
A július 9-ei falunapon egész nap üzemelt
a kemence, ontotta magából a finom lan-
gallót, amelyet kitûnõ Hajagos-hegyi bor-
ral öblíthettek le azok, akik a rekkenõ
hõségben kilátogattak a diszeli Csobánc
Mûvelõdési Központhoz, ahová hivatalos
volt a településrész apraja-nagyja. 

A megjelenteket Bakos György, a tele-
pülésrész önkormányzati képviselõje kö-
szöntötte. - Hiszem és vallom, hogy egyre
nagyobb szükség van az ilyen és hasonló
rendezvényekre, hiszen a mai globali-
zálódó világunkban ezek azok, amelyek
életben tartják a közösségeket - mondta.
Sólyom Károly alpolgármester az együttlét
fontosságáról szólt az egybegyûltekhez,
majd emléklapot adott át a Monostorapáti
Népdalkör részére az évek óta tartó baráti
kapcsolat megerõsítéséért. 

Bognár Ferenc, a diszeli programokat
rendezõ Csobánc Kultúrház igazgatója a
településrész rendezvényeirõl számolt be.

Több állandó esemény honosodott meg a
faluban, kettõ köztük új hagyomány. 

A disznóvágás, a pünkösdi dalos talál-
kozó, a rock találkozó, a veteránmotor-ta-
lálkozó és a falunap, a szüret, a borverseny
igazi, nagy tömegeket vonzó vidám, di-
szeli program. A cél, hogy a jövõben eze-
ket méltó módon ápolják - mondta.

A megnyitó után programok sora szórakoz-
tatta a diszelieket és a vendégeket. Bemutat-
koztak Simon Mihály judós tanítványai, a bada-
csonytomaji Ezüstkükapu Táncegyüttes, a nagy-
vázsonyi Acrodance Tánccsoport, a Yaramineh
Hastánccsoport és a Batsányi Táncegyüttes.

Este fellépett a város legfiatalabb rock együt-
tese, a Crazy House, a napot pedig bál zárta az
SMS-együttessel.

Agyerekeket a Szász Márton-iskola pedagó-
gusai által irányított kézmûves foglalkozások,
íjászat, lufibohóc, arcfestés, hennázás, kisállat
simogató, lovaglás és táncház várta. 

Kovács Melinda

A megszállott Ghymes-rajongók többszáz kilométert is utaztak a felejthe-
tetlen élményért

Fotó: Szijártó

A hangulat egész nap fergeteges volt, a szabadtéri bál hajnalig tartott

Fotó: Kovács

Mulatott Diszel - színes programok a falunapon



Tapolca Város Önkormányzata és a Szász
Márton-iskola a tapolcai Mentõállomás ré-
szére egy projektort és egy laptopot adott
térítésmentes használatra abból a célból,
hogy a továbbképzéseket ezzel segítse. Az
eszközök ünnepélyes átadására július 19-én
került sor.

A mentõállomás dolgozóinak nevében
Szalai László állomásvezetõ mondott köszö-
netet a hasznos ajándékért.

- Nagyon jó a kistérség és az önkormány-
zat kapcsolata a mentõállomással - mondta az
átadón Császár László polgármester. - Az itt
dolgozók a magas színvonalú, áldozatkész
munkájuk mellett arra is gondot fordítanak,
hogy a város felnõtt és gyermek lakosságának
nyíltnap keretében bemutassák a mentõk
munkáját, számtalan egészségügyi verseny,
vetélkedõ felkészítõi, de ott találjuk õket a
városi rendezvényeken is, és ha kell, segíte-
nek a rászorulóknak.

- A mentõállomás szakmai munkáját nagy-
mértékben fogják segíteni a most átadott esz-
közök - tette hozzá dr. Czirner József, az Or-
szágos Mentõszolgálat Közép-Dunántúli Re-
gionális Mentõszervezetének regionális orvos-
igazgatója. - Ez a mai nap is jelzi, hogy mi-
lyen jó kapcsolat van a város és a mentõál-
lomás között. Köszönet a segítségért.     NHE

Az SzL-Bau Balaton Vívóklub párbaj-
tõrözõje, Rédli András is oszlopos tagja
volt a sheffieldi Európa-bajnokságon
ezüstérmet nyerõ magyar férfi párbaj-
tõr-válogatottnak.

A vívó Eb-n az egyéni küzdelmek nem
úgy alakultak, ahogy azt a magyar fiúk,
köztük Rédli András is szerették volna
(csak Somfai jutott a negyeddöntõig,
Rédli, Boczkó és Imre korábban búcsúz-
tak a küzdelmektõl). De mitõl jó egy csa-
pat? Attól, hogy fel tud állni a csalódottság
után. Így történt ez a magyar válogatottal is.

A legjobb 16 között kezdték a versenyt
második számú kiemeltként. A dánok, az
észtek és az oroszok legyõzése után a má-
sik ág gyõztesével, Franciaországgal ke-
rült válogatottunk a fináléba. Ott azonban
a franciák ismét gyõzelmet arattak váloga-
tottunk felett (45:40). Bánkódásra azon-
ban semmi ok nincs, szépen csillog az
ezüstérem is, a válogatott remekelt. Nem
mellesleg a magyar delegáció legjobb
eredményét a férfi párbajtõr-válogatott
érte el Sheffieldben.

Rédli András nagyon bizakodó, hisz
abban, hogy legközelebb már el tudják
kapni a francia válogatottat is.            AE

Lempäälä önkormányzata és a helyi Finn-
Magyar Baráti Kör meghívására június
közepén egy kisebb delegáció utazott Ta-
polca finn partnertelepülésére.

A kiutazók között volt Császár László, Ta-
polca város polgármestere, Bolla Albertné, a
Tapolcai Finn Barátok Körének elnöke és
Vecsei János festõmûvész, a baráti kör elnök-
ségi tagja.

Az utazás fõ célja a helyi képzõmûvészeti
központban Vecsei János képeibõl rendezett
kiállítás megnyitása volt. A kiállítást augusz-
tus közepéig tekinthetik meg a finn látogatók.

A megnyitón Császár László polgármester
beszélt a két település közti jó kapcsolatról,
amelynek új színfoltja a tapolcai festõ bemu-
tatkozása.

Majd Ritva Mäkelä, a Finn-Magyar Baráti
Kör elnöke mutatta be a jelenlévõknek a kö-
zel 20 képbõl álló kiállítási anyagot. A mû-
vésznek ez az elsõ önálló kiállítása külföldön.

A hivatalos program során bepillantást kap-
tunk az önkormányzat mûködésébe, gazdál-
kodásába, majd megtekintettünk egy helyi ál-
talános iskolát.

Az 5 nap alatt megnéztünk egy szabadtéri
színházi elõadást, túráztunk a Brigitta-ösvé-
nyen, végignéztük a régi mesterségeket be-
mutató önálló múzeumépületeket, de nem ma-
radhatott ki a füstös szauna kipróbálása sem.

Régi barátaink, Maritta és Jouko Huurne
pedig egy vacsorára hívott meg bennünket.

Sok új élménnyel gazdagodva tértünk
haza a júniusi „örök nap” hazájából.  

Bolla Albertné

Tapolca Város Önkormányzata meghí-
vást kapott a Közép-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség vezetõjétõl,
dr. Temesvári Balázstól az INTERREG IVC
Európai Uniós program keretében egy
közlekedés-fejlesztéssel kapcsolatos, a vá-
rosi tömegközlekedési lehetõségek nép-
szerûsítését és összehangolását célzó nem-
zetközi projektben való részvételre.

A július 4. és 6. között az angliai Worces-
terben megrendezett tanulmányúton Tapolca
képviseletében Hederics Katalin, a Tapolcai
Városfejlesztési Kft. projektmenedzsere vett
részt. Mint tõle megtudtuk, a magyar delegá-
ció tagja volt még Pápa, Dorog, Tata és Ko-
márom küldötte.

Worcester egyike azon államilag támoga-
tott angol városoknak, ahol a Fenntartható
közlekedés demonstrációs város program zaj-
lik. A Döntsd el, hogyan közlekedsz! elneve-
zésû projekt 2004-2010 között elért eredmé-
nyeirõl, a fejlesztésekrõl hallhattak elõadáso-
kat a tanulmányút résztvevõi, valamint a
helyszíneket is megtekintették.

A projektben résztvevõ régiók a jól bevált
gyakorlatok adaptálásával és a helyi adottsá-

gok messzemenõ figyelembevételével, a fenn-
tartható fejlõdés érdekében a közlekedési
szokások megváltoztatását tûzhetik ki célként
maguk elé. A kevesebb autózás, több gyalog-
lás és biciklizés nemcsak a városi közlekedés
feltételein javíthat, de az egészség, a
környezet érdekében is sokat tehet.

- A nemzetközi projekt végeredményeként

a résztvevõ 12 régió mindegyike akciótervet
dolgoz ki, amelyben pontosan meghatározza,
hogy a konzultáció során átadott és meg-
ismert jó gyakorlat miként valósítható meg az
adott régió operatív programján belül - tájékoz-
tatott Hederics Katalin projektmenedzser. NHE
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Karsai Balázs és Szollár Katalin
Molnár László Dezsõ és Takács Henrietta

Tarcsa János Tibor és Vörös Adrienn
Wéber András és Renner Mónika

Évfordulók
1966. július 45 éve
Megszüntették a tapolcai kórházban a fertõzõ
osztályt, ennek ágyszámát a túlzsúfolt belgyó-
gyászat kapta.
1851. július 1. 160 éve
Megkezdte mûködését az elsõ intézményes
postai szerv (postaexpedition) Tapolcán.
1926. július 1. 85 éve
Autóbuszközlekedés Pápa-Devecser-Tapolca-
Hévíz között.
1941. július 3. 70 éve
Megnyílt a Napközi Otthon.
1966. július 3. 45 éve
A Gabriella szálló avatása.
1956. július 7. 55 éve
Budapesten vendégszerepelt a tapolcai vasutas
színjátszó csoport Bródy Sándor Tanítónõ címû
színmûvével.
1991. július 7. 20 éve
Emléktábla avatása. Szövege: „Volt izraelita zsi-
nagóga. Épült 1863-ban neogótikus stílusban.
1944. június 15-én e helyrõl hurcoltak Ausch-
witzba 734 zsidót, akiket hitükért, származá-
sukért meggyilkoltak.”
1991. július 7. 20 éve
Városunkban tartózkodott a finnországi Lempäälä
testvérváros küldöttsége 1991. július 7-tõl 14-ig.
1861. július 11. 150 éve
Tapolcán született Glázer Sándor gyógyszerész,
községbíró.
1896. július 11. 115 éve
Tûzvész Tapolcán. Három utcában 67 lakóház
hamvadt el. 120 család maradt fedél nélkül.
1996. július 21. 15 éve
Szalay Gyöngyi párbajtõrözõnõ az atlantai
olimpián bronzérmet szerzett.
1491. július 22. 520 éve
Gersei Pethõ János birtokába került a csobánci vár.
1941. július 29. 70 éve
A tapolcai repülõk elszenvedték az elsõ veszte-
ségeiket a keleti fronton. Szutyiszka légterében
orosz vadászgépek lelõtték a B-330 jelû Junkers
86-os bombázót. Barabás László hadnagy, meg-
figyelõ hõsi halált halt, a legénység másik három
tagja ejtõernyõvel, sebesülésekkel ért földet.
1871. július 30. 140 éve
A tapolcai Tûzoltó Egylet alapító okiratát 1871.
július 30-i keltezéssel terjesztette fel Zala megye
akkori alispánja a Belügyminisztériumba.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A tapolcai küldöttség és finn barátaik

A város vezetõje a helyi tapasztala-
tokról beszélt

Fotó: Hederics

Döntsd el, hogyan közlekedsz!

Finnországban jártunk

A tapolcai vasútállomás július 2-án nem
csak a vonatfüttytõl volt hangos, hanem
fúvószenekartól, ágyúlövéstõl, zenétõl, vi-
dám beszélgetésektõl. A helyi szakszerve-
zet tagjai a város és a környékbeli civil
szervezetek bevonásával szervezték meg
a fõzõversennyel egybekötött nyíltnapot.

Ezen a napon a Sümeg-Tapolca vasút-
vonal átadásának 120 éves évfordulóját is
megünnepelték a testvérvárosból érkezõ
nosztalgiavonat fogadásával, amelyen Sü-
meg város vezetõi érkeztek az állomásra.

Sólyom Károly alpolgármester köszöntõ
szavai után Danka Lajos, a MÁV Zrt. te-
rületi képviselõje az említett vasútvonal
adatairól beszélt elsõsorban, arról, hogy a
pálya annak idején 30 km/h sebességhatár-
ral épült. Novák István a Tapolczai Újság

1891. május 17-i számának idevágó cikkét
olvasta fel az egybegyûlteknek. Csilléry
Béla, a MÁV Zrt. Szombathelyi Igazga-
tóság Pályafenntartási Osztály vezetõje is
köszöntötte a rendezvény résztvevõit.

A fellépõk sorát a többszörös fesztivál-
díjas Batsányi Táncegyüttes nyitotta meg a
különleges vagon színpadon, mely tapol-
cai ötlet alapján készült, majd a Batsányi
Népdalkör népdalcsokraival járult hozzá a
jó hangulathoz. A nap folyamán volt mo-
dern tánc, gitármûvész, hastánc, musical,
és zenei együttes is fellépett.

A nyíltnap látnivalóit többek között a
Székely gyors mozdonya, ijászati lehetõ-
ség, hajtány, PVG és OVG kipróbálása és
a nemzetközi vasútmodell kiállítás jelen-
tette.         FZS

Megy a gõzös...

A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vezetõsége a kórház dolgozóinak
nevében köszönetüket fejezi ki Tapolca Város polgármesterének és a Képviselõ-
testület azon tagjainak, akik megszavazták a Semmelweis-napi utalványokat, és az
anyagilag támogatott szabadidõprogramot a diszeli kultúrháznál.

Köszönettel:        a Kórház Vezetõsége

Köszönetnyilvánítás

Európa-bajnoki
ezüst Sheffieldbõl

Segítség
a továbbképzésekhez

RENDÕRSÉGI
HÍREK

- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2011. július hó 01-
én 17,00 órakor a Batsányi János utcában
alkalmi lopás módszerével eltulajdonított egy
kerékpárt. Lopási kár: 21.000. Ft. 
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen ellen,
aki 2011. július hó 08-án 21,00 és 2011. július
hó 09-én 01,40 óra közötti idõben a Ley
József utcában található lakóház udvarán
parkoló személygépkocsi bal oldali ajtajának
zárszerkezetét megrongálta, majd abból szak-
szerûen kiszerelte a benne lévõ autósrádiót. A
lopási kár: 68.000. Ft, rongálási kár: 30.000 Ft.

(Forrás: Rendõrség)
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A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézet 2009-ben pá-
lyázott a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program „Iskolai tehetséggondozás”
(TÁMOP-3.4.3.) címû pályázatára. A mû-
vészeti iskola az uniós támogatású pro-
jekt másfél éve alatt sok sikeres fej-
lesztést valósított meg.

Az intézmény a kistérségi és országos be-
mutatkozások eredményeként áprilisban meg-
hívást kapott a Magyar Elnökség által szer-
vezett, 33 ország részvételével megrendezett

Elsõ Uniós Tehetségnapra a Budai Várba. A
konferencia plenáris elõadásainak helyszínét
a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola tanulóinak
munkái díszítették. Az ötven tablón felsora-
koztatott anyagot a résztvevõk elismeréssel
méltatták. A várbéli kiállítás mellett ugyan-
csak rendkívüli eseménynek, lehetõségnek szá-
mított az INSEA világkongresszusán történõ
bemutatkozás is.

A kongresszuson a világ minden tájáról
érkezõ vizuális nevelõk a rendezvény hetében
ötszáz elõadás közül választhattak, worksho-
pokon, szimpóziumokon, poszter és mappa
bemutatókon vehettek részt. Az ELTE Gömb-
aulájában nemzetközi rajzkiállítást tekinthet-
tek meg. Hazánkat 15 iskola képviselhette. A
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészetokta-
tási Intézmény 48 tablón, közel 200 alkotást
felsorakoztatva mutathatta be tehetséggondo-
zó tevékenységét.

A bemutatott anyag nagy érdeklõdést vál-
tott ki. A résztvevõ szakemberek szinte egy-
folytában fotózták, hogy saját gyakorlatukba
is beépíthessék a látottakat. A konferencián az
intézmény igazgatónõje, Baranyai Zoltánné a
magyar alapfokú mûvészetoktatás bemu-
tatására kapott felkérést. Elõadása illusztrá-
lásához az általa vezetett intézmény diákjai-
nak munkáit sorakoztatta fel.

A szervezõk döntése alapján a magyar
képzõmûvészeti oktatás reprezentálása cél-
jából az INSEA 60 tagú vezetõsége Baranyai
Zoltánné „Színvonal a mûvészetoktatás-
ban” címû könyvét kapta ajándékba, mely
ugyancsak uniós támogatással jött létre, és
700 tanulómunkát felsorakoztatva mutatja
be az intézmény mûvészetoktatási gyakor-
latát. NHE

A Szín-Vonal Mûvészeti Iskola
a világkongresszuson

A tóparti víziszínpadon minden vasár-
nap este 8-tól különbözõ zenei mûfajok-
ból válogatva színes mûsor várja a ta-
polcaiakat.

Elsõ alkalommal a Benkõ Fantazy lépett
színpadra. A szintetizátorokon megszólaltak a
jól ismert Omega-slágerek és a klasszikusnak
számító Monti csárdás egyaránt. Az este fo-
lyamán második fellépõként a Tapolcai Mu-
sical Színpad aratott sikert. Eddig talán az õ
elõadásukat kísérte a legnagyobb érdeklõdés.
Ez nemcsak a hazai pályának köszönhetõ,
hanem inkább a nagyvilág híres musicaljeit
felvonultató repertoárnak és a lendületes, fia-
talos elõadásmódnak. A partról is látványos
színpadi elemekkel tarkított Rómeó és Júlia
részletei zárták az estét.

Második alkalommal Molnár György Lyra-
díjas harmonikamûvész és koncertzenekara
lépett fel. Mûfaji határok most sem voltak,
ezzel jelezve, hogy a tangóharmonika is egy
stílusfüggetlen hangszer, mely különleges
élményt nyújthat a hozzáértõ kezében. Az est
vendége Nádas György volt, aki édesapja,
Nádas Gábor közismert dalaiból énekelt, elsõ-
ként a „kicsit szomorkás a hangulatom máma”
kezdetû slágert.

A harmadik vasárnap esti koncerten a két-
fõs Leslie Night Country zenekarral ismer-
kedhettünk meg. A páros igazi western han-
gulatot teremtett a Tóparton, bár statikus moz-
gásuk miatt inkább zenei élményt, mint lát-
ványt kapott a közönség. Az estét a Desperado
együttes folytatta felpörgetve a hangulatot. A

tapsból ítélve a médiából is ismert számok
elnyerték a tapolcaiak tetszését.

Július 24-én - a rossz idõ miatt - a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ adott otthont a
koncerteknek. A színházterem kicsinek bizo-
nyult, hiszen az ülõhelyek mellett az „állóhe-
lyek” is tömve voltak. Sokan csak az elõtér-
bõl hallhatták az énekeseket, mégis kitartot-
tak. Elõször Balázs Klári és Korda György
lépett színpadra a közönség nagy örömére.
Majd Márió következett, aki helyhiány miatt
csak egy kisebb létszámú zenekarral érke-
zett, mégis elvarázsolta a tapolcai közönséget.

FZS

Tapolcai Nyár 2011

„Vannak, akik szétszórják a dolgokat és van-
nak, akik összegyûjtik.” Ez akár egy kör-
nyezetvédelmi felhívás vagy egy hulladék
újrahasznosítási szlogen is lehetne. Tóth
József, a Füles fotográfusa fogalmazott így
június 25-én az Elsõ Magyar Látványtár
„A rózsaszínrõl és a nemzet színeirõl” címû
kiállításának megnyitóján. 

A különös kiállítás e négy szín köré cso-
portosul sajátos módon. A rózsaszínt elsõsor-
ban Winkler Barnabás Zsolnay-gyûjteményé-
nek különleges formavilágú, válogatott da-
rabjai képviselték, de akadtak gyermekkoro-
mat megidézõ használati tárgyak is, mint pél-
dául egy rózsaszín pénztárca és a kortárs al-
kotók nem mindennapi alkotásai. 

A kiállítás PFZ (Pincehelyi Sándor képzõ-
mûvész tömörítése, mint az a meghívóból
kiderült) részét még ennél is szerteágazóbb
forma- és ízlésvilág jellemzi. Bizton állítha-
tó, hogy mindenki talál számára kedves,
érdekes, megkapó vagy elgondolkodtató kiál-
lítási tárgyat, hiszen a szalámi-csomagolástól
a könyvborítóig, a piros - fehér - zöldre festett
autóajtótól a jelvényekig, a néprajzi és ipar-
mûvészeti alkotásoktól a ruhadarabokig min-
den megtalálható itt. 

A kiállításon jelentõs számú érdeklõdõ volt
jelen, közülük - helyhiány miatt - sokan csak
kintrõl hallgathatták a közremûködõ Winkler
Balázs trombitajátékát. A kiállítás szeptember
11-ig látható.  FZS

A rózsaszínrõl és a nemzet színeirõl
Annak, hogy Zentai Gábor gyûjtõszenvedé-
lye és gyûjtésének tárgya kimeríthetetlen,
ékes bizonyítéka a Batsányi János Mûve-
lõdési Központban július 25-én megnyílt
Biblia-kiállítás.

A kiállítást megnyitó Csere Sándor kano-
nok tisztelettel és elismeréssel szólt a gyûjtõ
szép és nemes szándékáról, a gyûjtemény
gazdagságáról, majd a Biblia eredetérõl, fel-
építésérõl és a benne lévõ örök üzenetrõl be-
szélt a nagyszámú közönségnek.

A Biblia nemcsak õseink számtalan nem-
zedéke számára volt a tudás és erkölcs, meg-
ismerés, áhítat és vigasztalás forrása, de mi, a
most élõk is sokat merítünk belõle. Az emberi
fejlõdés évezredekkel ezelõtti stádiumát örö-
kíti meg, azt, amikor az ember elõször töp-
rengett el a természet csodáin, amikor elõször
kérdezett rá az emberi munkának és szenve-

désnek, sikernek és kudarcnak, bûnnek és
büntetésnek, megbocsátásnak, szeretetnek és
gyûlöletnek, bátorságnak, születésnek és el-
múlásnak okára, eredetére, céljára és értel-
mére. A mindentudás forrásának tekintették,

népkönyvvé lett, a modern európai irodalmak
kialakulásának egyik ihletõje, mindennapi
beszédünk, fogalomkészletünk, gondolataink
alakítója, formálója.

Zentai Gábor 25 évvel ezelõtt kezdte el a
különbözõ korokból való Bibliák gyûjtését,
mára már nyolcvanötöt tudhat magáénak. A
kiállított Szentírások mellett olyan mûvek is
helyet kaptak a tárolókban, amelyek a bib-
liai ismereteket gazdagítják. Somlai Julianna
festõmûvész 25 képbõl álló, a Szegények
Bibliáját ábrázoló sorozata a kiállítás szer-
ves részét képezi.

N. Horváth Erzsébet

A Biblia üzenete a kor emberének

A kiállítást dr. Csöregh Éva örökös
elnök nyitotta meg

Fotó: Mûvészeti iskola

- A Biblia nemcsak a hívõknek, de a hitetleneknek is korokon átívelõ
üzenetet tartalmaz - mondta Csere Sándor kanonok

Fotó: N. Horváth

Márió, a harmonikás

Fotó: Füstös

Egy különlegesen szép és távoli tájjal is-
merteti meg mindazokat Reino Aholainen
AFIAP-díjas fotómûvész, akik megtekin-
tik a természetfotóiból összeállított kiállí-
tást a Városi Mozi elõcsarnokában.

A közel 70 mûvészi fotón keresztül az észa-
ki rokonaink által átélt és megélt évszakváltá-
sok: a tavasz, a nyár, az õsz és a tél szépségei,
a finn táj növény- és állatvilága, az emberlak-
ta vidék bontakozik ki a látogatók elõtt.

A kiállítás július 19-ei megnyitóján Császár
László polgármester köszöntötte a Tapolcán
tartózkodó finn vendégeket, majd Bolla
Albertné, a Tapolcai Finn Barátok Körének
elnöke szólt a testvértelepülések (Tapolca-
Lempäälä) gyümölcsözõ kapcsolatáról.

A tárlatvezetésre Vecsei János amatõr fes-
tõmûvész vállalkozott. Szólt a mûvész életút-
járól, a fotózás terén elért sikereirõl, díjairól és a
mûvészi megformálás tökéletességérõl is.   NHE

Finn és skandináv tájakon

Ember és természet Reino Aholainen mûvészi fotóján



Az elkövetkezendõ fél évben a lakosság
háztartásonként már csak egy szemétszál-
lítási díjszámlát fog kapni Tapolcán. En-
nek a számlának az összege 3.782 Ft lesz, a
befizetés határideje: 2011. december 31.

A Képviselõ-testület július 22-én rendkí-
vüli nyilvános ülést tartott, amelynek kiemelt
napirendi pontja a települési szilárd hulladék-

begyûjtés és elszállítás díjáról szóló rendelet
módosítása volt. Az ülést követõen Császár
László polgármester és Sólyom Károly alpol-
gármester tájékoztatta a sajtó képviselõit az ott
megszületett döntésrõl.

- A szemétszállítás 2011. évre vonatkozó
díját a Testület 2010. december 16-ai nyilvá-
nos ülésén 27.630 Ft/háztartás/év mérték-
ben állapította meg, nem emelte be a teljes
KA projekt  költségtömege alapján meghatá-
rozott 37.235 Ft/háztartás/év díjat, hanem
egy súlyozott átlagszámítással azt feltételez-
te, hogy a királyszentistváni Észak-Balatoni
Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési
Rendszer 2011. május 1-jétõl megkezdi üzem-
szerû mûködését. A május 9-én bekövetkezett
tûzeset ezt az „élesüzemû” mûködést elle-
hetetlenítette, így jelenleg a mûködés pontos
költségeit sem lehet meghatározni. A kiala-
kult helyzetre való tekintettel a lakosság jo-
gos elvárása - ismerve a bizonytalansági té-
nyezõket is - a költségek csökkentése. Az elsõ
hat hónapban már kifizetett díj szinte teljes

egészében fedezi a 2011-ben várható költsé-
geket, így a lakosságnak az elkövetkezendõ fél
évben háztartásonként már csak 3.782 Ft-ot
kell fizetnie. A befizetés határideje december
31. Ez az összeg tartalmazza a szolgáltató
számlázásának díját és az egyéb felmerülõ
költségeket. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége mind-
végig a teljes gyûjtõkörzetre fennáll, annak
ellenére, hogy a lakossági díj fizetése az év
hátralévõ idõszakában gyakorlatilag felfüg-
gesztésre kerül. December 31-ei fordulónap-
pal a Remondis Kft-nek elszámolást kell ké-
szítenie, majd ennek ismeretében kerülhet sor
a 2012. évi rendeletmódosításra, és az új sza-
bályozásban nyílhat lehetõség a kisebb gyûj-
tõedény rendszeresítésére, a személyi ked-
vezmények rugalmasabb kezelésére, valamint
a mentességek körének pontosabb szabályo-
zására - mondta a polgármester.

Sólyom Károly alpolgármester - õ képviseli
Tapolca városát a 158 település által alapított
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsában - a sajtótájékoztatón is
megerõsítette az elõzõ lapszámban már el-
mondottakat, miszerint a tûzeset területén, a
válogatónál jelenleg is a hatósági vizsgálatok
tartanak, de a rendszer bizonyos részei, így
például szelektív gyûjtés mûködik, és ez azt
is jelenti, hogy több költségelem továbbra is
megmarad.

- Az már most látszik, hogy 2011. decem-
ber 31-ig nem kezdõdik meg a munka a válo-
gatóban. A szolgáltatók és kivitelezõk becs-
lése szerint - ideális esetben - a királyszent-
istváni mechanikai válogató csarnokban a te-
vékenység 2012 januárjában tud csak elkez-
dõdni - tette hozzá az alpolgármester. NHE

2011. július     7Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR

Változás a 2011. év szemétszállítási díjában

Ángyán Józsefet, a diszeli városrész 90
éves, szépkorú lakóját a város nevében a
közelmúltban köszöntötte Sólyom Károly
alpolgármester és Bakos György, a tele-
pülésrész önkormányzati képviselõje.

Józsi bácsi néhány hónappal ezelõtt
veszítette el feleségét, akivel 61 évig élt
boldog házasságban. Két leányuk született
és négy unokájuk van. A hitves elvesztése
annyira megviselte Józsi bácsit, hogy saját
kérésére ma már a tapolcai kórház Ápolási
Osztályán tölti napjait, ahol szakszerû or-
vosi ellátásban részesül.

Józsi bácsi aktív éveiben a környék bá-
nyáiban és a szigetelõanyag-gyárban dol-
gozott, nyugdíjas éveit pedig a ház körüli
munkálatok és a szõlõ mûvelése tette ki.

NHE

Isten éltesse
Józsi bácsi!

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Városunkból elszármazottakat

kérdeztünk meg, hogy mit jelent 
számukra Tapolca?

Elsõsorban kiindulópont, ahonnan az
ember elindul. Olyan, mint a kályha,
ami melegít. Ide köt a születésem, a
táj, a szülõk, a család, minden, ami az
ember életébe fontos. Jó mindig visz-
szajönni ide. Akármi történik az em-
berrel valahogy, ha visszajövök ide,
megnyugszik a lelkem, jól érzem itt
magam, elfelejtem a gondjaimat és ta-
lán egy kicsit újra gyerek is vagyok.

Az iskoláimat érettségiig itt végez-
tem, ezért én jó szívvel gondolok,
és mindig nagy szeretettel jövök
Tapolcára. Gyakorlatilag az életem
indult el innen. Nosztalgia. Szü-
leim, nagyszüleim nem voltak ta-
polcai születésûek, de annyira sze-
rettek itt élni, hogy azt kérték, hogy
itt temessük el õket Tapolcán. Ez
így is történt.

Szinte mindent, a gyermekkoromat, az
ifjúságomat, tényleg mindent. Én 18
éves koromban elkerültem Tapolcáról
elõször Gyõrbe, majd Szegedre. Õszin-
tén mondhatom, hogy ahányszor meg-
pillantom az Y-házakat, már hevesebben
dobog a szívem. Az életem meghatározó
eseményeit, ha lehetett, idehoztam Ta-
polcára, ebbe a miliõbe. Gondolok az
esküvõmre, a házassági évfordulómra, a
gyermekeim születésnapjára…

Dr. Nagy FerencHorváthné Kovács Valéria Tóthné Varga Erzsébet

FZS

Fotó: Mészáros Norbert

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
2011. augusztus 18-21.

Augusztus 14. (vasárnap):
Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom: 19.30: Ruppert István (orgona), Baranyai
István (hegedû), Jakab Tímea (ének).
Augusztus 18. (csütörtök):
18.00: Ünnepélyes felvonulás. Hõsök tere-Fõ tér-Kossuth utca-Kisfaludy utca: Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar, Batsányi Táncegyüttes, Kinizsi Táncegyüttes, Vinum Vulcanum
Borlovagrend, Hagyományõrzõ lovasok. Kisfaludy utca: 18.30: Ajkai Bányász
Fúvószenekar Mazsorett csoportjának mûsora. 18.45: Megnyitó; Borvidéki Tanács ered-
ményhirdetése. 19.15: Batsányi Táncegyüttes. 21.30: Bikini.
Augusztus 19. (péntek):
Városi Sporttelep: 16.00: XIII. Tapolca Kupa Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Torna.
Kisfaludy utca: 17.00: Garabonciás együttes. 18.00: Német nemzetiségi mûsor. 19.00:
Gardrób butik divatbemutatója; Oláh Petra (hastánc). 20.00: Slágeróra Solymos Tónival.
22.00: Zanzibar. 23.30: Koktél.
Augusztus 20. (szombat):
08.00: Zenés ébresztõ a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral. Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templom: 10.30: Szentmise. Szent István szobor: 11.30: Kenyérszentelés
(közremûködik: Batsányi Táncegyüttes, Honvéd Kulturális Egyesület). Kisfaludy utca:
14.30: Kiskalász koncert. 15.30: Acro Dance SE. 16.00: Szandi gyerekmûsora. 17.00:
Acro Dance SE. 18.00: Palmetta koncert. 20.00: Ünnepi köszöntõ; Bródi János; Zenés tû-
zijáték. 22.00: Hello Kids, sztárvendég: Komár László).
Augusztus 21. (vasárnap):
Köztársaság tér: 10.00: XIII. Tapolcai Pörköltfõzõ Verseny. 12.00: Tapolcai Musical
Színpad, Csobánc Népdalkör. Kisfaludy utca: 14.00: Hastánc. 14.30: Papp Rita gyerekmû-
sora. 15.30: Nyírettyû. 16.30 Hastánc. 17.00: Kinizsi Táncegyüttes. 17.45: Rosta Géza
gyermekmûsora. 19.00: Tihanyi Tóth Csaba-Bognár Rita: Csendül a nóta. 21.00: Éliás
Junior koncert, sztárvendég: Vastag Csaba.

Borait kínálja: Boksay Pince, Borbély Családi Pincészet, Horváth Pince,
Pupos Zoltán, Szent Antal Bormúzeum, Szent György Pince, Varga Pincészet.

Képünkön az ünnepelt

Fotó: TVT

- Régen várt eseményre kerül sor ha-
marosan - jelentette be Császár László
polgármester július 19-én a tapolcai
mentõállomáson.

- Örömteli hír, hogy Sümeg Város Épí-
téshatósága kiadta az új mentõállomás
építési engedélyét, a jogerõre emelkedés-
hez szükséges lemondó nyilatkozatot már
minden érintett szomszéd megadta. A si-
keres közbeszerzéseket követõen nyár vé-
gén, kora õsszel megkezdõdhet az építke-
zés, és várhatóan 2012 tavaszán már átadás-
ra is kerülhet a mentõállomás új épülete.

A Tapolca és Környéke Többcélú Kis-
térségi Társulás településeinek összefo-
gásával épülõ mentõállomás alapkõleté-
telére 2010. szeptember 23-án került sor.
A beruházáshoz szükséges kilencvenmil-
lió forintból negyvenötmilliót a kistérség
adott össze lakosságarányosan, harminc-
milliót a megyei önkormányzat, tizenöt-
milliót pedig az Országos Mentõszol-
gálat, az egészségügyi kormányzat biz-
tosított. N. Horváth Erzsébet

Megkezdõdik
az új mentõállomás

építése

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívom figyelmüket, hogy az ingat-
lanjukon található villamos hálózatot
megközelítõ fák gallyazása a 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET - villamos energia
törvény), valamint a 122/2004 (X.15) GKM
rendelet (a villamosmû biztonsági övezetérõl
szóló rendelet) szerint a tulajdonos köte-
lessége. Amennyiben a gallyazást nem végzi
el, úgy az életveszély mielõbbi megszûn-
tetése, valamint a hálózat védelme érdekében
azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. az általa megbízott szakemberekkel
2011. augusztus elsõ felében elvégezteti!

A munka elvégzése a fenti idõintervallum-
ban ingyenes. Kérem, hogy a munkavégzést
fentiek miatt ne akadályozzák!

Császár László polgármester
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Határok nélkül a nyelvi táborban

HELYI ÉRTÉKEINK

A Képviselõ-testület június 24-ei ülésének
egyik napirendi pontja a Tapolca, Darányi
Ignác u. 19. szám alatt lévõ, helyi védelem
alatt álló víztorony önkormányzati tulaj-
donba vétele volt. A víztorony 2004. január
1-jétõl a Rockwool Kft. tulajdonában van,
és ezt - valamint a hozzá tartozó területet 
- a Kft. térítésmentesen felajánlotta a vá-
rosnak.

Az építmény helyi építészeti és ipartörté-
neti jelentõsége miatt a Testület úgy döntött,
hogy a felajánlást elfogadja, és az építmény
jövõbeni sorsáról gondoskodik. Jelen írásunk
a víztorony történetét kíséri nyomon a tervek
megszületésétõl napjainkig. Mivel nagyon ke-
vés adat állt rendelkezésünkre, ezért ezúton is
kérünk mindenkit, aki bármilyen adalékkal,
fotóval tud szolgálni a tapolcai víztorony
történetéhez, juttassa el a szerkesztõségünk-
be. Köszönjük.

„A hajlandóság a vízvezeték megcsinálá-
sára meg van és ezt nem szabad elmúlni hagy-
nunk!” - írta a Tapolczai Lapok szerkesztõje
az újság 1917. szeptember 30-ai számában,
de több mint egy évtizednek kellett eltelnie

ahhoz, hogy a nagy vihart kavaró tervekbõl -
ha csak „foltokban is”, de - valóság legyen.

A vízvezeték, a csatornahálózat kiépítésének
és egy víztorony építésének gondolata már
több mint 100 évvel ezelõtt megfogalmazó-
dott. A fent említett újságcikk is hivatkozik
egy régi tervre, amelyet Keszler Aladár ké-
szített. Ennek lényege az lett volna, hogy a
villanytelep artézi kútjának vizét felnyomat-
ják a Mogyorósdombon építendõ víztorony-
ba, ahonnan aztán elegendõ esése volna a
víznek. „De nem kéne ehhez sem ragaszkod-
ni” - írja az újságíró, és egy sokkal merészebb
ötlettel állt elõ: „…itt van a közelben a Szent
György-hegy az õ kitûnõ jó, bõvízû hegyi for-
rásaival. A város irányában, a Bogdán
György-féle szõlõben is van egy bõvízû he-gyi
forrás, amely emberemlékezet óta nem apadt
el. Talán itt kellene a forrásvidéket ki-
bõvíteni, vízgyûjtõket ásni és innen, 380 mé-
ter magasságból lehetne vezetni a vizet Ta-
polczára, mely 125 méter magasan van a ten-
ger színe fölött.”

Nos, a szakemberek - a mai szóhasználattal
élve - nem díjazták ezt az ötletet, de egy biz-

tos, az elkövetkezendõ években a község Kép-
viselõ-testülete többször is napirendre tûzte a
vízvezeték és a vízmû építésének kérdését.

„Ha van cél, amely egyesíteni tudja a tár-
sadalom erõit, akkor a vízvezeték és a csa-
tornázás megvalósítása az. A tervek elkészül-
tek.” - írta a Tapolczai Lapok 1926. november
14-ei lapszáma. - „Az egyenletes nyomás biz-
tosítására, valamint a vízfogyasztásnál elõ-
forduló ingadozások kiegyenlítésére egy 400
hl ûrtartalmú kovácsoltvasból készült víztor-
nyot vettünk tervbe, melyet idõvel még egy
ikertorony felépítésével kibõvítünk, vagy a
vízmû teljes kiépítése esetén egy nagyobb
vasbetonból készítendõ víztoronnyal volna
helyettesíthetõ, amikor is a kovácsoltvas-
torony a konstrukciójánál fogva könnyen széj-
jelszedhetõ és így értékesíthetõ leend. A víz-
torony a város északi részén az építendõ új
kertváros felett nyerne elhelyezést.”

A Mészáros Elemér tervei alapján készült
víztorony építésére 1927-ben került sor. Míg
Keszler Sándor (1918-1996) gépészmérnök,
Tapolca tiszteletbeli polgára feljegyzései
szerint a Láng Gépgyártól vásárolta meg a

község 1,5 fillér/kg áron, addig más helytör-
téneti adatok a Ganz-gyárat jelölték meg ké-
szítõként. Az összeszerelést a tapolcai Steiner
lakatoscég végezte.

Az elkövetkezendõ évtizedekben jó szol-
gálatot tevõ víztornyot a XX. század utolsó
harmadában „nyugdíjazták”. Ma már csak
látványosság, hasznosításra váró, helyi véde-
lem alatt álló építmény, amelynek állapotáról
meghatározott idõközönként felmérést készít
az illetékes hatóság, megállapítva, hogy gon-
dozott terület veszi körül a még jó karban
lévõ tapolcai víztornyot.

Azok, akik ott nõttek fel a tövében, tudják
-, mert ha tiltottan is, de megtapasztalták -,
hogy a tetejérõl csodálatos panoráma nyílik a
városra, a környezõ vidékre. Ezért is remény-
kednek abban, hogy a város úgy menti meg
az utókornak a víztornyot, hogy az akár Ta-
polca egyik szimbólumává is válhat.       NHE

A tapolcai víztorony története

Steiner Zsigmond lakatosmûhelyének dolgozói az 1920-as évek végén

Fotó: Archív

Anno: szerelés közben

Fotó: Archív

Víztorony a N46°53,189’ szélességi és
É17°26,344’ hosszúsági fokon. Azono-
sítója: 3591

Fotó: Farkas István

Sokan kilátogattak a volt Csobánc-lakta-
nyába a június 25-én megtartott Dobó Vá-
rosrész Napja programokra.

Dobó István szobrának megkoszorúzása
után Sólyom Károly alpolgármester, a telepü-
lésrész önkormányzati képviselõje nyitotta meg
a rendezvényt. Beszédében elmondta, hogy ez
a kezdeményezés oldani szeretné az elszige-
telõdést a lakótelep és a város között. Ez a ren-
dezvény szeretné pótolni azt az intenzív kul-
turális életet, ami a honvédség ideje alatt jelle-
mezte a Dobó-lakótelepet. Ezzel a gondolattal
a résztvevõk is egyetértettek. Úgy érzik, mióta
nincs honvédség Tapolcán, azóta kevesebb oda-
figyelést kapnak a várostól. Örültek a lehetõség-
nek, „mert itt összegyûlhetnek és kikapcsolód-
hatnak”. Egy itt élõ házaspár elmondta, hogy õk

több mint 40 éve laknak a lakótelepen, szeretnek
is itt lakni és örülnek a kezdeményezésnek. 

A programok elérték céljukat, hiszen a vá-
ros minden részébõl jöttek családok, idõseb-
bek, fiatalok. A tapolcai és környékbeli civil
szervezetek is bemutatkoztak, és a színpadra
lépõkkel együtt emléklapot vehettek át. A
délutánt a Kinizsi Táncegyüttes mûsora in-
dította, majd Rosta Géza gyerekmûsora kö-
vetkezett. A tartalmas kikapcsolódáshoz hozzá-
járult a Csobánc Népdalkör, a Yaramineh Has-
tánc Csoport, a Basic Táncstúdió, Sajcz Gábor
tangóharmonika játékával és a Fantasy-együttes.

A szervezõk a civilek által fõzött pörkölttel
és az alpolgármester úr borával kínálták a részt-
vevõket. A remények szerint a mai rendezvény-
nyel egy szép hagyomány indult útjára…   FZS

Civilek a volt laktanyában
Július 17-étõl - két héten át - finn-magyar
nyelvû tábornak ad otthont Tapolca. A
tábor létrejöttérõl és programjairól Bolla
Albertné Editet, a Tapolcai Finn Barátok
Körének elnökét kérdeztük.

- Annak a gondolata, hogy a második finn-
magyar nyelvû tábornak a testvértelepülés ad-
jon otthont, már két évvel ezelõtt, Lempäälä-
ban megszületett - mondta az elnök. - Tapolca
városa is nagyon sokat segített abban, hogy a
résztvevõk maradandó élményekkel és - nem
utolsósorban - jobb nyelvtudással térhessenek
majd haza. A 32 fõs csoport tagjai között finn
és magyar egyetemisták éppúgy megtalálha-
tók, mint ahogy az aktívak, illetve a nyugdíja-
sok. A sokszínû összetétel egy sajátos arcula-

tot is ad a tábornak. A programok összeál-
lításakor nemcsak arra törekedtünk, hogy a
gimnáziumban zajló tanórákon minél többet
sajátítsanak el a résztvevõk, de a szabadidõ
változatos eltöltésérõl is gondoskodunk. Így
nem maradhat el a városi séta és a Tavasbar-
lang megtekintése sem, de a balatoni fürdõ-
zés, a Szent György-hegyi borút és a zirci-
pannonhalmi kirándulás is szerepel a prog-
ramok között. A változó nyelvtudással érkezõ
„táborlakók” két hét után záróvizsgát tesznek,
azaz számot adnak arról, hogy mennyit tudtak
haladni a rokon nyelv elsajátításában. A cso-
port tagjai között nincs kezdõ, csak középhala-
dó és haladó - tette hozzá a tábor „lelke, motor-
ja”, Bolla Albertné Edit. NHE

Finn-magyar tábor Tapolcán

- Július 1-je és augusztus 25-e között
30%-kal nõ a tapolcai mentõállomás fela-
datellátása - tudtuk meg Szalai László men-
tõállomás vezetõtõl.

A növekedés okai között a Balaton-part
nyári turistaforgalmának emelkedése kap ki-
emelt helyet. Ebben az idõszakban nemcsak a
közúti balesetek száma növekszik jelentõsen,
de a nyári meleg okozta hirtelen rosszullétek,
a strandi balesetek is gyakoriak.

A tapolcai mentõállomás dolgozói Zánká-
tól Balatonedericsig látnak el szolgálatot, Rév-

fülöpön egy plusz mentõautót állítottak
„munkába”. Tapolcán három autó dolgozik
munkanapokon és nappal, kettõ pedig éjjel,
hétvégén és ünnepnapon. - A 04 Alapítvány-
nak köszönhetõen az állomás felszereltsége
átlagon felüli, minden autóban megtalálhatók
azok a mûszerek, amelyeknek segítségével az
ellátás magas színvonalon történhet. Hat hete
dolgozik nálunk egy fiatal kolléga, akinek
nemrég volt egy sikeres újraélesztése - mond-
ta Szalai László, a mentõállomás vezetõje.

N. Horváth Erzsébet

Magas színvonalú ellátás



Sorozatunkban azoknak a Tapolcán élõ
és Tapolcáról elszármazottaknak kívá-
nunk helyet adni, akik az általuk vá-
lasztott életúton példaértékûen járnak.

Nos, hogy mennyire példaértékû inter-
júalanyom életútja, annak eldöntését a
Kedves Olvasóra bízom. Egy biztos: aki
találkozott már Szép Norbi Na'conxypan-
jával, aki beszélgetett már vele, nehezen
szabadul a hatás alól.

Egyetlen pillanat alatt, magányosan ér-
kezett a mûvészek tehetséggel megáldott-
megvert világába. Bár kezdetekkor a szür-
realista Salvador Dalit vallotta mesteré-
nek, témaválasztása, ecsetkezelése nem a
valóságfeletti világnak nyit határtalan te-
ret, sokkal inkább az ébrenlét és az álom
szûk határmezsgyéjén születõ belsõ mozi-
ja képsorait osztja meg velünk. A villám-
gyors cselekményhez az összes hatáskeltõ
eszközt egyszerre veti be. 

„Vetítõvásznán” a fényhatásokkal, a szí-
nek kifejezési lehetõségeivel, a jelenetek
dinamizmusával szinte felszabadítja a gon-
dolati tartalmat. Az élet diszharmonikus -
hirdetik a képei oly módon, hogy közben
egy sajátos „Szép Norbis” harmóniát te-
remtenek. Olyan filmkockák ezek, ame-
lyekben egy sûrített pillanaton belül bont-
ja és rakja össze az egész világegyetemet.
Mûvészetének megértéséhez nemcsak nyi-
tottságra és vizuális érzékenységre van szük-
ség, de meg kell ismernünk õt magát is. A
vele készített interjú ehhez kíván segítsé-
get nyújtani.

- Norbi! Egy kicsit menjünk vissza az
idõben! Már a születése elõtt kilenc hó-
nappal eleve elrendeltetett, hogy csak a
szép bûvöletében élheti le az életét, hiszen
már a vezetékneve is Szép.

- Ez valóban így van. Már nem is kéne
festenem, csak a vászon alá kéne írnom,
hogy Szép. Már ezzel is eladható lenne.
Olyan mûvésznevem van, hogy nem is ké-
ne tudnom festeni. De emellé még tudok
is, és nem is akárhogyan!

- Na, tessék! Ez a mûvészi öntudat, de
mondhatnám azt is, hogy mûvészi gõg min-
dig megvolt, vagy az elmúlt évek és az el-
adott festmények növekvõ száma hozta meg?

- Ez nem volt mindig így, a kezdet
kezdetén nem volt önbizalmam, de egyre
jobban van, sõt, most már azt mondom,
hogy ez már túlzás.

- Önkritikája is van?!
- Igen! De az önbizalmam is akkora,

hogy egyszerûen úgy érzem, én vagyok a
legjobb. Bárkikkel állítok ki együtt, tuti,
hogy én vagyok köztük a legjobb!

- Nos, akkor egy kicsit szálljon le a Föld-

re, és kezdjük a kezdet kezdetén. Mikor vet-
te észre elõször, hogy a „festményei” nem-
csak mázolmányok, hanem produktumok
is?

- Már nagyon korán. 7-8 éves koromban
volt egy agymûtétem. Összefutottam az
egyik osztálytársammal, és a foga beletört
a fejembe. A seb elmérgesedett, ezért meg
kellett mûteni az agyamat, meg kellett
tisztítani a roncsolt területet. Azután kezd-

tem festeni, de mondhatnám azt is, hogy
az orvosok olyan programot telepítettek az
agyamba, ami ezt a képességet adta.

- Ezt komolyan gondolja?! El is hiszi,
amit mond?

- Igen. Persze, hogy komolyan gondo-
lom. Akkor világosodtam meg. Egészen
addig kettes-hármas voltam rajzból. A sé-
rülést látva az orvosok azt mondták, hogy
vagy belehalok a mûtétbe, vagy ha nem,
soha nem leszek normális. Úgy néz ki,
hogy életben maradtam, de ez maradt visz-
sza. Bármeddig megyek vissza a családom
történetében, senki sem festett. Itt szület-
tem Tapolcán. Édesapám bányász volt, édes-
anyám óvónõ.

- A rajztanára észrevette a „megvilágo-
sodását”?

- Sajnos, nem. Kovács Tamásné - õ volt
az 5-ös iskolában a rajztanárom - egyik
órán azt mondta, Norbi, rajzolj egy almát,
és én rajzoltam egy körtét. Adott rá egy
egyest. Pedig, ha akkor kapok az „alkotá-
somra” egy ötöst, a képzõmûvészet irányá-
ba indultam volna el, de így abszolút „pol-
gári” foglalkozást választottam, esztergá-
lyos lettem, majd programozó, de a festést
soha nem hagytam abba.

- A kultúra, a mûvészet is áru. Mi volt az

elsõ képe, amelyrõl azt érezte, hogy nem-
csak ára, de értéke is van?

- Az elsõ talán az, amikor egy tojásból
kikel egy madár. A tojás az én fejem volt.
A születést szimbolizálta.

- A '90-es években, a huszas éveiben
még szürrealistának, Salvador Dali köve-
tõjének vallotta magát. Hol tart most?

- Valóban Dali-mániában szenvedtem
akkor, de ez már a múlté. Nem tudom,
hogy mi az, ami most van, de nem is kell
behatárolni. Egyszerûen csak festeni kell.
Bár bevallom õszintén, mostanában egyre
nehezebben megy.

- Mi ennek az oka? Kezd „normális”
lenni?

- Nem ez az oka! Sõt, most kezdek el-
mebajos lenni. Az ok egyszerû: a képeim
eladásával is nekem kell foglalkoznom,
nincs mûvészeti marketinges a környeze-
temben. Ha az ember ebbõl akar élni, mu-
száj eladni.

- Mi a mûvészi hitvallása?
- Soha nem gondolkodtam ilyenen. Túl

egyszerû ember vagyok ahhoz, hogy ezt
megfogalmazzam. Egyszer csak elindul a
kép a mûtött agyamban és valami lesz
belõle.

- Háborús téma, Tapolca szimbólumai,
történelmi emlékhelyei, élet, halál, férfi, nõ
és még sok más…

- Attól függ, hogy mi villan be reggel,
amikor felébredek. Teljesen új gondolatok
születhetnek ma az agyamban, mások, mint
tegnap. A múltkor még szétlõtt fejû hábo-
rús gyerekeket festettem, másnap már prog-
ramozott, mátrixszerû képeim születtek.

- Ugye, ha reggelente belenéz a tükör-
be, nem egy levágott fülû, õrült tekintetû
Van Gogh-hasonmás néz vissza Önre?

- Bízom benne, hogy igen. Ha nem szü-
letett volna meg a kisfiam, tuti, hogy már
nem itt tartanék, hanem egy egészen más
úton haladnék. Feláldoztam volna magam
ezen a vonalon. Azt mondtam volna, hogy
minden mindegy, csak menjen a festés.

- Akkor még ma is borotvaélen táncol?
- Igen. Egyáltalán nem akarok itt lenni.

Nem a túlvilágba vágyom, hanem egy
olyan dimenzióba, amit nem érzékel egy
olyan földi halandó, aki nem tudja elkép-
zelni, hogy mi zajlik az én agyamban.

- Színek is vannak benne?
- Érdekes, azok nincsenek, mindig el-

tûnnek. A legújabb képeimen nincsenek is
színek. Leegyszerûsödik a világ. Minimá-
lis kis vonallal is el lehet mondani, hogy
mit szeretnénk, mit érzünk!

- A kisfia mire tanította meg?
- Arra tanított, hogy nemcsak én vagyok

a világon, nem én vagyok az elsõ és min-
denki csak második. Az exhibicionizmu-

somat törte kaleidoszkóp-darabokra. Nem
gondoltam volna, hogy ilyen jó apa le-
szek, kenyérre tud kenni. Õ az egyik ál-
landó modellem, de már festeni is tanítom,
sõt, olyan képe is van, ami már elkelt.

- Önnek van olyan festménye, amitõl nem
válna meg?

- Mindig van olyan kép, amire azt mon-
dom, hogy nem adom el, de aztán jön egy
vevõ, aki egy olyan árat mond, amiért oda-
adom, tudva azt, hogy így a képem jobb
helyen lesz, mint ahogy egyébként a mû-
teremben állva, egymásnak döntve, 10-15
másik kép „társaságában”.

- A tapolcai nyár egyik idei attrakciója
a Szép Kirakat Galéria létrejötte. Mon-
dana errõl néhány mondatot?

- Az ötlet úgy született meg, hogy elke-
seredve láttam a Belvárosban lévõ üres
üzleteket, gondoltam egy merészet - a vá-
ros partner volt hozzá -, és ezeket néhány
mûvésztársammal együtt kiállítóteremmé
alakítottuk át. A közönségsiker engem iga-
zolt.

- A kiállítóterem bejáratánál egy felöl-
töztetett, bekötött fejû férfi bábu fogadja a
látogatókat. Kicsoda õ?

- Én vagyok. Õ egy - úgy is mondhat-
nám - önarckép. Bár néhány évvel ezelõtt
még magasabb voltam, kigyúrt, de már
elmúltam 35 éves, az idõ megviselt. A
bábu fejébõl, azaz az enyémbõl nem egy
kés, hanem egy pendrive áll ki, utalva
arra, hogy az orvosok hajdanán programot
telepítettek a mûtött agyamba.

- Milyen képen dolgozik most?
- Most végeztem egy 6 méteres képpel,

amely a Hotel Pelionba kerül. Indulhat az
új agymenés.             N. Horváth Erzsébet
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Önarckép a „megvilágosodás” emlékére

Fotó: N. Horváth

Az álom

Kreatívak fala Tapolcán

Az ébren álmodó festõ: Szép Norbert
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Ez nem csirkepiac! …itt egy mell, ott egy comb…! A diákok, kollégák mosolyogtak fi-

gyelmeztetésemen.
A szélsõséges divatdiktálók irányításával divat lett a test mutogatása (árusítása)? Nem-

csak a széptestû fiatalokat kábítják el; ráncos, szétmállott mellekbõl is „illik” több-kevesebb
(inkább több) részt fitogtatni.

Ez az átlagmajmolók viselkedése. (Igazi nagy mûvésztõl finom mértékletességet láttam
híres színpadon.)

A testrészek rendeltetés szerinti „viselését”, természetes szerepét - kihívás és reklám nélkül
- csak az állatok valósítják meg. A forró égövi primitív népek természetes meztelenséggel jár-
nak, de még õk is viselnek ágyékkötõt.

És a „rongyokban” dúskáló modernek?...
S akkor még nem beszéltem egyes újságok „szégyöntelenjeirõl”.              Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 50. rész
A Pluto népes holdrendszere

A Hubble Ûrteleszkóp WFC3 kamerájá-
nak felvételei alapján azonosították a
Pluto törpebolygó negyedik holdját.

Az ûrteleszkóp a korábbi kilencedik
bolygó feltételezett gyûrûi utáni kutatás
közben fedezte fel az egyelõre P4 jelzés-

sel ellátott kísérõt. Az újonnan felfedezett
égitest az eddigi legkisebb ismert Pluto-
hold, átmérõje 13-34 kilométer közötti. A
többi kísérõbolygó mérete (a Plutotól való
távolság sorrendjében): Charon 1200 km,
Nix 32 km, Hydra 113 km. A P4 a Nix és
Hydra közötti pályán kering kb. 31 napos
periódussal.

Az elméletek szerint a Pluto holdrend-
szere a törpebolygó és egy másik bolygó-
méretû test ütközése nyomán keletkezett a
korai Naprendszerben (a Föld Holdjának
kialakulásához hasonlóan, amikor a felté-
telezések szerint egy Mars méretû bolygó-
val ütközött bolygónk). A kutatók elkép-
zelhetõnek tartják, hogy a Pluto holdjai
mikrometeorokkal ütközve gyûrûket is
létrehozhattak a törpebolygó körül, bár
ennek még nem találták nyomát. HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Bak László gazdaság-vezetõ
(Letenye, 1920. május 20. - Tapolca, 1985. augusztus 8.)

Édesapja, Bak József állampénztári fõtanácsos volt. Tanulmányait
a nagykanizsai polgári fiúiskolában kezdte, érettségit a nagykanizsai
fiú felsõkereskedelmi iskolában szerzett 1940-ben. 1941-43 között
részt vett a doni harcokban. 1943-44-ben a letenyei körjegyzõségen

dolgozott gyakornokként. 1944. szeptember 20-tól ismét katonáskodott.1945. április 8-
szeptember 23. között hadifogságban volt. Hazatérve ismét a letenyei körjegyzõségen
kezdett dolgozni. 1948. januárjától 1949. júniusáig az FM Gépesítési Fõosztályán, majd a
Népjóléti Minisztérium központi igazgatóságán könyvelõként dolgozott. Ekkor kinevezték a
Karcagi Állami Gyermekotthon vezetõ gondnokává. Pályázat útján elnyerte a Devecseri
Kórház gazdaságvezetõi tisztét, ezt követõen 1952. szeptemberétõl a tapolcai kórház gaz-
dasági vezetõje volt 1976-ig. 1954-ben képesített egészségügyi könyvelõi vizsgát tett. 1972-
ben sikeresen elvégezte az Egészségügyi Minisztérium által elõírt kétéves komplex gaz-
daságvezetõi iskolát.

1976-tól 1980-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig a kórház gazdasági-mûszaki ellátásveze-
tõje volt. Mûködése alatt folytatódott a kórház további átépítése, a kórházbarlang feltárása, a
kórházi szennyvizek elvezetésének megoldása, a konyha korszerûsítése, a személyzeti szo-
ciális helyiségek létesítése és korszerûsítése. Új mosodát építtetett, komplex nõvérszálló
építését szervezte meg. A kórház fennállásának 50. évfordulójára befejezõdött a mûtõ korsze-
rûsítése is. 1968-69-ben kiépült a véradó állomás, majd késõbb a szülészeti mûtõ, az újszülött
szoba és a gazdasági hivatal. Munkájáért többször részesült elismerésben. Hosszan tartó
súlyos betegség következtében, 65 éves korában hunyt el. Sírja a régi köztemetõben talál-
ható. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: Vágott nyúlkrém: 1 csontos
nyúlgerinc, 1 egész nyúl comb, 2 db fõtt to-
jás, 2 dl tejszín, 1 ek dijoni mustár, 1 ek angol
mustár, 2 ek dióolaj, 2 tk provanszi fûszer-
keverék, citromos só, bors. Almás répa salá-
ta: 1 közepes, kemény alma, 3-4 sárgarépa, 1
narancs, 1 tojássárgája, 2-3 ek joghurt, mus-
tár, só, bors, olaj.

Elkészítése: A nyúlhúst mossuk meg,
majd egy párolóbetétes edényben pároljuk
puhára. A húst elõtte ne ízesítsük, majd csak
a krém készítése közben. (érdemes megkós-
tolni a párolás végén a natúr nyúlhús ízét,
nagyon zamatos, önmagában ízes) Hagyjuk
egy kicsit hûlni, majd fejtsük le a húst a cson-
tokról. Egy késes aprító segítségével daráljuk
/vágjuk/ össze. Tegyünk ugyanígy a tojással
is. Keverjük össze, fûszerezzük, sózzuk, íze-
sítsük és adjunk hozzá (dió) olajat.

Egy edényben melegítsünk kevéske olajat,
adjuk hozzá a tejszínt és a mustárokat. For-
raljuk össze majd adjuk hozzá a tojásos vá-
gott húst. Gyenge tûzön, kevergetve fõzzük
össze. Egy kerámia edénybe tegyük kihûlni,

és hagyjuk, hogy az ízek érjenek össze. 
A salátához készítsünk egy tojás sárgájá-

ból és olajból majonézt, ezt ízesítsük a na-
rancs levével, egy kis mustárral, sóval és
borssal. Adjuk hozzá a joghurtot, ezzel köny-
nyítjük. Az almát és a répát hámozzuk meg,
és vágjuk/gyaluljuk vékony csíkokra. Azon-
nal keverjük bele a majonézbe, így az alma
nem barnul meg.

A krémet tálalhatjuk magában is, de ezzel
a salátával együtt nagyon finom. Jól illik hoz-
zá a frissen sült fehérkenyér vagy egy diós-
rozsos félbarna kenyér.

Jó étvágyat hozzá!
Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Vágott nyúlhús krém, almás répasalátával és házi kenyérrel

Tamási Áron
Mûvelõdési Központ

augusztusi programjai
7. 20 óra: Tapolcai Nyár, Víziszínpad -
Team 4 Music, SP; 14. 20 óra: Tapolcai
Nyár, Víziszínpad - Postás Józsi.

Három skót vicc
Két skót beszélget:
Egyik: Az én kutyám olyan okos, hogy min-
den reggel behozza a friss újságot.
Másik: Nem nagy ügy, ezt minden kutya
meg tudja csinálni.
Egyik: De én semmilyen újságra nem fize-
tek elõ.

Férj: Dermesztõ hideg van ottkinn. Miért
van ilyen hideg a szobában?
Asszony: Nem tudtam, hogy hazajössz, és
csak egy személyre fûtöttem be.

A skót nagy pénzt nyert a lottón. Így szól a
közelében álló taxishoz: Megmondaná ké-
rem, hol van itt legközelebb egy buszmeg-
álló? Dr. Töreky LászlóFotó: Internet

Városunk Fõ utcája igazi karneváli hangu-
latot mutatott július 15-én 18 órától. Az
üzletek 30-50%-os kedvezményekkel és
meghosszabbított nyitva tartással várták a
helyi és környékbeli lakosokat és az itt
nyaralókat. 

Az üres kirakatok egy részében a különle-
ges kiállítást Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ nyitotta meg kiemelve a „Szép Ki-
rakat Galéria” ötletének környezetünkre és
az idegenforgalomra tett hatását. A négy al-
kotó - Szép Norbert, Szigeti László, Bognár
Betti és Bencze Bognár Ferenc - színes, kü-
lönleges formavilágot varázsoltak festményeik-
kel a csupasz üzlethelyiségekbe.

A színpadot a Rézangyal Fúvószenekar, has-
táncosok és a Helios népesítette be. Az üzletek
elõtt helyi õstermelõk, kézmûvesek, vállalko-
zók terményei, ill. termékei színesítették a vá-
lasztékot. Agyerekekre is gondoltak a szervezõk.
Népszerû volt az aszfaltrajzverseny, a bungee-
trambulin, a mászófal és a légvár is.               FZS

Péntek esti frász Tapolcán

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

A résztvevõk nemcsak Tapolcáról érkeztek,
hanem a környezõ településekrõl is, Monos-
torapátiról, Kisapátiról, Nemesgulácsról és Sü-
megrõl. A 10 nap alatt színes programokon
vehettek részt a táborozók: lovaglás Gyula-
keszibe, sétahajózás Keszthelyen, strandolás
Ajkán, Szigligeten, Keszthelyen, Pápán, mo-
zizás, labdarúgás, játékos vetélkedõk, szabad-

téri játékok. Látogatást tettek a Városi Rend-
õrkapitányságra és a tûzoltóságra, bepillan-
tást nyertek az ott folyó munkába, bemutatták
az ott használt eszközöket, gépjármûveket. A
Hunguest Hotel Pelionban is szíves fogad-
tatásban volt részük, körülnézhettek a szállo-
dában, kimehettek a játszótérre és vendégül is
látták õket. A Sportházban a bowling pályáé
volt a fõszerep, ahol még a legkisebbek is (két
kézzel) örömmel gurították a golyókat.

A táborzárás után a gyerekek fáradtan, de
élményekkel gazdagon térhettek haza.      CSD

Nyári sport és szabadidõs tábor

Hurrá, nyaralunk!

Fotó: Cseh

Képaláírás

Fotó: Füstös



Újabb fényes érmekkel és remek szerep-
léssel bizonyítottak az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub fiatal párbajtõrözõi a diákolim-
pián különbözõ korcsoportokban, valamint
a párbajtõrözõk magyar bajnokságán.

Az általános iskolások I-IV. korcsoport-
jának országos diákolimpiai versenye Szol-
nokon zajlott, ahol az Sz-L Bau Vívóklub
versenyzõi itt intézményeiket - a Tapolcai
Általános Iskolát és a  balatonfüredi Eötvös
Ált. Iskolát - képviselve versenyeztek, és szá-
mos szép eredményt értek el.

I-II. korcsoport eredményei: fiúk: 1. Csere
Bence (Eötvös). Lányok: 8. Frankó Alexandra
(Tp., Kazinczy). Csapatban a gyõzelmet a
balatonfüredi Eötvös Ált. Iskola párbajosai
szerezték meg.                                 

A III. korcsoport eredményei: fiúk: 2.
Kalácska Botond (Tp., Batsányi); 7. Gelencsér
Bence (Tp., Batsányi) és 8. Orbán Patrik (Tp.,
Kazinczy). Csapatban elsõ lett a Tapolcai Ál-
talános Iskola együttese, melynek tagjai:
Kalácska, Gelencsér, Orbán és Noszlopi Bence.

A IV. korcsoport eredményei: fiúk: 3. Szabó
Ádám (Tp., Bárdos), 6. Siklósi Gergely (Tp.,
Kazinczy). Csapatban a diákolimpiai bajnok
a Tapolcai Ált. Iskola Siklósi Gergely, Müller
Roland, Szabó Ádám, Dezsõ László össze-
tételû csapata lett.

Bükön rendezték meg az Olimpici-verseny-
sorozat zárásaként a legfiatalabb (törpici, gyer-
mek, újonc, serdülõ) korosztály magyar baj-
nokságát. Az Sz-L Bau Balaton ifjú párbajtõ-
rözõi négy magyar bajnoki címet szereztek meg. 

Egyéniben Gelencsér Bence (gyermek) 

és Siklósi Gergely (újonc) lett aranyérmes,
Siklósi Gergely megnyerte az összetett kor-
osztályos pontversenyt is .

Az újoncok csapatversenyét a Müller
Roland, Siklósi Gergely, Szabó Ádám,
Cserpes Dominik alkotta gárda nyerte, a ser-
dülõk csaptversenyét pedig a Siklósi Gergely,
Müller Roland, Cserpes Dominik, Tombor
Szabolcs összetételû. Így mindkét alakulat a
dobogó legfelsõ fokára állhatott.

Ezüstérmes lett a törpiciknél Csere Bence

és a fiú csapat (Bognár Zoltán, Illés Albert,
Csere Bence és Kauker Dominik). Gyermek
korosztályban  Farkas Csaba és a fiúk csapata
(Farkas Csaba, Gerencsér Bence, Cziráki Bálint
és Kalácska Botond). Döntõbe került még eb-
ben a korosztályban Szakos Martin, aki 6. és
Kalácska Botond, aki a 7. helyezést érte el.

Serdülõ lány egyéni kategóriában döntõbe
került, és ott az 5. helyen végzett a balaton-
füredi Szabó Fruzsina.

Szalay Gyöngyi, a sikeres versenyzõk
edzõje így értékelt: - Egyéni eredményeink
mellett a serdülõ fiúk bajnoki címére vagyok
a legbüszkébb, mert ebben a korosztályban
nagyon erõs csapatokkal kellett megküz-
denünk. Az elõdöntõben a Vasas együttesével
vívtunk, ahol jelentõs hátrányból sikerült visz-
szajönnünk, kihasználva egy megengedett
taktikai lépést, az új szabályok adta passzív
vívás lehetõségét (egy perc találat nélkül el-
telt idõ után a következõ vívópáros áll pástra),
Siklósi Gergelynek köszönhetõen a 15-7-re
nyert asszójával megfordítottuk az eredményt. 

A csapattársak is jól tartották az eredményt.
Az utolsó asszóban 1 tus elõnnyel kezdett az
egyéni újonc bajnok Gergõ, akinek ellenfele a
serdülõ bajnok Bányai Zsombor volt. 43-43-as
állásnál letelt a vívóidõ, és 1 perc hosszabbí-
tásban, hirtelen halálban nagy riválisa ellen
gyõzelemmel fejezett Gergõ. A döntõben Pécs
csapata ellen küzdöttek a balatonosok, ahol

szintén jelentõsen elhúzott az ellenfél, de az
ötödik asszóban Gergõ ismét kihasználta fö-
lényét, és a 3 perces vívóidejében szinte 2-3
másodpercenként adta a tusokat, így 20-6-ra
nyert. Ezzel jelentõsen fordított és elhúzott
együttesünk. Ezt az asszót követõen már a
csapattársak is felpörögtek, és elvehetetlen
volt a gyõzelmünk. 

Hálás vagyok azért, hogy részese tudtam
lenni a csapatversenynek - hiszen képviselõi
munkámból eredõen bizottsági ülésen kellett
volna részt vennem, de újra megköszönöm
képviselõtársaimnak, hogy felmentést kap-
tam -, mert éreztem, hogy ott kell lennem
tanítványaim mellett, s a mai napig is emlege-
tem ismerõsöknek, hogy milyen nagy fordu-
latok, küzdelmek árán nyertünk megérdemel-
ten bajnoki címet - nyilatkozta Szalay Gyöngyi.

Felkészítõ edzõk: Borosné Eitner Kinga,
Némethné Szkalla Ilona, Szalay Gyöngyi és
Keszler Dávid.

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub versenyzõi
jól megérdemelt pihenõidejüket töltik, majd
augusztus elsejétõl Tapolcán, Keszthelyen
kezdik az alapozást. Az olimpici válogatottak
- Siklósi Gergely, Gelencsér Bence, Cserpes,
Cziráki, Farkas - Szolnokon, a Héraklész-
válogatottak (Siklósi Enikõ, Felker Adrienn,
Csák Dániel, Sáfár Cirill és Kiss Gergõ) a
tatai edzõtáborban készülnek a jövõ évi meg-
mérettetésekre.  
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
LOVAGLÁS:
A badacsonyi díjugrató Mráz Tamás egyéni-
ben és csapatban is kvalifikálta magát a por-
tugáliai ifjúsági Európa-bajnokságra. A kis-
kunhalasi nemzetközi erõpróbán elért ha-
todik helyével szerezte meg az egyéni mi-
nõsülést, néhány héttel késõbb a csapatét is.
Ebben nagy segítõje és társa volt Rakéta
Remény nevû lova.

BOWLING: 
A tapolcai Sportházban rendezték a kilenc
fordulót követõ bowling-döntõt, melyen 10
város csapata vett részt. A gyõztes, a legjobb
Veszprém város 5 fõs csapata lett,  második
Zalaegerszeg, 3. Tatabánya, 4. Sásd. A tapol-
caiak eredményérõl nem kaptunk információt.

REPÜLÉS:
A Balatonfõkajáron rendezett Sirály Kupán
sárkányok, siklórepülõk és merevszárnyú
gépek versenyeztek. A siklórepülõknél a
tapolcai Boda Tamás az 5. helyen végzett a
népes mezõnyben.

KARATE:
A tapolcai rendezvénycsarnok másodszor
adott otthont a karatésok edzõtáborának, ahol
mintegy 70 sportoló vett részt az ország több
klubjából.

LABDARÚGÁS: 
A megyei III. osztályú bajnokság megnyerése
után a Káptalantótiban rendezett Liga Kupát
is megnyerte a Révfülöp gárdája. Második a

Káptalantóti, harmadik Sümegprága, negye-
dik a Sümeg VSE együttese lett.

SAKK:
Szép egyéni sikerrel zárult a 2011. évi kor-
osztályos egyéni bajnokság döntõje, melyet a
Magyar Sakkszövetség Celldömölkön ren-
dezett. A 10 év alatti lányok versenyét Érseki
Tamara, a tapolcai sakkiskola neveltje nyer-
te. Így hazánkat õ képviselheti Brazíliában a
világbajnokságon. Többi fiatal sakkozónk is
derekasan helyt állt az országos megméret-
tetésen, hiszen Árvai Eszter, Ács Márton és
Egresi Máté dobogó közeli helyen végeztek,
Koltai Anna, Kauffmann Kristóf és Bodó
Bence pedig díjazott helyeken, az elsõ tízben.
Az ajkai rendezõk ez évben is megrendezték,
immáron 21. alkalommal a hagyományos
Borostyán Kupát, mely verseny az utánpótlás
elõretörését hozta. A gyõzelmet a tapolcai
Bodó Bence nyerte. A versenyen sikeres
listára kerülést (1735 pont) teljesített a
mindössze 10 éves Ács Márton, valamint
kiemelést érdemel a 11 éves Szabó Benjamin
(1608 pont). Mindketten tapolcaiak.

EGYÉB SPORTOT ÉRINTÕ HÍREK:
Boczkó Gyula, a Tapolca és Környéke Kör-
zeti Labdarúgó-versenybizottság elnöke le-
mondott posztjáról. 1995 óta látta el vezetõi
teendõit.
A Parlament döntése alapján társasági adóked-
vezményt kaphatnak az öt látvány-csapat-
sport valamelyikét támogató vállalkozások. E
sportágak közé tartozik a labdarúgás, a kézi-
labda, a vízilabda és a jégkorong.

Meilinger Zoltánnak, a Tapolcai Sportaka-
démia elnökének, a Röplabda Szakosztály
vezetõjének összefoglaló értékelését olvas-
hatjuk az alábbi sorokban:

„A tavalyi évhez hasonló sikeres idényt zár-
tak a tapolcai fiú és lány utánpótlás korú röp-
labdás csapatok a most befejezõdött szezon-
ban. A gyerek lány csapat tagjai - a felnõttek
kilencvenes évek végi megszûnése utáni
több mint egy évtizedes kihagyás után - ismét
országos bajnokságban szerepeltek, ahol nem
vallottak szégyent, és elsõ nekifutásra meg-
nyerték az OGYB II. osztályának küzdelmeit.
Mivel a csapat gerince - 4 regionális váloga-
tottal a soraiban! - még jövõre is ebben a kor-
osztályban szerepelhet,  jövõre akár az I. osz-
tály döntõjébe jutásra is esélyesek lehetnek.
Ez a korosztály még számos kiemelt tornán -
Sport XXI. -, versenyen is jól szerepelt (1-7.
hely), és megnyerte a megyei gyerekbajnok-
ság küzdelmeit. Fiatal koruk ellenére a felnõt-
tek között is megállták a helyüket, a megyei
nõi bajnokságban az 5. helyen végeztek.

Az idei évtõl Tapolcai Sportakadémia né-
ven mûködõ sportegyesület másik sikeres csa-
pata a fiú szuper mini korosztály volt, amely

két országos harmadik hellyel büszkélkedhet.
Ezek közül is kiemelkedik a szolnoki orszá-
gos szuper mini verseny, ahol csak két pontra
voltak attól, hogy Tapolcára kerülhessen a
bajnoki elsõség. 

Aregionális tornákon többször is két csapat-
tal vettünk részt- hála az idei évben tapasztal-
ható taglétszám növekedésnek (éves átlagban
40-45 fõ) - mind a fiú-, mind a lányvonalon!

A kezdõ mini korcsoportos lányok a me-
gyei bajnokságban szerepeltek, ahol ugyan
még  utolsók lettek ,de a fejlõdés itt is szem-
mel látható. Ráadásul a legfiatalabbak itt még
két évig versenyezhetnek.

A sikeres évet idén is egy bankettel zárták
az egyesület tagjai és hozzátartozói. 

A jövõvel kapcsolatosan még sok a nyitott
kérdés. A jelenlegi gyerekcsapatból többen is
továbbtanulnak, nem Tapolcán folytatják ta-
nulmányaikat. A szakosztály - figyelembe vé-
ve anyagi és szakmai lehetõségeit - jövõre azt
szeretné, ha a gyerekek a korosztályos baj-
nokságokban - OGYB, OSB -, és egy  regio-
nális bajnokságban indulnának az eddigi kor-
osztályos tornákon kívül.”

Az oldalt készítette: Antal Edit

Sikeres idény a tapolcai röplabdázóknál

Szalay Gyöngyi tanítványai a diákolimpiai érmekkel

Fotó: Vívóklub

Párbajtõrözõk sikerei az országos diákolimpián és a magyar bajnokságon

Tapolcáról is lelkes futók készültek a 4.
alkalommal megrendezett 212 kilométeres
tókerülõ futóversenyre, az Ultrabalatonra.

Vadász Attila és Domán Gábor már január-
ban nevezett az egyik legszebb, de legne-
hezebb hazai ultrafutó versenyre. Domán
Gábor a verseny elõtt két héttel lemondta az
egyéni indulást, mert a verseny utáni héten a
szenior tájfutó- világbajnokságon indul, és
egy hét alatt a 210 km-es versenyt nem lehet
kipihenni. Gajdics Péter tapolcai versenyzõ-
nek ez remek lehetõséget adott az indulásra,
hiszen Péter még soha nem indult ultra-távon.

A párosok mezõnye két részletben rajtolt.
A Tomcsányi Ford párosa a reggeli 6 órás
indulók között rajtolt (160 futó), a másik cso-
port (180 futó) délben indult. Nemesgulácsra
Domán Gábor még a 4. helyen futott be,
váltás után  Gajdics Péter Keszthely után már
az elsõ helyen futott. A rendezõk enyhén fi-
gyelmeztették õket a lassabb tempóra, a fris-

sítõ állomásokat szinte elõttük nyitották meg.
A versenyzõinket Tomcsányi Tamás nemcsak
támogatta, hanem kerékpárral kísérte és fris-
sítette is. A kísérés, az idõbeni frissítés nagy-
mértékben befolyásolta az eredményességet
is. Gábor és Péter elõször 40 és 20 km-ként
váltotta egymást, majd a végén 10 km-es rö-
vid szakaszokat futottak a gyorsabb tempó
miatt. A páros 19 óra 13 perc alatt teljesítette
a 212 km-es távot, mely a 2. helyre volt elég.
A 6 órával késõbb rajtoló váltók közül egy
futott jobb idõt a mi párosunktól. Talán ha
egyszerre rajtolt volna a két csapat, szorosabb
lehetett volna az eredmény.

Sajnos, Vadász Attila sérülés miatt kényte-
len volt feladni a versenyt 60 km után. Péter
és Attila eldöntötték a verseny után, hogy
jövõre újra rajthoz állnak egyéniben. Péter-
nek a  remek eredmény hatalmas biztatást
adott további ultrafutó versenyeken történõ
induláshoz.

Ultrabalaton 2011



A középkort megidézõ, hatalmas és
látványos panorámaképeket is felmu-
tató Gyulaffy Napok rendezvénysoroza-
ta számtalan érdeklõdõt vonzott a Cso-
bánc lábaihoz július 15-tõl július 17-ig.
Az összefogás, az együttmûködés szép
példáját adó háromnapos vígasságban,
szórakozásban mindenki találhatott
magának kedvére valót.

Pénteken a Hagyományõrzõ Bandériumok
toborzójával Tapolcán vette kezdetét a prog-
ram, majd Gyulakesziben Gyulaffy László
szobránál hajtottak fejet a késõi utódok.

A telihold és a csillagos égbolt méltó
hátteret adott a lovas és talpas vitézek fák-
lyás felvonulásának. Óriási sikert aratott a
Csík Zenekar koncertje, de a Magma Tûz-
színház Az Arc címû elõadása is sokakat
lenyûgözött.

Szombaton a lovagrendek és bandériu-
mok bemutatói váltottak ki elismerést a
közönségbõl, meglátogathatták a magyar,
perzsa és a török táborokat. Az ízek ked-
velõi és a szakácsok „gyöngyei” benevez-
hettek a Gyulaffy Konyhája elnevezésû fõ-
zõversenyre, a bátrabbak pedig egy éjsza-
kai vártámadás gyõzteseiként térhettek visz-
sza a központi rendezvényeknek helyt adó
Gyulakeszi Lovasudvarba.

Vasárnap régi magyar játékokat próbál-
hattak ki a gyerekek, táncházban vehettek
részt. A felnõtteknek is akadt még tenni- és
látnivaló. „Gyulaffy Mustra” címen meg-
csodálhatták a végvári harcosok bajuszát,
viseletét és fegyverzetét is. Berecz András
ének- és mesemondó most is megérdemel-
ten kapott vastapsot a közönségtõl.

A három nap eltelte után a hagyomány-
õrzõk nyílzáporral búcsúztak a közönség-
tõl.  N. Horváth Erzsébet

12   2011. július Új Tapolcai Újság

KÉPES HÍREK

Új Tapolcai Újság   
Tapolca város lapja

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

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

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

Kiadja a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális
és Média Kft.
Felelõs kiadó:

N. Horváth Erzsébet ügyvezetõ igazgató

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

feltétlenül egyezik a szerkesztõség 
véleményével. Az olvasói leveleket általában

szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat csak külön kérésre 

küldünk vissza.
Megjelenik 7000 példányban. 

Engedélyszám: ISSN 1589-5866

Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert

A következõ lapzárta idõpontja: 2011. augusztus 23.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

augusztusi túraterve
6-án Lesenceistvánd-Vállus-Büdöskút-
Balatongyörök
13-án Zirc-Vinye-Bakonyszentlászló,
„Közép-Dunántúli Piros” túra
20-án Szentbékkálla-Káptatlantóti-Ba-
dacsonytördemic, OKT
27-én Munkatúra, turistajelzés felújítás     

Für Ágnes
Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.

Megelevenedett a múlt

11. alkalommal rendezték meg június
25-én Tapolca - Diszelben a veterán
motoros találkozót, amin idén közel 150
motoros és veterán autós vett részt. 

A felvezetõ autót - ami egy Trabant volt
- a veterán oldalkocsis motorok, a veterán
egyes motorok, a veterán autók követték,
majd a fiatalabb motorok zárták a látvá-
nyosan kígyózó sort. A menet 50 km/h át-
lagsebességgel tette meg a rendõrök által
biztosított útvonalat, melynek fõbb állomá-
sai: Raposka, Balatonederics, Keszthely,
majd a keszthelyi - hegységet megkerülve
Vallus, Várvölgy és Tapolca. A menet dél-
után 5 óra után ért vissza Tapolca-Diszelbe.  

FZS

A Hungária Nostra Falu- és Városvédõk
Országos Szövetsége Tapolcát kérte fel,
hogy fogadja be a 2011. évi Országos
Városvédõ Tábort.

A város vezetése és a Tapolcai Város-
szépítõk Egyesülete örömmel tett eleget a
felkérésnek és július 13-ával kezdõdõen
egy héten át önkéntes munkát, kikapcso-
lódást és nem utolsó sorban a várossal és
környékével való ismerkedés lehetõségét
biztosította a többségében az ország keleti
felérõl érkezõ 32 fiatal részére.

A tábor lakói részt vettek Csobánc várá-
nak ásatási munkálataiban, lefestették a
protestáns templom kerítését, a Déli Város-

kapu fabútorait, de a Városi Sporttelep és a
diszeli futballpálya takarításában is részt
vettek.

A Tavasbarlang megtekintése, a környék
csodálatos vidékének bebarangolása épp-
úgy szerepelt a szabadidõs programjaik
között, mint ahogy a diszeli Látványtár, va-
lamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
helyismereti gyûjteményének a megtekin-
tése.

A táborozás emlékére ünnepélyes kere-
tek között került sor az emlékfa ültetésre a
Városi Rendezvénycsarnok elõtt. A fa elõtt
elhelyezett gránittábla felirata: Országos
Ifjúsági Örökségvédõ Tábor 2011.     NHE

Veterán
motorcsodák Fiatal örökségvédõk Tapolcán

„Hejj regõ rejtöm...”

Fotó: N. Horváth

A lányok a megyei bajnokság bronzérmesei lettek

Fotó: Antal

És felpörögtek a motorok...

Fotó: Füstös

A fiatalok keze nyomán megújult a protestáns templom kerítése

Fotó: Csaba Dezsõ

A hölgyeknél is befejezõdött a labda-
rúgó-bajnokság. A TVSE-Honvéd lányai
a bronzérmes helyet szerezték meg. 

A bajnokság utolsó hat fordulójában csak
gyõzelmeket söpörtek be a lányok. 

Eredmények: Balatonszõlõs-TVSE-Hon-
véd: 2-3; TVSE-Honvéd-JÁEVSE Várpalo-
ta: 5-1; Szentgál-TVSE-Honvéd: 0-2; TVSE-
Honvéd-Dabronc: 3-0; TVSE-Honvéd-Ba-
konynána: 2-1; NLC Ajka-TVSE-Honvéd: 0-2

A 12 csapatos Veszprém megyei kereszt-
pályás labdarúgó-bajnokságban szereplõ ta-
polcai lányok a várakozásnak és a célkitû-
zésnek megfelelõ helyen végeztek, mint azt
Fellenbeck Mihálytól, a csapat edzõjétõl meg-

tudtam. Dobogós helyet tûztek ki célul, ezt
elérték.A bajnokság 22 mérkõzésén 49 pon-
tot gyûjtöttek be, 16 gyõzelem, 1 döntetlen,
5 vereség áll a statisztikában. Lõtt góljaik
száma 73, tehát jobb, mint hármas gólátlag
meccsenként, kapott gólok száma 28.
Ugyanakkor az edzõ rávilágított azokra a
hibákra is, amelyeken a csapatnak javítania
kell. Ezeket a hibákat az edzõ mentális
okokra vezette vissza. Olykor hamar feladják
a lányok, ha például vesztésre áll a csapat. 

A következõ idényre játékosokat és ka-
pust keresnek a csapatba. Érdeklõdni a csa-
pat edzõjénél lehet a 06/30 3771342-es tele-
fonszámon.  Antal Edit

Dobogón zártak nõi labdarúgóink


