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A történelmi Magyarország bennünk él
- Egy ország, egy állam politikájának
csak egyetlen fundamentuma lehet: ez
pedig a nemzet és tagjai érdekeinek
következetes képviselete, rendíthetetlen
védelme - mondta Kovács Norbert, a
Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke
az I. Veszprém Megyei Nemzeti Összetartozás Napján június 4-én a Köztársaság téri Trianon Emlékhelynél.
- Mert igazságtalan határokat meghúzhattak kilencvenegy évvel ezelõtt zöld asztalok mellett, mert elvehették erdélyi hegyeinket, elvehették bányáinkat, vasútvonalaink
nagy részét, elvehették a felvidéki, partiumi
városainkat, elvehették a bánáti termõföl-
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Jubileumi babatalálkozó

deket, õsi õrvidéki várainkat, szétzilálhattak egy virágzó gazdaságot, egyszóval feldarabolhatták a történelmi Magyarországot,
de azt a történelmi Magyarországot, amely
bennünk él - éljünk a határok bármelyik oldalán -, amely benne él közös magyar anyanyelvünkben, amely benne van minden egyes
magyar dalban, benne van népmeséinkben
vagy mondókáinkban, amelyet minden magyar édesanya megtanít gyermekének Brassótól Pozsonyig, Kassától a Délvidékig, nos,
ezt az összetartozás-tudatot nem veheti el
tõlünk soha senki.
/Összeállításunk a 4. oldalon Nemcsak
nemzeti összetartozást... címmel./

Fotó: N. Horváth

Három a kislány
Gyermekzsivajtól volt hangos a Városi
Rendezvénycsarnok június 4-én. Tizedik alkalommal tartott babatalálkozót
a Pannon Reprodukciós Intézet.
A több ezer kiküldött meghívó eredményeként boldog szülõkkel és gyerekekkel
népesült be a csarnok küzdõtere, és vált

Fotó: N. Horváth

erre a napra hatalmas játszótérré. A világszerte elismert intézmény programja és a
15 fõs szakembergárda segítségével mintegy ötezer egészséges kisbaba láthatta
meg a napvilágot az elmúlt évtized alatt.
/Írásunk a 5. oldalon A valósággá vált
remény ünnepén címmel./

A gyémántcsiszolók ünnepén

Az összetartozás-tudatot nem veheti el tõlünk senki - hangsúlyozta az ünnepi
szónok

Zenés Esti Korzó
„A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” elnevezésû, uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a
megújult Köztársaság tér több alkalommal is Zenés Esti Korzóra várja az
érdeklõdõ tapolcaiakat és vendégeiket.
A tavaszi-nyári rendezvénysorozat május 6-án kezdõdött, a másodikra június 8-án

került sor, az ez évi záró rendezvény idõpontja pedig augusztus 21-e lesz. A szervezõk céljai között nemcsak a helyi mûvészek bemutatása szerepel, de a programok közösségformáló tevékenységére is
kiemelt gondot fordítanak.
/Írásunk a 6. oldalon Rendezvények a
megújult Köztársaság téren címmel./

Fotó: N. Horváth

Fotó: Tapolca honlapja

A rendezvénysorozat kedves színfoltja a tapolcai gyerekek fellépése

Az aranydiplomás Bús Jánost Császár László polgármester köszöntötte
„Azért vagyok pedagógus, hogy a ter- dr. Perlaky Mária Veszprém megyei elnökmészetnek nyers gyémántját szép vigyá- tõl Tapolca város nevében Eötvös József
zattal csiszoljam kristályba” - idézte Emlékplakettet vett át Császár László polSági István önkormányzati képviselõ pe- gármester. Ebben az elismerésben azok a
dagógusnapi ünnepi beszédében Németh települések részesülhetnek, amelyek a leheLászló hitvallását június 1-jén a Tamási tõségeikhez képest a legtöbbet tették a nevelési, oktatási intézmények színvonalas
Áron Mûvelõdési Központban.
A város és a kistérség pedagógusait kö- fenntartásáért, eredményes mûködéséért.
/Pedagógusnapi összeállításunk a 3.
szöntõ ünnepségen Galló Istvánnétól, a Pedagógus Szakszervezet országos elnökétõl és oldalon A jó iskola... címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Húszmillió forint többletforrás
a Bölcsõde infrastrukturális fejlesztéséhez
és kapacitás-bõvítéséhez

Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a lakosságot érdeklõ kérdésekrõl
beszélgettünk, köztük a Bölcsõde fejlesztésérõl, a használtcikk-piac helyzetérõl, a
kerékpárút folytatásáról és alapítványok
megszüntetésérõl.
- Polgármester Úr! Miért volt szükség arra, hogy a Bölcsõde fejlesztéséhez többletforrást biztosítson a Képviselõ-testület?
- Tapolca Város Önkormányzata 2009. december 1-jén pályázatot nyújtott be a KözépDunántúli Operatív Program keretében meghirdetett felhívásra „A tapolcai Bölcsõde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bõvítése” érdekében. Az egyszer már elutasított,
de 2010 novemberében nyertesnek ítélt pályázatunkkal közel 80 millió forint támogatást
kaptunk. Amikor beadtuk a pályázatot, még
nem álltak rendelkezésünkre a részletes tervdokumentációk, költségbecslést tudtunk csak
hozzácsatolni, abban az elnyerhetõ legmagasabb keretösszeget céloztuk meg, és ahhoz
rendeltük hozzá az önrészünket. A közbeszerzési eljárás megindítását követõen az Ajánlattevõk a mûszaki tartalomra vonatkozóan
olyan kérdéseket tettek fel, amelyek alapján
kiderült, hogy az elõkészítés nem volt elégséges, illetve olyan mûszaki problémákra világítottak rá a kivitelezõk, amelyekre akkor
még nem tudtuk a választ, ezért az ajánlattételi felhívásunkat 2011. március 22-én viszszavontuk. Kiderült, hogy a legolcsóbb ajánlat sem valósítható meg a rendelkezésre álló
keretösszegbõl. Ugyanis a Bölcsõde fejlesztése során - mint egészségügyi intézménynél nagyon szigorú elõírásoknak kell megfelelni
ahhoz, hogy egy korszerû, a mai elvárásoknak
megfelelõ, akadálymentesített, jól felszerelt
épület állhasson a kicsik rendelkezésére. Május 4-én ismét közzétettük az ajánlattételi felhívásunkat. Ahhoz azonban, hogy az építési
beruházás megvalósulhasson, a Képviselõ-testület 20 millió forint kiegészítõ forrást biztosított a „Tapolca Jövõjéért” címû kötvény terhére. A projekt megvalósulásának tervezett
határideje a Támogatási Szerzõdés szerint
2011. szeptember 30. A kivitelezésre szánt hat
hét a bölcsõdei nyári szabadságolás idejére
esik, hogy a szolgáltatás zavartalan tudjon
maradni.
- Eddig a Bölcsõde épületében kapott helyet a Nevelési Tanácsadó és a Szász Mártoniskola középsúlyos gyermekei. Velük mi lesz?
- A Szász Márton-iskola tanulói csoportja a
kórház területére, a volt Vérellátó helyére költözik. Az épület felújítása már folyamatban
van, a bejárás a Köztársaság tér felõl lesz.
A Nevelési Tanácsadó pedig az Ady Endre

utcába költözik, ahol a mai kor elõírásainak
megfelelõ - hõszigetelt, akadálymentesítéssel
ellátott, teljesen felújított - épületrész áll majd
a rendelkezésére. Mivel a Tanácsadó tevékenysége az elmúlt évek alatt kiterjedt a tapolcai kistérségre, sõt a sümegire, illetve Balatonedericsen keresztül a keszthelyire is, ezért
mûködését a Kistérségi Társulás is támogatni
tudja, és az általa lehívható állami normatívával is hozzájárul a fenntartásához.
- A Képviselõ-testület a június 24-ei nyilvános ülésén arról is döntött, hogy a Nevelési
Tanácsadót visszaveszi a Veszprém Megyei
Önkormányzattól. Mi volt a döntés oka?
- A város 2007. augusztus 31-én adta át
megyei fenntartásba a Nevelési Tanácsadót. A
megye mint önálló intézményt 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette, és tagintézményként mûködtette tovább. Az átadásnak az egyik célja az lett volna, hogy egységes szempontok, egységes feltételek mellett
mûködjenek a megyei Tanácsadók. Ezt sajnos, nem sikerült megoldani. Ezért is döntött
úgy a Képviselõ-testület, hogy visszaveszi az
intézményt, mert a tapolcai és kistérségi
ellátás is biztosítottabb lesz így. A Széchenyi
István Szakképzõ Iskola már több éve visszakerült a városhoz, de a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
a Szász Márton Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI továbbra is megyei
fenntartásban marad. Mivel a négy évvel ezelõtt megkötött Megállapodások lejártak,
ezért kell újakat kötnünk a Veszprém Megyei
Önkormányzattal.
- A Képviselõ-testület több alapítvány megszüntetésérõl döntött. Miért volt erre szükség?
- Az Önkormányzat - az elmúlt évekhez
hasonlóan - nemcsak a többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévõ gazdasági társaságoktól kért beszámolót a 2010-es évi gazdálkodásukról, de átvizsgálta az általa létrehozott
alapítványok helyzetét is. Míg a gazdasági
társaságok esetében a taggyûléseken elfogadtuk a beszámolókat, addig a Testület a legutóbbi ülésén néhány alapítvány megszüntetésérõl döntött. Ehhez a döntéshez az is hozzájárult, hogy az elmúlt idõszakban több
hatósági és ügyészségi ellenõrzés is volt
ezeknél az alapítványoknál, és az sajnos megállapította, hogy nem mindegyik mûködik
már úgy, mint amikor megalakult A „Tapolcán tanuló, külföldi magyar nemzetiségû diákok tanulmányainak segítségéért Közalapítvány” megszûnését az indokolta, hogy 1999
után már nem érkeztek újabb tanulók az alapítványhoz, és mivel Románia is uniós állam
lett, az erdélyi gyermekek megsegítésére más
módon is nyílik lehetõség.
- Az Önkormányzat pályázati támogatás
segítségével fejleszteni kívánja a kerékpárút

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tapolcai Nevelési Tanácsadó 2011. június 15-tõl
2011. augusztus 15-ig minden szerdán 9-12-ig nyári ügyeletet tart.
Helyszín: Tapolcai Általános Iskola igazgatóhelyettesi iroda.
Cím: 8300 Tapolca, Úttörõ u. 1-5.
Tel.: 510-242 - 17-es mellék, ill. 06-30/502-7095.
Tapolca Város Önkormányzata

hálózatot. Mit lehet errõl tudni?
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
Közép-Dunántúli Regionális Operatív Programok keretében azzal a céllal írt ki pályázatot, hogy a régió lakosságát a kerékpározásra
ösztönözze. A rendelkezésre álló keretösszeg
2011-2013 évek idõszakában 1 milliárd forint
lesz. Tapolcán pályázat segítségével 2 ütemben (2007-2008) már épült kerékpárút a város
és a diszeli városrész között. Újabb fejlesztést
jelentett, hogy 2010-ben önkormányzati erõforrásból elkészült a belvárosi kerékpárút. A
Stratégiai Programunkban is szerepel, hogy a
kiépítést folytatni fogjuk, ezért is döntöttünk
úgy, hogy elkészítjük a pályázati dokumentációt, és sikeres pályázat esetén a már meglévõ belvárosi kerékpárutat összekapcsoljuk a
Dobó-lakóteleppel. Az együttmüködõi tervezõi és szakértõi csoportot azzal bíztuk meg,
hogy vizsgálják meg annak a lehetõségét, hogy
ne kelljen táblaerdõt kiépítenünk a kerékpárút nyomvonalának kijelölésére, hogy egyszerûbben, akár egy vagy két sárga vonallal is
lehessen jelezni, hogy itt kerékpárút van. Budapesten, más magyar településeken és külföldön is meg tudták ezt oldani egyszerûbben,
akkor nekünk miért kellett úgy megvalósítanunk a belvárosi szakaszt, ahogy megvalósult.
Én sem vagyok elégedett ezzel, ezért is kérdezünk rá az illetékeseknél, hogy másutt miért
lehetett másként, hiszen a jogszabály ugyanaz. Mi sem így akartuk a megvalósulást, de
amint elindult a kivitelezés, a szakhatóságok
ajánlásai, elõírásai alapján egyre több akadályt kellett felszerelnünk ahhoz, hogy biztonságossá tegyük a kerékpárutat. Kíváncsian
várjuk a feltett kérdéseinkre a választ.
- Polgármester Úr! Az elkerülõ út mellett
lévõ magán használtcikk-piac mûködése ellen
az ott élõ polgárok már a megyei sajtó hasábjain keresztül is tiltakoztak.
- A lakók engem is több ízben megkerestek
a fogadóóráimon, több beadványt is fogalmaztak az általuk ott áldatlannak tartott viszonyok miatt. Azt tudni kell, hogy a piac
tulajdonosa - elfogultságra hivatkozva - a sümegi jegyzõtõl kért - és kapott - hatósági
engedélyt a mûködtetésre. A mi Hivatalunk
feladata az, hogy ellenõrizze, ez a mûködés
szakszerû-e, a piac megfelel-e azoknak a feltételeknek, amelyeket a szakhatóságok elvárnak tõle. Néhány nap múlva leülünk Ughy
Jenõné aljegyzõ asszonnyal, és a tulajdonossal egyeztetni. Öntsünk végre tiszta vizet a
pohárba! Nem az a célunk, hogy bezárassuk a
használtcikk-piacot, hanem az, hogy a törvényi elõírásokat betartassuk a tulajdonossal,
mert rá éppúgy vonatkoznak azok, mint más
vállalkozókra.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a nyári szabadságolásokra való tekintettel szeptember hónapban kerülnek legközelebb megtartásra.
Kérjük szíves megértésüket!

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Császár László
polgármester

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 Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Bihari 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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

AKTUÁLIS

A jó iskola kulcsfontosságú szereplõje a pedagógus
- Életre szólóan mindig azok a tanárok
hagytak, hagynak nyomot bennünk, akik
a tanításon túl, a mélyben rejlõ igazságokat vésték belénk kitörölhetetlenül - mondta ünnepi köszöntõjében a városi és kistérségi pedagógusnapon Sági István önkormányzati képviselõ.
- Egy idõ után már nem emlékszünk a
geometriai összefüggésekre, a kémiai képletekre, de követendõ példaként mindig
bennünk marad néhány pedagógus önzetlen
embersége, másokra figyelése, õszintesége,
becsületessége, bölcsessége, harmóniája az
õt körül vevõ világgal. Akik életük példájával tanítottak arra, hogy világosan látó, szabad gondolkodású, akaraterõs és kötelességtudó emberekké váljunk. Megtanították,
hogy mindennek oka van, s véleményt formálni csupán az okok megismerése után
szabad. Hogy a világ jobbá tételéhez mindannyian kötelesek vagyunk munkánkkal, emberségünkkel hozzájárulni. Hogy az igazi
értékek az emberiség létének kezdete óta
nem változtak, még ha nem is minden megmérettetésben érezzük azt, hogy valójában

így is van. Hogy csak a szeretetben lehet
kiteljesedni, hogy nem csak önmagunkért,
hanem másokért is élünk, és hogy soha ne
felejtsük el, honnan érkeztünk és hova tartunk. Az oktatás-nevelés közös munka, ahol
a társadalom, a család és a pedagógus csak
együtt tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet a gyermekek biztos jövõjének
záloga. Kívánjuk, hogy e nagy csapat minden tagja egymást segítve tudja teljesíteni
ráháruló feladatát, közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövõje érdekében - hangsúlyozta az ünnepi szónok.
A köszöntõt követõen áldozatos pedagógiai munkásságáért aranydiplomát vehetett át
Szalay Imréné (Pusztai Mária), Sipos Tibor,
Bús János. Gyémántdiplomával köszöntötték
Rádóczy Kálmánt és Tóth Gyulánét (Bartos
Katalin), gránitdiplomával Fekete Józsefet.
A tapolcai intézményektõl nyugdíjba vonult Körmendi Istvánné, Lakatos Veronika,
Páll Árpádné, Karsai Lászlóné, Horváth
Béláné, Szõke Ernõné, Albert Györgyné,
Kiss Károlyné, Pontyos Istvánné, Bárány
Andrásné, Gilbert Lászlóné, Barcza Tiborné

A hazánkért haltak meg

Fotó: Töreky

Az elesett hõsök elõtt tisztelgett Horváthné Németh Edit alpolgármester és
Sági István önkormányzati képviselõ
A Hõsök Napját a rendszerváltás óta életüket adták a hazánkért. A megemlékezõ
minden évben május utolsó vasárnap- beszédet követõen az önkormányzat, a helyi
ján tartják országszerte.
kisebbségi önkormányzatok, a Fidesz, az
A rendszerváltás elõtt a politikai érdek nem MSZP, a Jobbik helyi képviselõi és civil
engedte, hogy megemlékezzünk a zömében a szervezetek helyezték el az elesett katonák
szovjetek elleni harcban elhunyt magyar ka- emlékét õrzõ bazaltoszlopoknál koszorúikat,
tonákról. ‘89 után azonban Tapolca is évente majd a temetõ I. világháborús katonasírjainál
lerója tiszteletét hõsi halottai elõtt. A régi köz- rótták le kegyeletüket a jelenlévõk. A Hõsök
temetõ melletti Katonai Emlékparkban bazalt- Napja alkalmat adott arra is, hogy a résztveoszlopok õrzik a harcokban elesett magyar, az võk megemlékezzenek a tapolcai temetõben
amerikai, a német és a szovjet katonák emlékét. nyugvó Reindl Raffael tábori lelkészrõl. Nagy
Ezen a helyszínen köszöntötte Horváth Csaba múzeológus, Marcalit és környezõ viGábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egye- dékét jól ismerõ helytörténész méltatta az
sület elnöke a megemlékezõ ünnepség részt- egyház emberének ottani hõsi helytállását,
vevõit, a helyi pártok, civil szervezetek, kato- nem mindennapi áldozatvállalását, amellyel
nai hagyományõrzõ egyesületek, a tapolcai 1944 õszétõl négy hónapon át - önmaga testi
önkormányzat képviselõit, magánszemélye- épségével, szükségleteivel nem törõdve - vigasztalt, sebeket kötözött és temetett a legket.
Késõbb Földi István, a közelmúltban kine- kegyetlenebb háborús körülmények között.
TL
vezett tábori lelkész emlékezett azokra, akik

és Muzsi Lászlóné.
Az ünnepeltekrõl felhangzó laudációt követõen Császár László polgármester virágcsokorral és elismerõ oklevéllel köszönte
meg a város nevében a pedagógusok több
évtizedes munkásságát.
A kistérségbõl aranydiplomát Sipos Tibor
vehetett át. Nyugdíjba vonult Szollár Katalin,
Molnár Istvánné, Fenyvesi Magdolna, Máté
Ferencné, Varga J. László, Nagy Jánosné,
Kurági Imréné, Csekõ Géza.
Szép hagyomány, hogy a pedagógusnapi
rendezvényen a pályakezdõket is köszöntik.

Tapolca pályakezdõ pedagógusa Édes Eszter,
a kistérségé Tompos Szilvia és Szabó
Krisztina.
Az ünnepi köszöntõk sora itt még nem ért
véget. Oberfrank Pál színmûvész, a Veszprémi Petõfi Színház igazgatója mûvészi tolmácsolásában versek és prózai alkotások
hangzottak fel a színpadon. Majd Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke mondott pohárköszöntõt, hangsúlyozva,
hogy a jó pedagógusok munkája nélkülözhetetlen a jövõ nemzedékének nevelésében.
N. Horváth Erzsébet

Sok még a tisztázatlan kérdés
- Május 10-én - eddig még ismeretlen
körülmények között - tûz ütött ki az április 30-án próbaüzemre átadott királyszentistváni hulladéklerakó mechanikai
kezelõ csarnokában, és ez a sajnálatos esemény legalább fél évre megváltoztatta 158
település hulladékkezelésének tervezett
rendjét - mondta Sólyom Károly alpolgármester, aki a polgármester megbízásából
képviseli a 158 település által alapított
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsában Tapolca városát.
- Jelenleg a tûzvédelmi szakemberek vizsgálják az okokat. A becsült kár 300-600 millió forint. Azért így lehet csak meghatározni, mert nagyban függ attól, hogy az épületet teljesen le kell-e bontani, vagy csak a
tartószerkezet azon elemeit kell kicserélni,
amelyek a magas hõmérséklettõl deformálódtak. A kivitelezõnek volt biztosítása, de
hogy a kárból mi térülhet meg ily módon, azt
majd a vizsgálat végeredménye fogja megállapítani, hiszen még nem lehet tudni, hogy
spontán gyulladástól, emberi hanyagságból,
vagy más körülménytõl keletkezett a tûz.
- Ez a tûzeset mennyiben befolyásolja Tapolca szilárd hulladékkezelését az elkövetkezendõ idõszakban?
- Nagyban, de nemcsak Tapolcáét, hanem

mind a 158 települését, hiszen a mechanikai
kezelõ csarnokban keletkezett tûz miatt
olyan szegmense esett ki a rendszernek,
amely nagyon fontos. A településekrõl a
szelektíven begyûjtött hulladék préselve
került volna a királyszentistváni csarnokba,
ahol a darabolás, méretre vágás után egy
ballisztikus szeparátoron keresztül egyik része elhelyezendõ hulladék lenne, míg a másik része újrahasznosításra kerülne. A csarnok kiesésével egy közbülsõ állomás szûnt
meg átmenetileg, azaz nincs, mi fogadja a
településekrõl begyûjtött hulladékot. A tapolcai hulladéklerakónak szerencsére van
érvényes depónia engedélye, így az ideiglenes tárolás is megoldható lenne. Nagyon
sok még az eldöntendõ kérdés ezzel kapcsolatban is. Fontos döntés lesz, hogy a környezetvédelmi hatóság mit ír elõ, hogy kell-e új
közbeszerzési eljárás, új hatósági engedély,
hogy az Uniónak, amely támogatta a beruházást, ebben a havária helyzetben mi az
elképzelése. Folynak már tárgyalások, az
Unió tudomásul veszi a kialakult helyzetet,
de ugyanakkor az az elvárása, hogy a rendszernek azok az elemei, amelyek mûködtethetõek, mûködjenek. Mint már mondtam,
legalább fél év kell ahhoz, hogy ismét próbaüzem küszöbén álljon a királyszentistváni
csarnok.
NHE

Megváltozott nyitva tartási idõ
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. július 01. napjától a NAV Veszprém
Megyei Adóigazgatósága tapolcai és ajkai kirendeltsége csütörtöki napokon zárva tart.
Utolsó csütörtöki nyitvatartási nap: 2011. június 30.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy adóügyeik intézésével csütörtöki napokon szíveskedjenek felkeresni a veszprémi központi ügyfélszolgálatunkat, illetve a megye bármely csütörtöki nyitvatartással rendelkezõ kirendeltségét, melyek nyitvatartási rendjére
vonatkozóan információt a www.nav.gov.hu internetes honlapon olvashatnak.
NAV
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

40 éves osztálytalálkozó

Munkaerõpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai
munkaerõpiac május havi adatairól:
A nyilvántartott álláskeresõk száma 1590 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 294 fõvel (15,6%)
csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest 101 fõvel (6,0%) csökkent.
A pályakezdõ álláskeresõk száma 102 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 11 fõvel (9,7%)
csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest 2 fõvel (2,0%) nõtt.
A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában)
10,2%. Elõzõ hónaphoz képest 1,9%-kal csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest
0,5%-kal csökkent.

Fotó: Füstös

Június 18-án a Tóparton találkoztak azok a régi batsányis diákok, akik utolsóként tanultak és érettségiztek abban az Arany János utcai épületben, ahol ma
a katolikus iskola és rendház van.
A 40 éves osztálytalálkozón a volt tanáraik közül jelen volt Farkas Gyuláné, Farkas
Gyula és Rádóczy Kálmán. A 4.c osztály 24-bõl 21 fõvel felsorakozott…
FZS
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Nemcsak a nemzeti összetartozást, de a nemzeti összetartást is szem elõtt kell tartanunk
- Emlékezünk és emlékeztetünk egy hovatovább évszázados nemzetgyilkossági kísérletre. Nemcsak a nemzeti összetartozást, de a nemzeti összetartást is szem elõtt
kell tartanunk. Kezdhetjük akár itthon is,
vagy Brüsszelben… - mondta Czuczor
Sándor, a balatonalmádi gimnázium nyugdíjas igazgatója június 4-én az I. Veszprém
Megyei Nemzeti Összetartozás Napján a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

emlékek, annak szíves figyelmébe idézném,
hogy itt él az a helytörténész, igazgató-tanár,
aki Fiumében született, és vejével együtt szedte össze az összes elcsatolt magyar vármegye
földjét a trianoni emlékmû körüli kis emlékkörbe. Régebben a királyok koronázási dombját építették fel belõle, itt Tapolcán egy lélekmelengetõ és lelkiismeret-erõsítõ emlékmûvet állítottak fel a hatalmas székelykapu
közelében, innen alig 100 méterre. Van persze
szomorúbb emlék is, amirõl elég kevesen
tudnak: a trianoni békediktátum egyik aláírója ide bújdosott szégyenében, Zalahalápon
túlra, egy kis zsákfaluba: Sáskára. Igen, a
Simonyi-Semadam kormány két súlytalan tagja közül az egyik, Benárd Ágoston, a népjóléti

is, de nem feledkeztünk meg arról, hogy aki a
civilizáció csodáit akarja látni, az nyugatra
megy, aki kultúrát keres és a gyökereinket, az
keletre. Így fogadják el barátaim és ismerõseim a ruházatomat is, hiszen az illyefalvi
lajbi, a farkaslakai nadrág, a tusnádfürdõi szíj,
a nyitragerencséri szarvasagancsos nyakkendõ, illetve a cipõ Bõsrõl tényleg jelzi elkötelezettségemet határon túli testvéreinkért.
Nekem 65 év kellett, hogy eddig eljussak, és
talán nem is foghatok minden késedelmet a
44 évnyi politikai ellenszélre. Arra sem, hogy
tíz évbe telt, amíg ezeket a ruhadarabokat
összeszedtem. Biztos vagyok abban, hogy az
itt emlékezõknek fele ennyi idõ is bõven elég
lesz erre! Ha akarják…

más népekkel szemben akarják megélni nemzeti önazonosságukat. Ugyanakkor joggal
várjuk el, hogy azoktól az alapvetõ jogoktól,
amelyek minden egyes embert megilletnek, a
környezõ országokban se fosszák meg az ott
élõ magyarokat. Trianon még ma is annyi fájdalmat okoz, melynek oka, hogy az utódállamokban kilenc évtizeden át sem rendezõdött megnyugtatóan a határon túli magyarok
sorsa. Sokszor részesültek és részesülnek ma
is jogfosztásban, sokszor szenvedtek és szenvednek ma is hátrányos megkülönböztetést és
megaláztatást. Az eltûnõ határok Európájában
nem határrevízióval, nem erõvel és nem kalandor módra zavarkeltéssel kell megvalósítanunk össznemzeti önrendelkezésünket, hanem egyrészt a belsõ önbecsülésünk, helyes
nemzettudatunk helyreállításával, másrészt a
határokon átívelõ nemzetegyesítéssel, a kettõs állampolgárság és a határon túli magyarság autonómiatörekvéseinek támogatásával.
Szabó Emõke református lelkész a nemzeti
szétszakítottság fájó emlékét családja sorsán
keresztül megidézve arra kérte a jelenlévõket,
hogy a szeretet legyen a Magyar Golgotának
nevezett Trianonra való emlékezés alapja, mert
a szeretet nem ismer határokat.

Fotó: N. Horváth

- A vélemény szabad, de a tények makacs dolgok - mondta Czuczor Sándor
Az Országgyûlés 2010. május 31-én döntött arról, hogy a trianoni békeszerzõdés
aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánítja. A Veszprém Megyei
Önkormányzat a tapolcai Batsányi János
Gimnázium és Kollégiumot bízta meg azzal,
hogy a nemzeti összetartozás elsõ megyei
rendezvényét megszervezze. A programsorozatban a megye más közép- és általános iskoláinak tanulói is részt vettek.
A rendezvényre érkezetteket Császár László
polgármester köszöntötte a Tamási Áron Mûvelõdési Központban, majd a Felvidékrõl származó Czuczor Sándor, a gimnázium volt tanára tartott elõadást Trianonról, amely - mint
mondta - senkinek sem fáj annyira, mint nekünk, a végre tisztán látni akaró magyaroknak.
- Aki esetleg azt hiszi, hogy Tapolcán vagy
környékén nincsenek közvetlen trianoni

Fotó: N. Horváth

A gyászünnepen fellépett a Tapolcai Kamarakórus
és munkaügyi miniszter, aki akkor, azaz 91
évvel ezelõtt „állva, oda se nézve, félvállról
írta alá”, amit ülve kellett volna és ünnepélyesen, de még ezt is szégyellte élete végéig.
Adatott neki elég idõ erre: 1968-ban, 88 éves
korában halt meg - idézte a jelen és a múlt
tapolcai emlékeit az elõadó.
Majd a trianoni békediktátum okozta
nemzeti sebekrõl, a nemzet szétszakítottságáról szólva családja példáját is megemlítette.
A megbonthatatlanná vált kötõdéseirõl is vallott Czuczor Sándor: - Jártunk és járunk nyugaton és keleten a balatonalmádi tanulókkal

A kistérségi szociális
központ kiépítése
az ütemtervnek
megfelelõen halad
- A Szociális Központ kialakítása a terveknek és a határidõnek megfelelõen alakul a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Nyárfa utcai épületében tájékoztatta lapunkat Zsirai Ilona projektmenedzser.
- A Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
keretén belül 84.138.836 Ft összegû vissza
nem térítendõ pályázati támogatást kapott. Az
önrész biztosítására a Kistérségi Társulás vállalt kötelezettséget. A projekt összköltsége:
93.487.596 Ft - mondta a projektmenedzser.
- Az ebbõl az összegbõl felújítandó 640,45
m2-es épületszárnyban kap helyet a Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. A projekt keretén belül megtörtént egy
olyan autó vásárlása a Kistérségi Társulás
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fenntartásában mûködõ Támogató Szolgálat
részére, amely a mozgáskorlátozottak, a kerekes székesek szállítására is alkalmas. A Támogató Szolgálat jelenleg 35 fõ fogyatékost
lát el a térségben, ebbõl 24 fõ mozgássérült. A
kórházba, vagy orvosi rendelõbe szállításuk a
rámpával, lépcsõvel és kapaszkodóval is felszerelt gépkocsival megoldottá vált.
A 2011 márciusában indult építkezés ütemérõl szólva Zsirai Ilona elmondta, hogy az
terv szerint halad, eddig a kivitelezõ a pályázatban meghatározott idõ ütemtervet tartani
tudta. Elkészültek az új aljzatok, a válaszfalak, a liftakna, kiépült az új elektromos hálózat. A mûszaki átadásra várhatóan szeptember
30-án kerül sor. ASzolgálat december 31-én, ünnepélyes keretek között veheti majd át a megújult, korszerûen felszerelt épületszárnyat. NHE

Az elõadást követõen irodalmi felolvasó
délelõtt keretében idézték meg a fiatalok a 91
évvel ezelõtt történteket és azok hatását, majd
a mûvelõdéstörténeti vetélkedõ eredményhirdetésére került sor az aulában, ahol a magyar nyelvjárásokról nyílt kiállítás.
A mûvelõdési központban zajló programokkal párhuzamosan a Városi Moziban A
legbátrabb város címû dokumentumfilmet vetítették. A 11 órakor kezdõdött 1920 méteres
sétát követõen a Köztársaság téren a Kinizsi
Táncegyüttes tartott néptáncbemutatót.
A városi megemlékezés ünnepi szónoka
Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke volt.
- A magyarok 1920-ig a tatárjárást és a
mohácsi csatát tekintették Magyarország két
legsötétebb történelmi eseményének. 124142-ben a tatárjárás majdnem megsemmisítette Magyarországot, az 1526-os mohácsi csata
pedig 150 éves kegyetlen török megszállással
járt. 1920-ban az ezeréves Magyarország harmadik, legszörnyûbb katasztrófája következett be: a Trianoni Békeszerzõdés. Franciaországban, Versailles-ban, a Nagy-Trianoni palotában 1920. június 4-én aláírt, az I. világháborút lezáró békediktátum darabokra szabdalta Magyarországot. Ez volt az a nap, amelyen egy, a népek önrendelkezési jogát, a
nemzetközi jogot és mindenféle erkölcsi
megfontolást felrúgó, rövidlátó és ostoba „békét” kényszerítettek ránk. Az átgondolatlan,
felelõtlenül kialakított új határok mélyen belevágtak a magyar nemzet testébe. Idegen
fennhatóság alá került a Kárpát-medencében
élõ magyarság kereken egyharmada, azaz
minden harmadik magyar, ráadásul több,
mint felük az új határ tõszomszédságában,
egybefüggõ, színmagyar területeken élt idézte fel a tragikus eseményeket Kovács
Norbert, majd a jelen felelõsségérõl szólt.
- A magyar kormány közös felelõsségérzettel cselekszik a Kárpát-medence nemzetiségei felé is, legyen az a környezõ országokban élõ nép, vagy a trianoni határokon belül
élõ nemzeti kisebbség. Mert a magyarok nem
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- Azon a pénteken a nemzetet feszítették keresztre - szögezte le a lelkész
A gyászünnep zárásaként a megemlékezõk
nemzetiszínû szalagot kötöttek a Trianoni
Emlékhely oszlopaira, és mécseseket gyújtottak a 64 vármegye földjét befogadó emlékhelyen.

Fotó: N. Horváth

Az ünnepi mûsorban közremûködött a
Tapolcai Kamarakórus, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, Baranyi Péter és Szûcs
László színmûvész.
Az I. Veszprém Megyei Nemzeti Összetartozás Napjára készített Emléknap üzenete
évtizedeken és országhatárokon is átível.
Az összeállítást készítette:
N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

Nyílt levelezés
Nyílt levélben tiltakozik a közelmúltban
megalakult Független Tapolcai Polgárok
Köre a fegyveres és rendvédelmi dolgozók
jogainak csorbítása ellen.
A nyílt levelet a csoport nevében Lévai
József (volt katonatiszt) kívánta átadni
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõnek
a napokban.
A képviselõ egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudta személyesen átvenni a levelet, így
Lévai József, egy nyugalmazott katona és egy
rendõr, illetve egy tûzoltó társaságában
tájékoztatót tartott a Belvárosi Irodaház elõtt.
Az írással alapvetõen a megszerzett jogok
elvétele ellen lépnek fel. A munka világába
tervezett visszairányítás Tapolca viszonylatában hol és hogyan valósulna meg? Kell-e
majd költözni, mennyibe kerül az utaztatás,
kap-e lakást máshol a volt szolgálati nyugdíjas? A kérdéseken túl a levél emlékeztet
Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. januári
nyilatkozatára, amelyben a nyugdíjak reálértékének megõrzésére és a nyugdíjasok biztonságára vállal garanciát. Hivatkoznak továbbá a Európai Unió jogrendszerére is,
amely szemben áll a kormány által tervezett
jogfosztással és felháborítónak tartják, hogy
a kormány a médiákon keresztül ellenük
hangolja a közvéleményt. „...úgy állítja be az
ellenük tervezett lépéseket, mintha ez
megoldaná az ország gazdasági problémáit,
holott azokat a rendszerváltás óta hatalmon

A valósággá vált remény ünnepén

lévõ pártok hibás politikája okozta, függetlenül attól, hogy jobb- vagy baloldali kormányzat volt.” - áll a levélben.
Lapunk megkereste Lasztovicza Jenõt a
nyílt levél kapcsán. Az országgyûlési képviselõ elmondta, hogy a petíció átadása elõtt
két nappal értesítették az idõpontról, amelyrõl már akkor tudta, hogy nem jó, s ezt azonnal jelezte is. - Lévai József mellesleg a helyi
MSZP elnöke, így a kezdeményezés politikamentességét, függetlenségét mindenki maga
megítélheti. A petíció sajnos komoly félreértéseket tartalmaz, hiszen itt egy tervezetrõl
van szó, amely nem végleges, és egyébként is
eltérõ módon kezeli az önhibájukon kívül
nyugdíjazott katonákat és rendõröket. A
szándék a társadalom egésze szempontjából
vizsgált igazságérzet helyreállítása, valamint a
fiatal, negyvenes, ötvenes éveikben járó, tapasztalt rendõrök minél nagyobb számban
történõ újbóli munkába állítása. Az õ tudásukra, tapasztalatukra eleve szükség is lenne
napjainkban, és azt szeretnénk, hogy meg is
érje nekik dolgozni.
Lasztovicza Jenõ szerint itt az ideje, hogy
mindenki eldöntse, nyugdíjas akar lenni, vagy
inkább dolgozik. - Ismerek olyat, aki 200
ezer forint fölötti havi nyugdíja mellett dolgozik még havi négyszázezerért. Ez igazságos? - tette hozzá.
Szerzõ: Szijártó János
Forrás: esemenyter.hu

Nem lopták el - csak kiállítják
A Veszprém Megyei Múzeum munkatársai megdöbbenve értesültek a hírekbõl,
hogy a tapolcai Hadtörténeti Emlékparkból aknavetõt loptak, s valaki feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, holott
azt õk vitték el.
Ez áll a múzeum közleményében. Az
aknavetõt hivatalos úton a Veszprém Megyei Múzeum munkatársai szállították el.
Az eszközt a június 18-án nyíló „Felszabadulástól a megszabadulásig” - emlékezés
a szovjet csapatkivonás 20. évfordulóján
címû kiállításon mutatják be.

A tárlat a lakossággal együtt készül,
célja, hogy felelevenítsen egy sokat vitatott
korszakot az emberi, hétköznapi oldalról túlmutatva a politikai csatározáson. Mit
jelentett nekünk, állampolgároknak együtt
élni a szovjet katonákkal? Mit jelentett a
hazájuktól távol élõ, névtelen szovjet
katonáknak együtt élni velünk? Errõl szól a
kiállítás, melyet a múzeumok éjszakáján,
szombaton délután négy órakor nyitottak
meg a Laczkó Dezsõ Veszprém Megyei
Múzeumban.
(Forrás: Napló)

Nagyszülõk és unokák

Évfordulók
1926. június 3.
85 éve
A Képviselõ-testület az elöljáróság javaslatára
gróf Bethlen István miniszterelnököt Tapolca
díszpolgárává választotta.
1986. június 3.
25 éve
A Városi Könyvtár tóparti olvasótermében íróolvasó találkozóra került sor, amelyet dr. Töreky
László vezetett. A vendégek Ágh István és
Bertha Bulcsú írók voltak.
1956. június 6.
55 éve
A tapolcaiak nagy fölénye jellemezte a középiskolás megyei atlétikai bajnokságot.
1986. június 11.
25 éve
E napon volt a tapolcai Pedagógiai Gyûjteményben az „Adalékok Tapolca történetéhez az 198485-ös templomdombi ásatások alapján” címû
kiállítás ünnepélyes megnyitója.
1906. június 15.
105 éve
Felavatták az 1863-ban épült és jelentõsen
kibõvített zsinagógát.
1901. június 16.
110 éve
„Alig van Dunántúl megyéinek egyetlen városa
hol oly drága volna a piacz mint nálunk Tapolczán” - írja a Tapolcza és Vidéke.
1941. június 26.
70 éve
A tapolcai 4/I-es bombázóosztálynál elrendelték
a harci riadót. Másnap kezdetét vette a
Szovjetunió elleni hadjárat.
1896. június 27.
115 éve
A Magyar Királyi Belügyminisztérium jóváhagyta a Tapolczai Katholikus Kör Alapszabályát 57942-es számon.
1961. június 28.
50 éve
„Fénycsövek a Fõ téren”, valamint „Régi és új
Tapolca” címmel Orbán József fotóival tudósítást közölt a Napló.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete június 4-én Nagyszülõk és Unokák Találkozót rendezett az uzsai Hubertus
Szabadidõközpontban.
A vidám hangulatú találkozó több száz
résztvevõjét Siposné dr. Kiss Gizella elnök
üdvözölte, majd Kovács Károly uzsai polgármester, mint házigazda szólt a vendégekhez.
A résztvevõk szórakoztatásáról a Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János Tagintézményének tanulói, a nyugdíjas klubok tagjai is
gondoskodtak. A generációk találkozója
ismét felejthetetlen maradt.
NHE

A Pannon Reprodukciós Intézet lelkes és
áldozatos munkát végzõ szakemberei
immár tizedik alkalommal hívták babatalálkozóra azokat a családokat, amelyek a
gyermekáldás örömét az intézet segítségével élhetik át.
A június 4-én megtartott „babaseregszemlének” most is a Városi Rendezvénycsarnok
adott otthont. Nemcsak a küzdõtér, de a lelátók is megteltek boldog szülõkkel és gyermekekkel. A résztvevõket Császár László
polgármester köszöntötte, méltatva az intézetben folyó, nemzetközi hírnévnek örvendõ
tevékenységet.
- A tapolcai babatalálkozó az ország egyik
legnagyobb és legrégibb ilyen eseménye.
Nincs is annál nagyobb öröm a meddõség
kezelésével foglalkozó orvos számára, mint
amit most itt átélünk - mutat körbe a gyermekzsivajtól hangos „hatalmas óvodában”
dr. Steven G. Kaáli. - Sajnos, kevés gyermek
születik ma Magyarországon, ezért is mondom azt, hogy óriási szükség van az intézményeink által nyújtható megoldásokra is. Most
kaptam egy lehetõséget, hogy a Parlament
Egészségügyi Bizottságában elmondhassam
a véleményem. Ha a születések számát nem
korlátozzuk, akkor miért szabnak határt a
szülésekhez vezetõ kezeléseknek? Ma Magyarországon csak ötezer kezelést lehet elvégezni, holott tízezerre lenne lehetõség.
Bízom a változásban, hiszen minden gyermekre égetõen szükség van.
- Nagyon boldogok vagyunk, és egyre
nagyobb az örömünk, hiszen az elmúlt évek
alatt mintegy 5000 egészséges kisgyermek
születhetett az intézményünknek köszönhe-

Fotó: N. Horváth

Íme, a Szabó-család!

Gratulálunk!
A védõnõi hálózat legelsõ szervezete, az Országos Stefánia Szövetség 1915. június
13-án alakult meg. Az Egészségügyi Minisztérium ezt a napot 2008-ban a Védõnõk
Napjává nyilvánította.
Az ünnep alkalmával a Veszprém Megyei Önkormányzat idén is szakmai elismeréseket adott át a megyében tevékenykedõ védõnõknek. A kitüntetettek között ott
volt Földiné Sümegi Judit tapolcai védõnõ is. Gratulálunk!

Gasztronómiáért Érdemérem
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Elnöksége „Gasztronómiáért Érdemérmet” adományozott Lakatos Ferencné gyakorlati oktatásvezetõnek.
A szövetség az elismerést a következõkkel
indokolta: Lakatos Ferencné szakmai munkássága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a tapolcai Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
a szakács, pincér valamint a vendéglõs képzés a szakma által elismert színvonalon folyik. Szervezõ munkájának köszönhetõen az
elmúlt években a különbözõ szintû rendezvényeken, versenyeken az iskola kiválóan meg-

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Brutális rablókat keres a rendõrség, akik június 3-án hajnali fél háromkor a Vajda János
utca egyik házának ajtaját befeszítették, a
házban tartózkodó középkorú nõt megkötözték, száját ragasztószalaggal letapasztották, majd
a házból készpénzzel és aranyékszerekkel távoztak. A tapolcai kapitányság bûnügyi osztálya rablás bûntette miatt indított eljárást az ismeretlen tettesek ellen. Az ügyben a tanúk meghallgatása folyamatos. A rendõrség kéri, hogy
aki az elkövetõkkel vagy a bûncselekménnyel
kapcsolatban információval rendelkezik, hívja

tõen - mondja büszkén dr. Török Attila igazgató. - Háromezer azoknak a gyerekeknek a
száma, akik lombikprogrammal, ezer a mesterséges megtermékenyítéssel és további
ezer, akik egyéb beavatkozás segítségével születtek. Lassan valóban kinõjük az erre az alkalomra játszótérre átalakított rendezvénycsarnokot - tette hozzá az intézményvezetõ.
Szabó Csaba és párja, Anita a 4 éves szemük fényével érkezett a találkozóra. Mint
mondják, csodálatos érzés szülõnek lenni,
ezért hálás szívvel mondanak köszönetet az
intézmény munkatársainak, akik óriási empátiával és szakmai tudással segítették õket a
remény idõszakában.
NHE

a 06-87/814-322-es telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es
központi segélyhívó számok valamelyikén.
- A rendõrség keresi azt az 50 év körüli sofõrt,
aki június 7-én délután elütött egy 11 éves
kisfiút a Keszthelyi úti gyalogátkelõnél. A fiú
könnyû sérüléseket szenvedett. A tehergépkocsi vezetõje, egy 50 év körüli, 180 centiméter magas, õsz hajú, szemüveges férfi
kiszállt a jármûbõl, majd távozott.
(Forrás: Napló)

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Németh Péter és Fehér Mónika
gyermekük: Dzsesszika
Péczer Márk és Szencz Tünde
gyermekük: Nóra
Gratulálunk!

Új Tapolcai Újság

felelt a Magyar Gasztronómiai Szövetség elvárásainak. Ennek elismeréseként az iskola
2010-ben elnyerte a Kiváló Iskola kitüntetést.
Iskolán belül két ifjúsági szekciót hozott létre,
melynek célja, hogy a tanulókkal megismertessék a szövetség tevékenységét, szakmai
munkáját. Kiváló szervezõkészségét dicséri,
hogy az iskola tanulói rendszeresen részt vehetnek külföldi gyakorlatokon, versenyeken,
ezzel is elõsegítve azt, hogy igazi uniós állampolgárrá váljanak.
(Forrás: Iskola)

Házasságot
kötöttek:
Bálint Ferenc és Györei Viktória Éva
Berek Zoltán és Ligetvári Andrea
Cseh Tamás és Szabó Nikolett
Durecz Sándor és Kõhegyi Mónika Erzsébet
Erdei László és Kukely Katalin
Ernst Attila és Hoffman Ágnes
Farkas Bálint és Serger Zsuzsanna
Illés Gergely és Hegedüs Viola
Jánosi László és Havasi Adrienn
Kovács László Krisztián és Csontos Renáta
Kulcsár Dezsõ és Farkas Noémi
Nagy Géza és Szabó Erika
Nagy Károly és Horváth Katalin
Rácz Roland és Korom Ágnes
Rig Lajos és Bózsvár Erzsébet
Szabó András és Kiss Szilvia
Szabó Dániel és Tóth Nikoletta
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Kitüntetés dr. Bartalis Imrének
A Szent István Egyetem Pro Negotio
Universitatis kitüntetést adományozott
dr. Bartalis Imre ny. állategészségügyi
fõtanácsosnak. A kitüntetéshez járó oklevelet június 17-én, az egyetem tanévzáró ünnepélyén, Gödöllõn, a SZIE
aulájában adták át. Így szólt a róla
készült laudáció:
„Dr. Bartalis Imre a szakmai munkája mellett mindig végzett más jellegû feladatokat is.
Tapolcán több tudományos elõadást szervezett.
Egyetemünk hazai és nemzetközi tanácskozásainak rendszeresen meghívott vendége volt.
Megszervezte az állatorvos képzõmûvészek
országos kiállítását, amely 21 alkalommal került közönség elé, az ország összes megyéjében a Magyar Újságírók Közösségének székházában. Zánkán - amíg nem volt kántor - a
szentmiséken 6 éven át orgonált. Rendszeresen tartott TIT elõadásokat, majd késõbb - könyvei megjelenése után - író-olvasó találkozókat.
1989 szeptemberében az országban elsõként megalakította a megyei állatorvosi ka-

marát, melynek elnökévé választották. 1990
márciusában a megyei kamarák szövetségbe
léptek, így megalakult a Magyar Állatorvosi
Kamarák Szövetsége, amelynek szintén elnökévé választották.
Tagja 1993 óta a Magyar Újságírók Közösségének, 1998 óta az Orvos Írók és Képzõmûvészek Társaságának, 1999 óta a Fekete
István Irodalmi Társaságnak, 2004 óta az ajkai Konzervatív Klubnak. Több mint ezer újságcikke jelent meg különbözõ napilapokban,
folyóiratokban, eddig nyolc kötet könyve jelent meg és 19 antológiában közölték írásait.
Munkájának elismeréseként több kitüntetésben részesült: miniszteri, egyetemi, kamarai,
újságírói és városi szinten. A mostani kitüntetését az Egyetemért végzett munkásságáért,
kiváló szakmai és írói tevékenységéért ítélte
oda a Kuratórium elnöksége.”
Tapolca városa nevében Császár László
polgármester a június 24-ei testületi ülésen nyújtott át elismerõ-köszönõ oklevelet
dr. Bartalis Imrének.
NHE

Népdalok szárnyán…
Városunkba látogatott június 7-én a neves
népdalénekes, Budai Ilona.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum olvasótermében megtartott elõadói esten történetekkel, mesével, személyes élményeivel és az
általa gyûjtött népdalokkal kalauzolta végig a
közönséget a trianoni Magyarország elcsatolt
területein. Felvidékrõl, Délvidékrõl, Kárpát-

aljáról, majd Erdélybõl gyûjtött dalokat hallhattunk. Csángóföldrõl is hozott egy csodálatos népdalt, hiszen ott is magyarul beszélnek, holott sohasem tartoztak területileg és közigazgatásilag Magyarországhoz. Majd elõadását egy csíksomlyói virrasztáson tanult Babba
Máriáról szóló népdallal zárta. A rendezvényt
egy közös éneklés koronázta meg.
FZS

Törökországi üzenet
A XVIII. Vonyarcvashegyi Mûvésztelep
alkotói közül - Tapolcán a Batsányi Mûvelõdési Központban - nagyszámú érdeklõdõ jelenlétében Zentai Gábor vezette be
Serdar Ünver (1955) török költõ-festõ kiállítását június 15-én.
A kiállítás magyar társkiállítója Major
Julianna vonyarcvashegyi festõ volt. Megnyitó beszédet Péter Károly, Vonyarcvashegy polgármestere mondott, szólt a mûvésztelep éle-

térõl, az egyetemi tanár, festõ munkásságáról,
magyarországi élményeirõl. A költõ alkotásait
kifinomult érzékenység, intellektuális és érzelmi gazdagság jellemzi. Képeit, verseit számos
törökországi mûvészeti, irodalmi folyóirat közli.
A megnyitót színesítette a Batsányi Táncegyüttes szólistáinak és a kiállító Major
Julianna gitáros-énekes közremûködése, valamint Ünver török nyelven elmondott szavalata.
Nagy Lászlóné

Emlékérem a könyvtárnak

Fotó: Töreky

Az emlékérmet Nagy Eörsné igazgató vette át az alapítóktól
A Látványtár fennállásának 21. évforduló- szokásos kiállítóhely vagy múzeum, hanem
ja alkalmából hangulatos estet szervezett kísérlet a tárgyi látáskultúra összefüggéseinek
Vörösváry Ákos, Gyökér Kinga és Gopcsa újrateremtésére.
Katalin mûvészettörténész rövidfilm vetíA Látványtár alapításának 20. évfordulójára
téssel, beszélgetéssel egybekötve a városi Berhidai Mária szobrászmûvész emlékérmet
könyvtárban.
készített. Ennek egy példányát ünnepélyes keA húsz év országos hírûvé és patinássá tette retek között adták át a diszeli Elsõ Magyar
a Látványtárt, amelyre ma is igaz az oly sokat Látványtár alapítói a Wass Albert Könyvtár és
hangoztatott gondolat: a Látványtár nem egy Múzeum részére az est végén.
TL

Kiállítással búcsúzott
a halápi iskola rajztanára
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna saját festményeibõl és diákjainak sok száz alkotásából
összeállított gyûjteményes kiállítással búcsúzott június 15-én a zalahalápi Csontváry
Általános Iskolától, amelynek hosszú évtizedekig kiemelkedõen sikeres rajztanára volt.
Tehetséges tanítványainak rajzai nemzetközi rajzpályázatok útján eljutottak a környezõ országokba, de Európán kívülre is, számos díjat, szakmai elismerést elnyerve hazánkban és a világ legrangosabb ifjúsági képzõmûvészeti megmérettetésein egyaránt.
Jövõ tanévtõl a Balatonfelvidéki Szín-Vonal
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusai viszik tovább azt az iskolában zajló
képzõmûvészeti oktatást, amely évtizedekig
egyet jelentett Tihanyiné Bálint Zsuzsanna nevével.
Töreky László

Fotó: Töreky

A búcsú meghitt pillanatai

Levelek a múltból
„A vidámságot megélem, a szomorúságot kiírom magamból” - mondta
S. Farkas Zsuzsanna második könyvének június 15-i bemutatóján a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban.
Beszélgetõpartnerével, Kovács MelindáFotó: Mûvelõdési Központ

A török költõ versei hamarosan magyarul is megjelennek

Pünkösdi csoda
A Járdányi Pál Zeneiskola plakátja pünkösdi hangversenyre hívott a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomba május 27-re.
Rangos a mûsor: a zeneirodalom nagyjai
közül néhány ill. kijelölt mûveik, az elõadók
pedig gonddal kiválogatott növendékek.
A vonós zenekar vezetõje, Román Iván
évrõl-évre megvalósítja e hangversenycsodát. Tanítja, felkészíti növendékeit, velük
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zenél. Mintajátéka és tekintete vezeti a hangversenyt; színvonalat teremt és követel. Földöntúli magasságba emel zenészt és hallgatót.
Csak a vastaps hoz vissza a földre és kikényszerít egy ráadást. Méltatlanul kisszámú
a közönség, de a jelenlévõk legalább értékelik
a nem mindennapi zenei élményt. Talán azért
is oly õszinte a tartós vastapsban kifejezett
elismerés.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Füstös

A költõtársnak dedikál az írónõ

Új Tapolcai Újság

val az elõzõ kötet, a Kristálypalota visszhangjáról, a könyvhétrõl, a letenyei alkotótáborról és természetesen a Levelek a
múltból címû kötetrõl beszélgetett. Az új
könyvben egy kisregényt, novellákat és
hangulatában hozzáillõ verseket olvashatunk. Maga a regény története kitalált, viszont az apró elemek sokasága családi gyökerekbõl táplálkozik, csakúgy, mint a saját tervezésû borító.
Novellái közül az Elmegyek a tengerpartra címû áll legközelebb a szívéhez,
verseibõl pedig az Újra igazi ars poétika.
- Ha depresszívek is az írásaim, mégis mindegyikben ott van a hit és a kiút lehetõsége
- mondta az írónõ, aki már gondolkodik a
kisregény folytatásán, hogy szereplõi megtalálják „kristálypalotájukat”. A kötet megvásárolható a könyvtárban.
Füstös Zsuzsanna
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Kitáncolták a májusfát
A Szent György-hegyen lévõ Tájház elõtti területen ebben az évben is egy kitáncolásra váró májusfa fogadta az érkezõ
vendégeket június 4-én. Ezt most az Iparoskör tagjai állították a Tapolca és környéke vállalkozóinak.
A vidám hangulatú esemény résztvevõit

Csizmadia József, az Iparoskör és Vörös
Béla, a vállalkozók egyesületének elnöke
köszöntötte. Mindketten szóltak a több évtizedes együttmûködés fontosságáról és a
jövõre vonatkozó tervekrõl is.
A köszöntõk után a májusfa köré gyûltek
hangos bíztatásának segítségével és Varga

Árpád harmonikájának hangja mellett
„markos legények” döntötték ki a májusfát,
többen táncra is perdültek. A finom vacsora,
a kiváló borok, a jó zene idén is megtették
hatásukat. A táncos, baráti beszélgetésekkel
tarkított est csak hajnalban ért véget.
N. Horváth Erzsébet

Szakmai eredmények
Dr. Stenszky Gyula
(1923-2011)
Van olyan gyógyító ember, akinek a titka
megfejthetetlen. De nem azért, mert elrejti
magát elõlünk, sokkal inkább azért, mert
egyszerûsége, a hivatás iránti alázata, a szaktudása, a betegszeretete a mindennapjainkban érint meg bennünket, és mi ezt a hétköznapi csodát természetesen éljük meg.
Dr. Stenszky Gyula gyermekorvost emberi lénye, kisugárzása, a szemüvege mögötti
derûs tekintete, megnyugtató hangja, a mosolya a szó legnemesebb értelmében gyógyítóvá tette. Olyan gyógyítóvá, aki úgy élte meg
a hivatását, mint a legszentebb szolgálatot,
amelyet mindig és minden körülmények között teljesítenie kell. Ezért sem riaszthatta a hófúvás, az esõ áztatta, meredek hegyoldal, a távolság, amikor a beteg kisgyermekhez hívták.
Közel egy emberöltõt, 58 évet dolgozott
Tapolcán, mint gyermekorvos, az ajtaja mindig nyitva állt a kisbetegei elõtt. Nem nézte,
hogy tapolcai, vagy vidéki a láztól csillogó
szemû, anyjába félve kapaszkodó gyermek,
csak azt, hogy neki gyógyítania kell, hogy a
gyermek szemébõl el kell ûznie a félelmet. Hogyan is vallott Õ errõl néhány évvel ezelõtt, 84
éves korában e sorok írójának: „Ha bárki bekopog hozzám a gyermekével, nem küldöm
el, teszem a dolgom.” Igen, tette a dolgát, és
mi, akik akár a betegei voltunk, akár a gyermekeink gyógyítóját láttuk benne, hálás szívvel gondolunk rá.
A gyermek akkor emlékszik ránk holnap,
ha ma vagyunk vele. Stenszky Gyuszi bácsira
minden volt kisbetege emlékszik. Hogyne
emlékezne, hiszen Õ volt az a doktor bácsi,
akitõl nem kellett félni, akinek mindig elhitték, hogy a vizsgálat nem fog fájni, akinek a
fehér köpenye inkább adott biztonságot, mint
sem riasztott.
„Csodálatos dolog a kicsiket gyógyítani mondta. - Nincs annál jobb érzés, mint amikor egy hároméves kisgyermeknek az ember
oltást ad, Õ utána átöleli a nyakamat, megpuszil és azt mondja, köszönöm doktor bácsi.”
A kevesek közül való dr. Stenszky Gyula
gyermekorvosnak megadatott, hogy tetteiben
volt a jutalom. Végtelen égi útján kísérje hálánk és szeretetünk. N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Az „erõfeszítést” siker koronázta: kitáncolták a májusfát

90 éves lett a szabómester
Kapcsos Gyula, Gyula bácsi számára
Koppányi Ferenc, a városrész önkormányzati képviselõje adta át a miniszterelnöki
köszöntõ levelet és a vele járó ajándékokat
június 17-én, 90. születésnapja alkalmából.
Gyula bácsi szabómesterként dolgozott
aktív éveiben, és ha kell, ma is szakértõ
kezekkel forgatja a tût, ám azt mondja,
hogy vidéken már nincs igény mester-

ségére. 1947 szeptemberében házasodott
meg, két fia, egy lánya, kilenc unokája és
két dédunokája született az évtizedek
alatt. Egy-egy nagyobb családi ünnepen
- mint például egy-egy jelentõsebb születésnap, vagy házassági évforduló -, összegyûlik a tágabb család, van úgy, hogy harmincan ünnepelnek együtt a régi Csányi
utcai lakásban.
TL

Fotó: Töreky

Jó erõt, egészséget Gyula bácsi!

Rendezvények
a megújult Köztársaság téren
• Zenés Esti Korzó •
„A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” megnevezésû projekt keretében a
megújult Köztársaság téren a tavasztól
nyár végéig megvalósuló rendezvények
célja, hogy a város zenei élete színesedjen a
helyi és kistérségi elõadómûvészek bevonásával.
További fontos cél a helyi közösségi tudat
ily módon történõ erõsítése és a helyi értékek
megismertetése. Így a megszépült környezetben megrendezésre kerülõ programok elõmozdíthatják a helyi lakosság közösségi
életbe való bekapcsolódását, lehetõséget
adva ezzel a fiatal mûvészek kibontakoztatására, tevékenységük népszerûsítésére és
annak a lakossággal való megkedveltetésére.
Ezek a programok nemcsak a fellépõ mûvészeknek adnak így kibontakozási lehetõ-

séget, tevékenységük egyúttal a helyi lakosság aktív bevonásán alapul.
A téren megtartásra kerülõ rendezvényeknél elsõsorban a zenei mûvészeti ág dominál,
de más jellegû programok is színesítik a rendezvény palettáját, felkeltve valamennyi korosztály érdeklõdését.
A rendezvények állandó közremûködõ
partnerei: a Járdányi Pál Zeneiskola növendékei, a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos

Intézményegységének zenei tagozatos tanulói és a TÁMK amatõr mûvészeti csoportjai.
A program célja, hogy a helyi lakosság
körében a részvételi hajlam minél nagyobb
legyen, ezáltal közösségformáló szerepet
töltsön be a rendezvénysorozat. A programsorozat negyedévente kerül megrendezésre,
az aktuális rendezvényekrõl folyamatos tájékoztatást kapnak az érdeklõdõk és a lakosság.
Tóth Boglárka

Új Tapolcai Újság

A balatonfüredi Széchényi Szakképzõ Iskolában tartotta harmadik projektrendezvényét a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezés Társulás a megújuló
szakképzésrõl június 2-án.
A füredi esemény meghívottjai ezúttal
azoknak az általános iskoláknak a vezetõi,
pályaválasztási felelõsei és diákönkormányzati vezetõi voltak, akik a szakképzõ
intézmények vonzáskörzetében találhatók.
A program célja volt, hogy az általános
iskolák pedagógusait és diákjait tájékoztassák azokról a fejlesztési elemekrõl, amelyek - a projektnek köszönhetõen - szakmai
megújulást és szélesebb körû szolgáltatás
nyújtását teszik lehetõvé az öt szakképzõ
intézményben.
A megjelenteket a házigazda Széchényi
Ferenc Szakképzõ Iskola vezetõje köszöntötte, majd az intézményen belüli szakképzés jövõjét vázolta fel a hallgatóságnak.
Borbély Hajnalka, a projekt szakmai vezetõje a projekt eddig elért szakmai eredményeit mutatta be, majd az egyes fejlesztési
területekrõl tájékozódhattak a résztvevõk.
Mosolits Lászlóné esélyegyenlõségi szakértõ a szakképzõ iskolákban megvalósuló
esélyegyenlõségi törekvésekrõl tartott elõadást, Horváthné Treiber Ildikó mentor a
mentori tevékenységet mutatta be, Szóvári
Adél pszichopedagógus pedig a SZASZETen belül megvalósuló fejlesztõ munka részleteit ismertette.
A társulás intézményeinek szakmai fejlesztését célzó Globális kihívások, lokális
válaszok TÁMOP-2.2.3-09/2009-0005 címû, közel 300 millió forintos projektje
keretében 58 pedagógus vesz részt továbbképzésen, 20 fõ számára zajlott a mentorképzés, 14 fõ számára tartanak fejlesztõ
pedagógus továbbképzést, és folyamatban
van a menedzsmentképzés is.
TL

Segít
az önkormányzat
Közgyûlést tartott május 25-én a Vakok
és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének Tapolcai Kistérségi Csoportja a
polgármesteri hivatal udvari tanácstermében.
Az eseményen az érdekvédelmi szervezet
elmúlt évi munkáját és jövõre vonatkozó terveit vették górcsõ alá, de megköszönték a helyi önkormányzat segítségét, odafigyelését is.
Az emléklapot Marton József, a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottság elnöke vette át.
Az eseményen a fogyatékossággal élõk
gyakorlatias tanácsokat is kaphattak Molnár
András rendõr századostól, aki a gyengénlátókat speciálisan fenyegetõ bûncselekmények megelõzésérõl tartott elõadást. Csehné
Huszics Márta megyei elnök szerint a gazdasági válság az egyesület munkáját és tagjaik életlehetõségeit is érzékenyen érinti. - Idén
anyagi lehetõségeink a gazdasági válsággal
szûkülnek, mégis jó irányú változást várunk. Ami optimizmusra ad okot, hogy idén
egyedi OEP finanszírozásban látássegítõ optikai eszközök támogatására nyílik lehetõség
- mondta.
Töreky László
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Lányai segítik a mindennapokban

Fotó: Töreky

Isten éltesse, Irénke néni!
Tátosi Ferencnét Horváthné Németh Edit
alpolgármester és Szalai Gyöngyi önkormányzati képviselõ köszöntötte fel a város részérõl 90. születésnapja alkalmából
június 14-én.
Irénke néni még huszadik életéve elõtt,
1940-ben ment férjhez az akkor 33 éves võlegényéhez. Késõbb négy gyermeknek adott

életet. Nagy kedvel emlékszik vissza elemi iskolás éveire, különösen Berta Vince tanár úrra,
akitõl nem csak a betûvetést, hanem a hazaszeretetet és az idõsek tiszteletét is megtanulta az
akkor fiatal leány. A háború után Irénke néni
gépi hímzést tanult, amelyet magas színvonalon sajátított el, ma is szívesen alkot, lányai is
büszkék szépen kivitelezett munkáira.
TL

Néptáncbemutató a katolikus iskolában

Évadzáró találkozás
A festõi Tópart felé egy csoport: csupa csinos idõs hölgy - egy-két úr társaságában ballag a Gabriella-vendéglõben tartandó
évadzáró emléknapra.
Tapolca egyik stabil civil csoportja, a Páneurópa Unió Helyi Szervezete tartalmas évet
zárt, és június 16-án bensõséges találkozás
keretében összegezte tevékenységét.
Az elmúlt hónapok értékes programjainak
összegezése mellett évfordulókról, idõszerû
eseményekrõl is szó esett.
A Liszt-évforduló alkalmából elhangzott
Vörösmarty: Liszt Ferenc címû hatásos költe-

ménye. Az elnökasszony: Dr. Fehér Károlyné
megemlékezett Nagy Imrérõl az évfordulón, a közelmúltban elhunyt Mádl Ferencrõl,
a Duna TV közvetítette Csíksomlyói búcsúról.
A hivatalos ügyek elintézése után kötetlen
beszélgetés kezdõdött fehér asztalnál, és már
a következõ évad terveit vetették fel.
Az elnökasszony tekintélye és kiváló munkatársai összefogásaként állandó a kis szervezet létszáma. Rangot jelent tagnak lenni. Mindenki tehetsége szerint részt vállal a közös
feladatokból.
G. Dr. Takáts Gizella

Július 8. (péntek): Tapolca, Hotel Gabriella
- Víziszínpad: 16:00 Fesztivál megnyitó. A
fesztivált megnyitja Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Szarka
Gyula, a Ghymes együttes vezetõje és
Császár László, Tapolca polgármestere. Közremûködik: Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar,
Agyagbanda. Hegymagas, Szent György
Pince: 17:00 Batsányi Néptáncegyüttes,
Tapolca (néptánc); 18:00 Színházi folyamatok ma Magyarországon (elõadás).
Vidnyánszky Attila, a debreceni Csokonai
Színház igazgatója, Kossuth-díjas rendezõ
elõadása; 19:30 Szarka Gyula Kossuth-díjas
zeneszerzõ elõadói estje (koncert). Bor és a
lányka. Vendég: Pápai Erika és Dolák-Saly
Róbert; 21:00 L’art port l’art Társulat: Best of
(koncert); 23:00 Agyagbanda: Moldvai
csángó (buli).
Július 9. (szombat): Hegymagas, Szent
György Pince (a Pinceavató kivételével):
11:00 Nagykanizsai gólyalábasok, Felvidéki
Barantások (hagyományos magyar harcmûvészet); 12:00 Pinceavató (zenés borkóstoló).
Helyszín: Szarka Pince (Szarka Gyula pincéje); 14:00 Franz Kafka: Jelentés az Akadémiának - Forrás Színház (színház); 15:00
Tetten ért szavak (elõadás). A Kossuth Rádió
anyanyelvi mûsorának közönségtalálkozója.
Mûsorvezetõ: Balázs Géza; 16:00 Tapolcai
Kamarakórus (koncert). Madrigálok, Palest-

rina, Chopin, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc;
17:00 Voltaire: Candide - Forrás Színház
(színház); 19:00 Szarka Tamás Kossuth-díjas
költõ irodalmi estje (elõadás); 21:00 Ghymes:
Szikraszemû - Vendég: Cserhalmi György
(koncert); 23:00 Kalimutu Jazz Band (buli);
10 órától Hegymagason a faluközpontban
szórakoztató programokkal várja az érdeklõdõket a Hegymagasi Önkormányzat.
Július 10. (vasárnap): Hegymagas, Szent
György Pince: 11:00 Nagykanizsai gólyalábasok (bemutató); 12:00 Tábori mise: celebrálja
Farkas István (Lupus) piarista (mise). Közremûködik: Tapolcai Zeneiskola Vonós Kamaraegyüttese; 15:00 Csak egy éjszakára - Elfelejtett magyar irodalom (elõadás). Közremûködnek: Oberfrank Pál (Veszprémi Petõfi Színház), Juhász Róza (Madách Színház); 17:00
Fábry Sándor elõadói estje (elõadás); 19:00
Ataru japán dobszínház (koncert); 21:00 Neil
Jung Sétány (koncert); Az elõadások között
Totth Benedek kuplé énekes szórakoztatja a
közönséget.
Kísérõ programok: Kiállítások (Csurák
Erzsébet - selyemfestészet, Szarka Zsuzsa Szalag-zsinór ruhái), kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások, Szent György-hegyi borok kóstolója, lacikonyhák, zenél a Magyarhang zenekar.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Napijegy: 1900 Ft; Fesztiváljegy: 4200 Ft.
www.ghymes.hu

Fodor László (1941-2011) emlékére

Fotó: Iskola
Fotó: ifj. Fodor László

Május 26-án az iskola tornatermében tartotta záró bemutatkozását a Fekete
Lajos oktató vezette néptánccsoport. Méltán arattak sikert a produkciók

„Most felnézek, és kinyitom az eget
még egy percre, hogy elmondjam Neked,
hogy megnyugtassalak, nem vagyok árva,
mert itt vagy velem, a lelkembe zárva,
s most én õrizlek, védelek,
míg felettem is elszállnak a hûtlen évek.
S mielõtt bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam, azután elengedlek:
Apu, szeretlek!” /Ismeretlen szerzõ verse/

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Zentai Gábor

A hónap kérdése:
Régi diákokat kérdeztünk arról, hogy
milyen útravalót kaptak a tapolcai
gimnáziumtól annak idején?
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Vinczéné Oltáczy Irén

Farkas Imre

Horváth Józsefné

Azt a szemléletet kaptam, hogy érdemes szorgalmasan helyt állni.
Céltudatosan, lényegre törõen megválasztani azt, hogy mi a tervem a következõ években. A tanulmányaimat,
késõbb a munkámat, majd a családomat is fegyelmezetten próbáltam vezetni. Úgy érzem, hogy jó útravalót
adott a Batsányi János Gimnázium.

Ha jól visszagondolok, sok mindent kaptam. Voltak olyan tanáraink, akikre ma is úgy tudok gondolni, mint atyai jó barátokra. Emberileg is olyan tartást és olyan útravalót adtak, ami végigkísér egész
életünkön.
Nekem az egész 4 év nagy élmény
volt, szerettem gimnazista lenni.

Nagyon sok ismeretet elsajátítottunk,
nagyon komoly emberi értékeket, életszemléletet, értékrendet kaptunk, nagyon szép emberi példákat és egy
nagyon jó közösséget.
Az iskolaközösség annyira összefonódott, hogy nemcsak az osztálytársakkal, de a más osztályokban tanulókkal
is tartjuk a kapcsolatot.
FZS
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Egy vidám nyílt nap a lánglovagokkal

Történelembõl jeles

Vidám és élményekben gazdag órákat tölthettek a város kisiskolás és óvodás csoportjai a helyi önkormányzati tûzoltóság bázisán június 8-án.
A helyi lánglovagok minden évben nyílt
napot tartanak, hogy a fiatalok is megismerkedhessenek mindennapjaikkal, tevékenységükkel. A gyerekek számára óriási élmény a
hatalmas piros tûzoltóautó közeli látványa,
amellyel még utazhattak is a nap folyamán.

De nem kis öröm az sem, hogy itt lehet tömlõvel célra locsolni, vagy éppen viselni a nem
kis tekintélyt kölcsönzõ tûzoltó védõsisakot.
Starcsevics Lajos parancsnokhelyettes szerint azért is fontos, hogy a gyerekek lássák,
mirõl szól a tûzoltók munkája, mert a nyár
a tûzesetek szempontjából leginkább érintett
idõszak, amelyekben bizony sokszor a fiatalok gondatlansága is szerepet játszik.
Töreky László

Fotó: N. Horváth

A díjakat Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke adta át
Az I. Veszprém Megyei Nemzeti Összetar- zett az I. helyen, II. a szintén tapolcai
tozás Napja alkalmából meghirdetett Széchenyi István Szakképzõ Iskola, III. a
mûvelõdéstörténeti vetélkedõ eredmény- pápai Petõfi Sándor Gimnázium lett.
Az esszéíró pályázat díjazottjai: I.
hirdetésére június 4-én került sor a Tamási
Kulcsár Robin (Batsányi János GimnáÁron Mûvelõdési Központban.
Általános iskolai kategóriában I. helyet ért zium, Tapolca), II. Sipos Valéria Éva (Petõfi
el a Tapolcai Általános Iskola 3. számú csa- Sándor Gimnázium, Pápa), III. Merse
pata, II. lett a devecseri Gárdonyi Géza Közös Ferenc (Kisfaludy Sándor Gimnázium,
Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alap- Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, a III. he- Mûvészetoktatási Intézmény, Sümeg).
NHE
lyet pedig a Tapolcai Általános Iskola 1. számú csapata szerezte meg.
Középiskolai kategóriában a tapolcai Batsányi
János Gimnázium és Kollégium csapata vég-

Határok nélkül
Ismét sikeresen pályázott egy EU-s
ifjúsági programban a TIED Talentum
Ifjúsági Egyesület Diszel.
A „Do it yourself!” elnevezésû projekt
keretében augusztusban 12 nap alatt 30
fiatal és 7 ifjúsági vezetõ fa utcanév táblát
készít, azokat lefesti, illetve kihelyezi Tapolca-Diszelben. A projekt során a résztvevõk a helyieket is bevonják a közös munkába, majd a zárórendezvényen közös ünnepre, a táblák átadására kerül sor.
A projektben résztvevõ országok: Olaszország, Görögország, Franciaország, Lengyelország, Bulgária és Magyarország.
NHE

Új helyszínen
a városi gyermeknap

Idén a tavalyitól eltérõ helyszínen, az Egry
utca melletti zöldövözetben tartották meg
a városi gyermeknapot május 29-én.
A programokkal gazdagon fûszerezett gyermeknapra a nap folyamán sokszáz tapolcai
érkezett. Délelõtt a focikupa, a Szent Györgyhegyi Kutyabarátok Körének kutyás bemutatója vonzotta a kicsiket és nagyokat egyaránt, déltõl többek között a legkisebbek kedvence Peti bohóc, az Acro Dance SE táncbemutató, a Tapolcai Általános Iskola májusfa
kitáncolása, a Kazinczy Ferenc Tagintézmény
színi produkciói, a Brumi-Bandi Band és a
Tapolcai Musical Színpad szórakoztatta a
színpad köré gyûlt közönséget.
Töreky László

Fotó: Töreky

Csak ügyesen!

Jutalom a kistérség tanulóinak
A Kistérségi Tanulmányi Verseny eredményhirdetésének és a gyermeknapi programoknak Badacsonytomaj adott otthont
május 30-án.
A rendezvénysorozatot Császár László, a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnöke nyitotta meg, majd a Batsányi
János Gimnázium tanulóinak mûsora a 91 évvel ezelõtti trianoni békediktátum máig ható
eseményeit idézte meg.
A tanulmányi versenyt a Tatay Sándor

Útravaló
A Nagyboldogasszony Katolikus Iskolában már évek óta sikeres vizsgát tesznek a tanulók számítógépes ismereteikbõl.
Így volt ez az idei tanévben is. 14 tanuló két modulból vizsgázott.
A nyolcadikos tanulók pedig - Bakos Barna, Gáli Dávid, Kovács Péter, Major Dávid,
Orbán Viktor, Tóth László - immár ECDL Start bizonyítvánnyal a tarisznyában ballagtak el.

Akikre büszkék vagyunk
A táncos pár: Szabó Bence és Folmeg Barbara
A most induló sorozatunkban azoknak a
Tapolcán élõ és Tapolcáról elszármazottaknak kívánunk helyet adni, akik az
általuk választott életúton példaértékûen
járnak.
Szabó Bencét, a Vígszínház táncosát és
párját, Folmeg Barbarát, a divattánc magyar
bajnokát nem a „táncvarázs”, hanem - mint
mondják - a kölcsönös szimpátia és a barátság
vezette az elsõ randevúig. Míg Barbi Gyõrben tette meg az elsõ tánclépéseket a jazz- és
társastánc órákon általános iskolásként, addig
ugyanebben az idõszakban Bencét egy akkor
induló tapolcai tánciskolába az édesanyja azzal a titkon remélt szándékkal íratta be, hogy
majd otthon, a család örömére vele táncolni
fog. Nos, mindkét fiatalt megragadta a mozgás öröme és a maradáshoz egyikõjüknek
sem kellett meggyõzõ erõ.
- A tánc segít az érzéseim kifejezésében, ha
valami problémám van, táncolok. Boldog
vagyok, ha látom, a táncom örömet szerez
másoknak is, ha felvidítja a közönséget, de a
legcsodálatosabb mégis az, hogy ezt az érzést
átadhatom a gyerekeknek, akiknek a csillogó
szeme számomra mindent megér - mondja
Barbi, aki ma már a táncot tanítja is.
- A tánc sokkal többet ad, mint amennyit

kér - vallja Bence is. - Egy-egy próbafolyamat alatt vagy felkészülési szakaszban sok
energiát követel, néha úgy érezzük, többet,
mint amennyit bírunk, de aztán a siker, a
közönség, a tanítványok elismerése tömbösítve, nagy dózisban ad vissza. Ezekért a

Ritmus és harmónia

Általános Iskola nyerte, holtversenyben második lett a Nemesgulácsi Keresztury Dezsõ
Általános Iskola és a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézménye. A harmadik helyen a révfülöpi iskolások végeztek. Az elismeréseket Császár László elnök és
Hárshegyi József, a kistérség közoktatási bizottságának elnöke adta át.
Az eredményhirdetés után színes és gazdag programok várták a kistérség több száz
általános iskolás tanulóját.
TL

csodálatos pillanatokért táncolunk.
A kezdetektõl a mai sikerekig hosszú utat
tett meg mindkettõjük. A szakmai tudást, a
hivatástudatot, a mûfaj iránti alázatot az
állandó fejlõdés és a továbblépés igénye
táplálta bennük. Bence útja Sinay Ágnes
tanárnõ tánciskolájából, a Tapolcai Musical
Színpadon át a gyõri Nemzeti Színházig, a
székesfehérvári Vörösmarty Színházig, majd
a Vígszínházig vezetett. Mindkettõjüket
2009-ben vették fel a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolára.
A versenytánc és a jazz a fõirányvonal
közös táncos életükben, de a tanítás is helyet
kért és kapott benne. Hogy milyen sikerrel,
annak bizonyítéka a Táncvarázs címmel megtartott gálamûsor a Batsányi János Mûvelõdési Központban május 28-án. Az általuk és
Krajnyák Rita segítségével vezetett Basic
Táncstúdió tagjai és vendégmûvészei valóban elvarázsolták a közönséget azon a májusi
esten. Látványos és izgalmas bemutatót tartottak a musical, a színházi tánc és a társastánc világából.
Bence „csak” lélekben és koreográfusként
lehetett ott a bemutatón, mivel a Vígszínházzal egy franciaországi turnén volt abban az
idõben, de a taps neki is szólt.
NHE
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A kárpátaljai
magyar fõiskoláért

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola épületének
megmentése, felújítása érdekében a
Kárpátaljai Magyar Fõiskoláért Alapítvány jelképes cserépjegyeket árusít.
Az akcióhoz csatlakozott a Batsányi
János Gimnázium tanár- és diákközössége
is. Az iskolában kiállítással hívták fel a
tanulóifjúság figyelmét az adománygyûjtésre. Néhány hét alatt 36.000 Ft gyûlt
össze, ezzel 20 darab cserép megvásárlására nyílik majd lehetõség.
Kárpátalja egyetlen magyar fõiskolája
már a kezdetektõl nemcsak oktatási intézményként, de kulturális és szellemi központként is szolgálja az ott élõ magyarságot.
Megmentése mindannyiunk érdeke. NHE
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Generációk és az internet
Netgeneráció címmel tartott elõadást május 31-én Tari Annamária a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban.
Az X-generáció a mostani 40-50 éves szülõk, akik a '90-es években vagy napi 14 órát
dolgoztak vagy munkanélkülivé váltak. Az Ygenerációba a 15-30 éves korosztály tartozik,
amely vagy egy agyonhajszolt szülõt látott,
aki nem ér rá velük foglalkozni, vagy egy
elkeseredett, önbecsülését elvesztõ szülõt. Ez
a csoport már aktív net használó, ami idõnként függõségbe megy át. A Z-generáció a 10
évesnél kisebbek, ahol nem meglepõ, hogy a
2-3 éves gyerek bizonyos játékokat, feladatokat meg tud oldani a számítógépen.
Tari Annamária az egyik legnagyobb problémának azt látja, hogy míg a technika szinte
követhetetlen gyorsasággal változik, addig az
érzelmi fejlõdésünket nem tudjuk felgyorsítani. Tehát már az Y is, de a Z még inkább
egyszerre gyerekes, és egyszerre felnõttes
(önérvényesítõ). Ebbõl adódik, hogy kevesen
tudják megteremteni a saját védelmüket a neten, pedig a háló „nem” felejt. A másik tény,
hogy a referencia pontok száma az iskolai
végzettséggel arányos, vagyis minél tanultabb valaki, annál több forrásból néz utána a
kapott információnak.
A pszichológus felhívta a figyelmet, hogy

a problémamegoldó képességünket a személyes kapcsolatainkban, a való életben is
„futtatni” kell, nem elég megnyomni a jobb
felsõ sarokban a PIROS X-et!
Füstös Zsuzsanna

Káplán József dr. fizikus, egyetemi tanár
(Tapolca, 1902. szeptember 8. - Los Angeles, 1991. október 3.)

Fotó: Füstös

A pszichológus három generáció
internethez való hozzáállását elemezte

A munka naponta reggel 8-tól délután 16
óráig tart. A feltáráson résztvevõk élelmezését a Csobánc Váráért Alapítvány biztosítja.
Tekintettel a munkaeszközök korlátozott számára, kérünk mindenkit, hogy lehetõség szerint munkáskesztyût, csákányt, lapátot egyénileg hozzon magával.
Terjesszétek a feltárás hírét, hozzátok el a
régészet iránt érdeklõdõ barátaitokat és találkozzunk fenn a várban az elsõ ásatási napon!
Mivel szeretnénk tudni, hogy hány fõre fõzzünk, részvételi szándékotokat mielõbb jelezzétek e-mailen vagy telefonon az Alapítvány
már ismert elérhetõségein.
Üdvözlettel:
Csobánc Váráért Alapítvány, Gyulakeszi
gyulavezer@vazsonykom.hu
20/9317-446

Felettünk a csillagok

49. rész

Az anyagrabló Jupiter
A Naprendszer kialakulását szimuláló új
modell úgy tûnik, megoldotta azt a rejtélyt, hogy a Mars miért sokkal kisebb,
mint a Föld.
Az eredmények szerint a kezdeti anyagveszteségért a fiatal Jupiter a felelõs. A
néhány év alatt kialakult gázbolygó a születési helyétõl a Napot „szép lassan” kb. 1,5
csillagászati egység (1 csillagászati egység
a Nap-Föld távolsággal egyenlõ) távolságig
megközelítette. (A Jupiter jelenleg nagyjából 5 csillagászati egységre található csillagunktól.) A közelítés folyamán a fiatal
Napot körülvevõ, a bolygók bölcsõjeként
szolgáló protoplanetáris korongot jelentõs
mértékben megritkította, ezáltal csökkentve

Nem vagy hiteles. Önzetlenségrõl beszélsz - önzésbõl. Megértésrõl papolsz - gyûlölködsz.
Beosztást emlegetsz - te tékozolsz. Igazságot követelsz - te hazudozol, ill. elhallgatsz.
Dicsekszel, hogy mindenkit legyõzöl - magadat nem tudod. Szép a hûség - mondod -, de
hûtlen vagy kicsiben, nagyban. Követeled a megbízhatóságot - te megbízhatatlan vagy.
Lelkesen beszélsz a hõsökrõl - te gyáva vagy, hisz nem gyõzöd le magadat.
Vágyódsz a szeretetre? Azok is, akik - jogosan - tõled várják ezt.
A szép szavak és ígéretek füstbe szálltak. Nézzünk tükörbe! Egymás szemébe! Nem szégyelljük magunkat egy kicsit? Vagy a lelkiismeretet belepte a por?
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Folytatódik a csobánci várásatás
Örömmel értesítjük valamennyi Kedves Barátunkat, kiknek szívügye Csobánc várának
megmentése, feltárása és részleges helyreállítása, hogy idén nyáron izgalmas feladattal folytatódik az erõsség feltárásának folyamata.
Július 2-tõl (szombat), július 8-ig (péntek)
tervezzük az idei ásatási szezont, amelynek
során az öregtorony alsó szintjének teljeskörû
feltárása, illetve a várudvar felõli bejárati ajtó
és környezetének kiásása lesz az elvégzendõ
munka. Érdekes építészeti részletekre, meg leletanyagra számítunk.
Az ásatás vezetõje Rainer Pál régész, a veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum munkatársa lesz.
Hétfõtõl péntekig a délelõtti órákban velünk
dolgoznak a Hungaria Nostra ezévi pályázatán helyezést elért középiskolás diákok is.

Szólj, síp, szólj ! . . .

a majdan kialakuló Mars méretét.
A közeledési folyamatnak a közben szintén megszületõ Szaturnusz „vetett véget”,
amelyik létrejötte után gyakorlatilag „viszszahúzta” a Naprendszer legnagyobb bolygóját a jelenlegi helyére.
Az óriásbolygók vándorlásának a modellbõl kiolvasható lehetõségét a már felfedezett exobolygórendszerek jelentõs része
is alátámasztja, mivel ezekben a távoli
bolygórendszerekben a már megismert
óriásbolygók igen széles távolságtartományokban találhatók központi csillaguk körül, ami - egészen mostanáig - nem volt
összeegyeztethetõ az eddigi bolygókeletkezési modellekkel.
Huszák László

Apja sokgyerekes szegény zsidó sakter volt, aki a nyomor elõl kivándorolt az Egyesült
Államokba szerencsét próbálni még az elsõ világháború elõtt. A gyermekek még Tapolcán
jártak iskolába. A felsõbb iskolákat már kint végezte el munka mellett, nagy szorgalommal.
Kaplan Joseph (esetenként John) karrierjérõl Diskay József, a híres énekes számolt be,
miután 1929-ben találkozott a két tapolcai fiú. „Káplán József dr.-t a California egyetemre
fizika professzornak hívták meg. Józsi meglátogatott. Jól beszél magyarul még, mert a zsidó
sakter itt Amerikában is magyarnak nevelte õket. És az itt is nagy szó ám, hogy egy bevándorolt magyar zsidó egyetemi tanár lesz! Most 26 éves és mielõtt idejött, a John Hopkins
egyetemen (a világ egyik leghíresebb egyeteme Baltimoreban) és a Princetown egyetemen
volt egy-egy évig professzor. Most a Rockefeller Intézet akarta egy évre Európába küldeni
teljes fizetéssel, de inkább itt fogadta el a tanári állást az University of S. Californiánál. Az
összes amerikai lapok egy idõben írtak róla, mint híres fizikusról. Az öccse szintén fizikus,
és az egész család tehetséges. Néhányuk jó muzsikus, a lányuk kiváló zongoramûvésznõ.
Otthon ezt nem érhették volna el.” 1940-tõl 1970-ig az egyetem professzora. 1970-tõl nyugdíjasként különféle kutatási témákon dolgozott. Népes családot alapított és tudományos pályája is töretlenül fejlõdött tovább. Szakkönyveket írt, tudományos folyóiratokban publikált.
Egy idõben atomfizikusként figyelt fel a világ nevére, késõbb a geofizika felé fordult érdeklõdése. Az Amerikai Fizikai Társaság titkára volt. Számos geofizikai nemzetközi bizottság
elnökévé választották. Az 1980-as években még jó egészségnek örvendett. Káplánék emlékét egy 1987-ben, hazalátogatásuk alkalmából itt hagyott névjegyük õrzi Tapolcán, amikor
a régi iskolát, a templomot és a temetõt keresték fel. 89 évesen hunyt el.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Libamell lecsós gombás kuszkusszal, házikolbásszal és
kaliforniai paprikával turbózva
A szokásos nyárelejei kamra-polc és mélyhûtõ átvizsgálása (szavatossági idõ) során
készült a napokban ez a fenséges étel. Találtam pár doboz a hetekben lejáró szavatosságú
kuszkuszt és egy szép libamellet a mélyhûtõben. A fûszereket nézegetve pedig a fokhagymakrém várt gyors felhasználásra. Így aztán
a hétvégére tervezett töltött gombához vásárolt gomba is belekerült a most elkészített
ételbe. A hûtõben volt egy szép szál kolbász
egy bontott csomag kockázott bacon, és természetesen az ilyenkor hiányozhatatlan paprika, paradicsom. A hagyma és a burgonya
pedig a szokásos helyén várt a felhasználásra.
Gyorsan elképzeltem az alapanyagokból
elkészülõ ételt, amit még majd a Szabó
Karcsi paprikatermelõ barátomtól kapott
pirospaprikával teszek majd még ízletesebbé,
és a hûtõmben lévõ szárnyas húsleves is felhasználásra kerül. Hát így készült el ez a
csodálatos ízvilágú étek!
Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg kockázott bacon, 2 fej vöröshagyma, 5 dkg libazsír,
50 dkg libamellfilé, 40 dkg zöldpaprika, 15
dkg paradicsom, 25 dkg gomba, 1 ek. fokhagymakrém (vagy 2 gerezd fokhagyma), 1
db kaliforniai paprika, 1 szál (kb. 15 dkg)
kolbász, 2 közepes újburgonya, 25 dkg kusz-

Tamási Áron Mûvelõdési Központ júliusi programjai
Tapolcai Nyár 2011. programja: július 3-tól, augusztus 14-ig minden vasárnap
20 órai kezdéssel. Helyszín: Tópart, viziszínpad.
Július 3.: „Lehetsz király” - A Tapolcai Musical Színpad mûsora; „Benkõ Fantázia” Benkõ-Jankai ¿ . Július 10.: Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész és Koncertzenekarának mûsora. Vendégmûvész: Nádas György, aki édesapja, Nádas Gábor örökzöld
dalait énekli. Július 17.: Leslie Night Country, Desperado. Július 24.: Korda GyörgyBalázs Klári; Mári-koncert. Július 31.: „Dallamok Szárnyán” - Oszvald Marika, Bálint
Csaba, Mészáros Adél operett mûsora. Augusztus 7.: Team 4 Music; SP. Augusztus 14.:
Postás Józsi.
Esõ esetén az elõadások a Városi Rendezvénycsarnokban kerülnek megrendezésre. A változtatás jogát a rendezõség fenntartja. Információ: 87/411-323.
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kusz, só, õröltbors, pirospaprika, zöldségzöld, kb. 7dl szárnyas húsleves.
Elkészítése: Libazsírban lepirítom a bacont, majd hozzáadom a megtisztított kockára vágott vöröshagymát. Megfonnyasztom,
majd a kockára vágott libamell hozzáadásával tovább párolom. Fûszerezem sóval, borssal, fokhagymával és kevés pirospaprikával,
majd felöntöm egy kevés szárnyas húslével.
Amikor már félig megfõtt a libamell, akkor
hozzáadom a felszeletelt zöldpaprikát, majd
pár perc után a paradicsom és a gomba kockákat. Amikor a hús már kb. 90%-ban megpuhult, akkor hozzáadom a megtisztított kockára vágott újburgonyát. 15 perc fõzés után pedig a felkockázott kolbászt és a kaliforniai paprikát, és felengedem a kuszkusz mennyiségének megfelelõ szárnyas húslével. Amikor felforrt akkor belekeverem a kuszkuszt. Folyamatos keverés mellett 2 percig fõzöm, majd elzárom a hõt, és lefedve 5 percig állni hagyom. Jól
átkeverem és hozzáadom a felaprított zöldségzöldet.
A www.receptbazar.hu web oldalamon lévõ képen látható módon tálalom. Nagyon jó
hozzá a káposztával töltött paprika, vagy a
frissen készített paprika, paradicsom és a káposztasaláta! Halász János gasztronómus

Ismét szójátékok
- A szegény alig Ali basa háremében csak
hárman vannak, így õk a háromhölgyek.
- … lenne itthon vaj, ha reggel vettél
volna.
- Tedd a hátizsákodat a hátadra, hátha
gyorsabban felérsz a hegyre.
- Vedd rá a barátodat, hogy ilyen melegben
vegye le a zakóját.
- Alaposan felkészültem a vizsgára, de a
végén majdnem kikészültem.
- Az algebra a gyenge matekos tanulmá-
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nyok fõgebra.
- Kizárt dolog, hogy bezárták csak azért,
mert egy bazárban csokit lopott. Sõt az
iskolából is kizárták.
- Barátom szülinapomra adott meglepetése
meglepett.
- Felvágott rá, hogy õ több felvágottnak
tudja a nevét, mint a neje.
- Attól fél, hogy fél egyre nem készül el a
feladattal, mert így félkészen nem fogadják el.
Dr. Töreky László

SPORT

A nemzet rozmárja nemes célból Tapolcán Tapolcán is köszöntötték Bognár Tamás játékvezetõt
A cukorbeteg gyerekekért futott több
száz kilométert a közelmúltban Schirilla
György, aki Zalaegerszegtõl-Budapestig
tartó útja során Tapolcát is érintette június 7-én.
Az egészséges életmód országosan ismert
nagykövete csak a Szentháromság-szobornál
állt meg fél órára, hogy a tiszteletére összegyûlt fiataloknak és felnõtteknek elmondja
vállalásának célját. - Fel szeretném rázni futásommal az országot, mert rengeteg cukorbeteg gyermek van nálunk. A futást pedig
azért ajánlom, mert ilyenkor elégetjük a fölösleges vérzsírt és egyéb anyagokat, amelyek
a cukorbetegséget okozzák - fogalmazott.

Schirilla György arra bíztatott minden jelenlévõt, hogy értékelje azt a szép tájat, a kisvárost, ahol él, legyen boldog, mozogjon, sportoljon sokat, hogy ne betegedhessen meg.
Császár László polgármester szerint Schirilla
György maratoni futásának üzenete már csak
azért is megszívlelendõ, mert Tapolcán jelenleg mintegy háromezer cukorbeteg él. - Ez
nagyon sok, hiszen városunk lakossága tizenhétezer fõ körül van. Sajnos ma már 20-30
gyermek eleve cukorbetegséggel jön a világra
- mondta, és Schirilla György szavait megerõsítve arra bíztatta a fiatalokat, hogy rendszeresen mozogjanak, csökkentve a cukorbetegség kialakulásának esélyét.
TL

A Manchester United-Barcelona labdarúgó Bajnokok Ligája-döntõben, a Wembleyben, ahol a katalán együttes 3:1 arányú
magabiztos gyõzelmet aratott, a hét fõs magyar játékvezetõi csapatban nagy örömünkre ott volt a Tapolcán élõ játékvezetõ, Bognár
Tamás is, aki alapvonali partjelzõként segítette Kassai Viktor játékvezetõ munkáját. Tapolca város nevében fogadáson köszöntötte õt Császár László polgármester.
A fiatal játékvezetõ élménybeszámolóval
köszönte meg azt a megtisztelõ figyelmességet, amit a város vezetésétõl kapott.
Bognár Tamás Sárváron született. A mindössze 33 éves játékvezetõ 15 évesen, sérülés miatt hagyta abba a futballt, játékvezetõ
lett. Elõbb a megyei harmadosztályban partjelzõként debütált, és 19 évesen már NB III-as
mérkõzést vezetett Keszthelyen. Játékvezetõi karrierjének két meghatározó állomása
is Veszprém megyéhez köti. NB II-es találkozót elõször Veszprémben vezetett, az élvonalban pedig Pápán mutatkozott be. Két
és fél éve FIFA-játékvezetõ. A döntõ elõtt
hét BL-meccsen mûködött közre a Kassaicsapatban. Fiatal korának köszönhetõen még

Fotó: N. Horváth

Bognár Tamás Császár Lászlótól
vette át a város elismerését
12 éve van a játékvezetõi pályafutásából arra, hogy próbálja megismételni vagy felülmúlni a Wembley-ben nyújtott teljesítményt.
Antal Edit

Bronzérem a Buenos Aires-i vívó Világkupán

Fotó: Töreky

A magyar férfi párbajtõr-válogatott tagjai
Argentinában csapatban és egyéniben
mérették meg újra magukat az aktuális
Világkupán.
A magyar férfi párbajtõr-csapat (Boczkó,
Imre, Rédli, Somfai) az egyéni versenyszámokat követõen - ahol Rédli András (SzLBau Balaton Vívóklub) a második legjobb
magyarként a 15. helyen végzett - állhatott

pástra az argentin viadalon a csapatverseny
elsõ fordulójában.
Ebben a körben Csehország volt az ellenfél. Fölényes, nagyarányú magyar gyõzelem
született (45:34). A ukránok ellen 45:36. A
döntõbe jutásért vereség Koreától (44:43). A
bronzmeccsen , az olaszok ellen sziporkáztak
a magyarok, fõként Rédli és Imre, így elsöprõ
magyar gyõzelem született (45:28).
AE

Fuss az egészségedért!

Aranyérmek, dobogós helyezések a röpisektõl

A jubileumi vándorlók Tapolcára érkeztek

Szép eredményeket szállítottak az elmúlt
idõszakban az ifjú tapolcai röplabdás fiúk
és lányok.
Egerben a II. korcsoportos országos diákolimpia döntõjében a Tapolcai Általános Iskola
fiú csapata bronzérmes lett.
A lányok korosztályos gyerekalakulata a gyõri Kisalföld kupán négy gyõzelemmel és egy
vereséggel a második helyet szerezte meg.
Veszprémben a 7-es kupán az 1997. január
1-je után született gyermek leánycsapatunk
elõbb a Báthory majd a Nagybajom legyõzés
után a dobogó csúcsára állhatott.
Ajkarendeken találkozott a gyermek leány korosztály legjobb négy együttese, s mérte össze tudását. Itt a Tapolcai Sportakadémia 2011 lányai
voltak a legjobbak, megelõzve a Báthory-iskolát,
az Ajkai Röpisulit és a Nemes-vámos BDSE-t.
A Szeged-kupán a tapolcai lányok a kiemelt
együttesek között szerepeltek, s ott a 7. helyen

1120 kilométert teljesítenek az Országos
Kéktúra résztvevõi a kilenc héten át tartó,
kilenc szakaszból álló jubileumi gyalogláson.
Június 24-én a tapolcai Malom-tónál találkozott a túracsoport, s ide érkeztek a csatlakozók is, hogy teljesítsék a távot, vagy an-

nak egy szakaszát.
A tapolcai találkozási pontnál Mag Éva, a
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség
elnöke, a túra 2. szakaszának felelõse várta a
túrázókat. Városunkat Árvai Gábor természetbarát tanár mutatta be a jubileumi vándorlóknak.
AE

Strandkézilabdában is a tapolcai lányok
Veszprém megye legjobbjai
A III. Veszprém megyei strandkézilabdabajnokság nõi nyertese a Tapolca VSE csapata, a TVSE férfi gárdája a 2. helyen végzett.
A Balatonalmádiban rendezett III. strandkézilabda-bajnokságra hat férfi és öt nõi csapat nevezett. Mindkét nem versenyét körmérkõzéses rendszerben bonyolították le a
szervezõk, ami jelenti, hogy a nõknél öt, a
férfiaknál négy mérkõzést játszott minden
csapat, hogy kialakuljon a végsõ sorrend a
2011. évi megyei döntõn.
A tapolcai lányok eredményei: Tapolca-

Ajka 2:0 (29:26), Tapolca-Balatonfüred 2:0
(34:16), Tapolca-Úrkút 2:0 (36:23), TapolcaCsopak 2:1 (29:28). A tapolcai csapat
pontveszteség nélkül lett az elsõ. Különdíj is
került Tapolcára. Berecz Nikolett lett a torna
legjobb játékosa.
A tapolcai férfiak eredményei: TapolcaGabi és a Haverok 2:0 (33:26), TapolcaZirc 0:2 (31.39), Tapolca-Nemesvámos 2:0
(34:33), Tapolca-Devecser 2:0 (29:22). A torna gyõztese a Zirc együttese lett, Tapolca a
második lett.
AE

Rövid sporthírek, eredmények
ATLÉTIKA:
A zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban
rendezték a XII. országos atlétikai és labdarúgó diákolimpiát a tanulásban akadályozott,
valamint hátrányos helyzetû diákok számára,
amelyen tapolcai érdekeltségek is voltak. A
III. korcsoportos leány 100 méteres síkfutásban Slett Georgina (Szász Márton Ált. Isk.) a
6. helyen végzett. A IV. korcsoportban a
leány 200 méteren Gócza Bernadett (Szász
Márton Ált. Isk.) az 5. helyet szerezte meg.

zése a 8 év alattiaknál, Kauffmann Péter 5-6.
helyezése a 10 év alattiaknál, Tóth Kristóf 89. helyezése a 14 év alattiaknál és Szabó
Dorina 8-9. helyezése a 14 év alattiaknál.

LABDARÚGÁS:
Megyei keresztpályás futballfinálét rendeztek
az U-13-as korosztálynak a Városi Sporttelepen, ahol a tapolcai csapat a 3. helyen
végzett a négycsapatos tornán. A gyõztes Pét
együttese lett, második Balatonalmádi, negyedik hely Sümegnek jutott.

SAKK:

KÉZILABDA:

Debrecenben rendezték meg a 2011. évi Sakk
Diákolimpia egyéni bajnokságának országos
döntõjét. Tapolcáról nyolc korcsoportban 12
versenyzõ indult az országos megmérettetésen. Kiemelkedett Árvai Eszter 3.
helyezése a 12 év alattiaknál, Érseki Áron 68. helyezése és Bakos Balázs 6-10. helye-

A Szolnok melletti Törökszentmiklóson bonyolították a megyeválogatottak tornáját nõi
és férfi csapatok számára. Veszprém megye
férfi megyei válogatottja aranyérmes lett, a
nõi csapat (Tapolca csapatára épült a válogatott-edzõ Németh László) a harmadik helyen
végzett.
AE

végeztek. Afiatalok elõbb 2:0-ra kikaptak a Központi Röplabda Akadémiától, majd a Nyírsulitól. Ezt követõen nagy csatában, 2:1-re legyõzték Jászberényt. Keresztjátékban 2:1-es vereség
Kecskeméttõl. Majd a 7. helyért 2:0 arányú
gyõzelmet arattak a Gödöllõ elleni játékban.
A Tapolcán rendezett országos másodosztályú gyermekbajnokság négycsapatos döntõjén
Tapolca lányai volta a legjobbak. Elsõ körben
könnyedén gyõzték le, 3:0 arányban a Kaposvári SI csapatát, majd hatalmas küzdelemben
maradtak alul 3:2 arányban a Szolnok ellen.
Újabb 3:0-s siker a Tatabányával szemben. És
mivel a Szolnok 3.0-ra kikapott Kaposvártól, a
tapolcai lányoké lett az aranyérem. A Tapolca
VSE OGYB II. osztályának aranyérmesei:
Verebélyi Viktória, Lakatos Lilla, Rozgonyi
Orsolya, Oláh Sára, Horváth Daniella, Marton
Eszter, Hauck Bettina, Komjáti Sára Luca.
Edzõ: Holdinger Szilárd.
AE

Komoly változások a tapolcai sakkéletben
Az NB I/B osztályból 11 év után kiesett
Tapolca Rockwool VSE csapatának a keretében nagy változás lesz, illetve várható az
új bajnoki idény (2011 szeptembere) kezdetéig.
A tapolcai csapat vezetése négy fõvárosi
versenyzõnek, név szerint Pásztor Ferenc,
Monda László, Jurácsik József Fide-mestereknek és dr. Albert János mesterjelöltnek megköszönte eddigi tevékenységét, de a jövõben
nem tart igényt játékukra. Szabó Ádám mes-

terjelölt versenyzõt pedig már hónapokkal
ezelõtt eltanácsolta a tapolcai csapat vezetése.
A jelen állás szerint még további egy-két versenyzõ távozása várható az NB I/B keretébõl.
A klubvezetés a távozók helyett a saját
nevelésû sakkiskolás gyerekekkel kívánja
megoldani a távozottak pótlását az NB II-ben.
Így felkerültek a felnõtt keretbe: Árvai
Eszter, Tóth Kristóf, Kauffmann Péter, Buzás
Bertalan és Szabó Dorina.
Sok sikert kívánunk a fiataloknak!
AE

Befejezõdtek a labdarúgó-bajnokságok
A tizenhat csapatos NB III. Bakony csoportjában a Badacsonytomaj-Tapolca FC
a 13. helyen végzett, tehát a következõ szezonban is ebben az osztályban folytathatja
a küzdelmeket. Szintén 13. lett a megyei I.
osztályú gárda, a IV. osztályban szereplõ
Tapolca VSE bajnoki címet nyert.
Az utolsó három forduló sorsdöntõnek tûnt
a BTFC számára. Hazai találkozón 5:1 arányban maradt alul csapatunk a Csorna ellen. A
következõ meccsen 3:3 a Sárvár ellen, s a
megszerzett ponttal biztossá vált a bentmaradás. Az utolsó fordulóban Répcelakon 3:1
arányú vereség (a sérülések miatt 4 kezdõjáté-
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kos hiányzott). A bajnok a Sopron csapata lett.
Megyei I. osztályú csapatuk kiesési rangadót nyert a Pét ellen (2:0), majd megérdemelt gyõzelem az Ugod ellen (3:2). Az
utolsó fordulóban döntetlennel zárult a meccs
(2:2), a Zirc volt az ellenfél A megyei III.
osztály tapolcai csoportjában a Révfülöp veretlenül, 17 pont elõnnyel, utcahosszal nyerte
a bajnokságot a Csabrendek II. és a Káptalantóti elõtt. A IV. osztályban a legélesebb küzdelem a Tapolca VSE és a Sümeg VSE között
alakult ki. A bajnokság egész ideje alatt fej fej
mellett meneteltek, végül a Tapolca lett a bajnok. Harmadik az Ukk együttese lett.
AE
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KRESZ-pálya az óvodában
A Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményének kisgyermekei birtokukba
vehették a felújított KRESZ-pályát.
A régi, elavult pálya felújításához
Kóczián Tibor vállalkozótól kaptak nagy
segítséget. A munkálatokhoz szükséges
alapanyagot térítésmentesen ajánlotta fel,
amibõl apukák és nagypapák segítségével

valósult meg a felújítás.
A Szülõi Közösség KRESZ táblákat,
rollereket, kerékpárokat vásárolt az ovisok
számára.
A Barackvirág Tagintézmény kisgyermekei és alkalmazotti közössége nevében
minden segítõnek köszönet jár.
(Forrás: Óvoda)

Megújult a harangláb
A Tanúhegyek Egyesület tagjai június
18-án felújították a Véndek-hegyi haranglábat.
Az 1868-ban felállított harangtorony klaszszicista stílusban épült, és Péter Pál tiszteletére szentelték fel. 1984-ben renoválták
utoljára. Azóta a harangtorony tetejérõl és
az oldalfalakról hiányzott a vakolat, és erõsen romlani kezdett az állaga. Az Egyesület
tagjai vakoltak, kõporoztak, meszeltek, virágot ültettek, hogy a hónap végi „búcsúra”
a harangláb eredeti formájában pompázzon.
Az Egyesület tagjai vállalták, hogy folyamatosan rendben fogják tartani ezt a kicsi gyöngyszemet itt, a Tapolcai-medence
északi részén.
Varga Károlyné

Fotó: Varga

Az egyesület néhány tagja a harangláb elõtt

Hozd vissza, Tapolca!

Fotó: Óvoda

Elkészülni! Vigyázz! Kész! Rajt!

Gyerekeket mentettek
A katasztrófavédelem június 25-én hajnalban kapta a riasztást, hogy a tapolcai
Viszló utca egyik négyemeletes épületének második emeletén tûz van.
A tapolcai, a badacsonytomaji tûzoltók siettek a helyszínre. Szerencsére a riadalom
nagyobb volt, mint a baj. A helyszínen kiderült, csupán a lakáshoz tartozó tárolóban
egy két négyzetméternyi terület égett, ennek következtében a lakás, illetve a lépcsõház
megtelt füsttel. A lakásból négy kiskorú gyermeket hoztak ki a lánglovagok, a mentõk
egyiküket könnyû füstmérgezéssel szállították az ajkai kórházba. A tûz keletkezésének
okát vizsgálják.
(Forrás: Napló)

Fotó: Füstös

A szelektív gyûjtésre tanítani kell a
gyerekeket

Június 5-e a környezetvédelem világnapja. Ebbõl az alkalomból hulladékcsere
akciót szerveztek kilenc magyar városban, többek között Tapolcán is.
A rendezvényt Sólyom Károly alpolgármester nyitotta meg, aki a megelõzésre és a
tudatosságra hívta fel a figyelmet.
A programon a helyi iskolák és óvodák
is részt vettek, jelezve, hogy a környezettudatos nevelés hozhat igazi áttörést a szelektív hulladékgyûjtésben.
Tapolcán a papír gyûlt legjobban, összesen 2 m3-t hoztak vissza.
A kiválogatott hulladékért jelképes ajándékot kaptak a gyûjtögetõk: papírért jegyzettömböt, mûanyagért vászontáskát, üvegért mécsestartót, elektronikai hulladékért
zseblámpát.
Füstös Zsuzsanna

Pünkösdi dalolás a településrészen
„Péntek esti frász”
július 15-én
ijesztõen alacsony árak,
megdöbbentõen színes programok a Fõ utcán!

Akciók: -30-50%
Játék: csocsó, ping-pong, rajzverseny, légvár, mászófal.
Zene: Hélios zenekar
Programok: divatbemutató, hastánc, kiállítás, tûzvarázs-show
A részleteket keresd a plakátokon!

Rock a strandon

2003-as létrejötte óta, immár nyolcadszor rendezték meg a Pünkösdi Dalostalálkozót, ezúttal június 3-án a tapolcadiszeli Csobánc Mûvelõdési Házban.
Bakos György, Diszel-településrész önkormányzati képviselõje arra hívta fel a figyelmet köszöntõjében, hogy a Pünkösdi Dalostalálkozó dalaiban a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Erdély érzelemvilága is
megjelenik. Bognár Ferenc, a dalostalálkozó létrejöttében és lebonyolításában fontos
szerepet vállaló Csobánc Mûvelõdési Ház
vezetõje szerint jövõre a jól bevált dalostalálkozó mellett a hazai katonadalok tolmácsolásának is szentelnek majd egy fesztiválnapot az évbõl.
A találkozón fellépett a Csobánc-, a
Monostorapáti- és a Halászi-Népdalkör.
Töreky László

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
júliusi túraterve

A Tapolcáról indult Tóth Gabi volt az elsõ fellépõje a Szigligeten újonnan megnyílt stranddisco-nak. Az énekesnõ azon a csillagfényes nyári esten fergeteges hangulatot teremtett
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2-án „Négyszögletes Kerekerdõ” 55/
40/25/15 km teljesítménytúra, AjkaPadragkút
9-én Vinye-Kõris-hegy-Bakonybél, Közép-Dunántúli Piros túra
16-án „Cuha” 50/35/25 km teljesítménytúra, Bakonyszentlászló
23-án Munkatúra, turistajelzés felújítás
30-án Munkatúra, turistajelzés felújítás
Für Ágnes
Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.
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