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– E harang hangja űzze el a viharfelhőket és érintse meg a hívők szívét
– mondta dr. Márfi Gyula

Fotó: N. Horváth

Szócska Miklós államtitkár (középen) megtekintette azt a 10.000 aláírást is,
amellyel az aktív ágyak megszüntetése ellen tiltakoztak a tapolcai és a
környékbeli polgárok

Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínű szalaggal átkötött új kenyeret a Batsányi Táncegyüttes
tagjai adták át Császár László polgármesternek

Fotó: Stemmer

A mester és tanítvány tiszteletére rendezett versenyt – a 81,28 méteres do-
básával – az olimpikon nyerte

Fotó: N. Horváth

Képünkön a díjat hozó napkollektorok, valamint Császár László és
Horváth István

Harang szól a kápolnában

Napenergia a jelen szolgálatában

Olimpiai bajnok a tapolcai dobókörben

Tapolcai küldöttség az államtitkárnál

„István uralkodása alatt új hont
érlelt a föld”

2011-ben, Szent István király ünnepén
szentelték fel az új temetőben épült ká-
polnát, amelybe ez év augusztusában már
harang is került.

A hívők adományából született harangot 

dr. Márfi Gyula veszprémi érsek augusztus
12-én áldotta és szentelte meg a római
katolikus templomban.

/Írásunk a 6. oldalon „A jókedvű adakozót
megáldja és szereti az Isten” címmel./

Pars Krisztián, a 2012-es londoni olimpia kalapácsvető bajnoka is részt vett a Dr. Papp
Pál-Csermák József Kalapácsvető Emlékversenyen augusztus 25-én.

/Írásunk a 11. oldalon Pars Krisztián remekelt a tapolcai dobóversenyen címmel./

Szócska Miklós egészségügyért felelős ál-
lamtitkár augusztus 1-jén tapolcai kül-
döttséget fogadott.

A küldöttség tagjai átadták azt az általuk
megfogalmazott levelet, amelyben a tapol-

cai kórház aktív ellátásának visszaállítását
kérték.

/Tudósításunk a 3. oldalon Az aktív
ágyak visszaállítását kérte a tapolcai
küldöttség címmel./

– Tapolca városa ebben az évben is elnyer-
te a Napkorona Bajnoka címet – jelentet-
te be Császár László polgármester augusz-
tus 13-án azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyet a Horváth Kft. telephelyén tartott.

– A Kft. napenergiát hasznosító, sajáterős

beruházása nagymértékben hozzájárult a
cím elnyeréséhez – mondta a polgármester,
majd elismerő oklevelet adott át Horváth
Istvánnak, a cég tulajdonosának.

/Írásunk a 7. oldalon Tapolca, a Napko-
rona Bajnoka címmel./

– Szent István birtokában volt mindan-
nak a képességnek és tudásnak, amellyel
a XXI. századnak is példát ad – mondta
augusztus 20-án Császár László pol-
gármester a Templomdombon. 

– Az országépítő király úgy uralta a mát,
hogy hitte a holnapot, és uralkodásának
középpontjába az értékes és ugyanakkor

esendő embert állította. Rendkívüli idők
rendkívüli hőse, az első jogalkotónk volt,
aki kereszttel és törvényekkel írta be nevét
a történelembe. – hangsúlyozta az ünnepi
szónok a magyar állam születésnapján.

/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
„Ha jövőt akarunk építeni, hinnünk kell
magunkban” címmel./

Zavartalanul lezajlott
a funkcióváltás a kórházban

„A tapolcai Dr. Deák Jenő Kórházban 2012. július 1-jétől történt funk-
cióváltás zavartalanul lezajlott” – tájékoztatta lapunkat dr. Flórián Csaba
ügyvezető igazgató.

„Az aktív sebészeti osztály megszűnését a 24 órás sürgősségi sebészeti járó-
beteg ügyelet a várt módon helyettesíti.”

/A tájékoztatás további része a 3. oldalon Kórházi helyzetkép címmel./



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a város polgárait érdeklő témákról,
köztük az augusztus 28-ai rendkívüli tes-
tületi ülésről, a járási kormányhivatalok-
ról és a kerékpárút nyomvonalának mó-
dosításáról készítettünk interjút.

– Polgármester Úr! Miért volt szükség ar-
ra, hogy a Testület rendkívüli ülést hívjon
össze? Melyek voltak a napirendi pontjai és
milyen határozatok születtek?

– A rendkívüli ülés napirendi pontjainak
többsége érinti a szeptemberi tanévkezdést,
ezért sem várhattunk a döntésekkel a követ-
kező, soros ülésig. A másik ok, hogy a folyó-
számla-hitelszerződésünk szeptember 14-én
lejár, és a hogyan továbbról most kellett dön-
tenünk.  Ugyanakkor a mostani előterjesztések
között voltak olyanok is, amelyeket a szep-
temberi ülésre terveztünk, de mivel elkészül-
tünk vele, ezért tárgyalta most a Testület.

– Az ülés első napirendi pontja a költség-
vetés első féléves végrehajtásáról szóló be-
számoló megtárgyalása volt.

– A törvényi kötelezettség határideje szep-
tember 15., de a Testület már a mostani ülésen
elfogadta a beszámolót. Az Önkormányzat
június 30-ig, időarányosan az előre elterve-
zett feladatait végrehajtotta. Az ehhez szük-
séges források a bevételi oldalon rendelke-
zésre álltak és a kiadások is időarányosan tel-
jesültek. Bízunk benne, hogy ez a második
félévben is tartható lesz. A második napirendi
pont a folyószámlahitelünk felvételének ké-
relme volt. A Testület úgy határozott, hogy a
2012. december 31-ig terjedő időszakra újabb,
változatlan (azaz 60 millió forint) keretösz-
szegű hitelszerződést köt a bankkal a 2012.
évi költségvetésben tervezett működési és
fejlesztési kiadások biztonságos finanszíroz-
hatósága érdekében. A hitel felvételére sem
az előző években és – bízom benne, hogy –
ebben az évben sem lesz szükség, de elő-
fordulhat olyan időszak, amikor a betervezett
bevételek nem érkeznek meg, ugyanakkor a
kiadásokat teljesíteni kell, és a likviditás meg-
őrzése érdekében szükség lehet az igénybevé-
telre. Ez a jogszabályi változások miatt éven
túli nem lehet, ezért csak december 31-ig
tudjuk meghosszabbítani hitelszerződésün-
ket.

– A napirendi pontok között szerepelt a
Tapolca Város Önkormányzata feladatellátá-
sának lehetőségei a Tapolca és Környéke Kis-
térség Többcélú Társulásban.

– Júniusi tanácsülésén döntött a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása ar-
ról, hogy felkéri az önkormányzatokat arra,
hozzanak döntést a saját testületeikben, hogy
miként képzelik el 2013. január 1-je után az
együttműködést. Erre született a mai testületi
ülésen az a döntés, hogy a tapolcai önkor-
mányzat eddig sem és ezután sem fog el-
zárkózni az együttműködéstől, hiszen most is
van a könyvtári szolgáltatásban, a háziorvosi
ügyeletben és egyéb szociális, gyermekjóléti
feladatok ellátásában együttműködésünk vagy
a teljes kistérséggel vagy néhány önkormány-
zattal.

– A Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet létszámának bővítéséről is döntött a
mostani ülésen a Testület.

– Ennek oka a házi segítségnyújtás változá-

sa. Az ittlévő, nem önkormányzati szolgálta-
tásoknak július 1-jétől megszűnt a jogosultsá-
ga ezen a területen. Az ott eddig ellátottak
folyamatosan kerülnének át az önkormányzati
rendszerbe. Az ellátáshoz személyi állományra
is szükség van, ezért szeptembertől és októ-
bertől is egy-egy fővel nő a dolgozói létszám.
Kétszáz főre van engedélye az Önkormányzat-
nak, most mintegy 150 főt lát el. Ahogy az
igények nőnek, úgy a dolgozói létszámot is
biztosítjuk hozzá. Ezen a testületi ülésen szü-
letett meg az a határozat is, hogy Tapolca
Város Önkormányzata támogatja Rausz István
rendőralezredes tapolcai rendőrkapitányi ki-
nevezését. Az alezredes 2012. február 15-től
2012. augusztus 15-ig megbízással látta el ezt a
feladatot. Az eddigi, féléves tevékenységével
elégedett az Önkormányzat, ezért is született
meg a támogatói döntés.

– Az augusztus 28-ai ülés napirendi pontja
volt a gyermek, diák és szociális étkeztetés
térítési díjának megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. Miért volt erre
szükség?

– 2010 óta nem emelte az Önkormányzat a
térítési díjakat. Most viszont Mezőssy Tamás,
a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügy-
vezetője kérelmezte, hogy emeljük meg
ezeket. Kérését azzal indokolta, hogy nö-
vekedtek a nyersanyagárak, a közüzemi díjak,
így a két évvel ezelőtt megállapított díjak már
nem tarthatók. A kérést megvizsgálva, úgy
döntött a Testület, hogy szeptember 1-jétől
kb. 30%-kal megemeli a térítési díjakat, de
ennek az összegnek csak egy részét fizetik a
szülők. Az Önkormányzat jelenleg is 40 mil-
lió forintttal támogatja úgy a szociális, mint a
gyermekétkeztetést, további terheket nem tud
már felvállalni. A Kft. konyhájában napi 2300
adagot főznek. Ahhoz, hogy a cég
működőképessége stabil, 0 körüli állapotú le-
gyen, szükséges az emelés.

– Hol tartanak az egyeztetések a járási
kormányhivatalokkal kapcsolatban?

– A nyár folyamán már több egyeztetés volt
ezzel kapcsolatban, felgyorsultak a folyamatok.
Több bizottság is megjelent nálunk, egyeztet-
tük a leadott anyagokat, személyesen is végig-
nézték azokat az épületegyütteseket, illetve ren-
delkezésre álló infrastruktúrát, amely valószí-
nűleg át fog kerülni a járási kormányhiva-
talhoz. Megtekintették a fűtési rendszert, az in-
formatikai hálózatot és természetesen a szemé-
lyi állományt is számbavették. A dolgozóknak
augusztus 31-ig kell bejelentkezniük, aztán eldön-
tik, hogy kik azok, akik átkerülnek a járáshoz.

– Szűnnek meg munkahelyek?
– A létszámkereteket még nem pontosítot-

tuk. Az augusztus közepén megjelent kor-
mányrendelet alapján már valószínűsíthető,
hogy a dolgozói állomány kb. 50%-ban kerül
át a járási kormányhivatalhoz. A megmaradó
feladatok és a rendelkezésre álló anyagi forrá-
sok függvényében lehet majd eldöntenünk,
hogy mekkora létszámmal fog dolgozni a
tapolcai hivatal, de nagy valószínűséggel a
kettő között marad néhány fő. A jelenlegi
helyzetben az Önkormányzatnál létszámstop
van. Ha mennek el dolgozók, nem veszünk
fel a helyükre újakat. Most is nagyon sok
betöltetlen álláshelyünk van, de a meglévő
létszámmal igyekszünk megoldani a felada-
tokat. Éppen azért, hogy az átcsoportosítás,
átalakítás minél kevesebb „véráldozattal”,
személyi döntéssel járjon. De nagy valószí-
nűséggel lesz olyan, aki hosszútávon nem tud
tovább dolgozni az önkormányzati rendszer-

ben. Az elkövetkezendő néhány hónap majd
ezekre a kérdésekre is választ fog adni.

– A most készülő kerékpárút nyomvonalát
módosítani kellett. Mi ennek az oka?

– A kivitelezési munkák megkezdése után
derült ki, hogy a kivitelezési tervekben van-
nak olyan pontok, amelyek nem az engedé-
lyezési tervek alapján készültek. Ezeket a
korrekciókat hajtottuk végre. Többször vé-
gigjártuk a nyomvonalat, a tervezővel fel-
vettük a kapcsolatot, és azokat a kritikus
pontokat, amelyekről úgy gondoltuk, hogy
finomítani kell, módosítottuk. Itt elsősorban a
lakossági észrevétel és a „józan paraszti ész”
elve alapján döntöttünk.

– Mondana néhányat ezek közül?
– Az Alkotmány utcai óvoda és a ren-

dezvénycsarnok melletti területen a nyom-
vonal a garázsok mellett egy játszótéren ment
volna keresztül. Most ezt korrigáljuk úgy,
hogy a gimnázium kerítése mellett fog menni,
de némi kerítésbontásra is szükség lesz.
Másik: egy virágágyásba került a kivitelezési
terv szerint a nyomvonal, holott mellette van
szabad terület, és semmi sem indokolta annak
a megszüntetését. A kerékpárút Dobó-lakóte-
lep felőli végén áll egy fasor. Ha a nyomvo-
nal egy kicsit jobbra fog húzni, akkor ez
megmenekülhet, illetve csak néhány fát kell
kivágni. Még van egy-két módosítás, de a ki-
vitelezési munkák 90%-a ezektől függetlenül
folytatódik. Reményeink szerint a csúszás
minimális lesz, ősszel átadhatjuk a kerék-
párút új szakaszát. Akkor már mind a három
városrész biztonságosan  megközelíthető lesz
azok számára, akik kerékpárral kívánnak
közlekedni. Végezetül itt is szeretném meg-
köszönni valamennyi résztvevőnek, szerve-
zőnek, közreműködőnek, hogy a 2012-es ta-
polcai nyári programok – csatlakozva a ko-
rábbi évek hagyományaihoz – nagyon szín-
vonalasak és tartalmasak voltak. A közönség
létszámából is leszűrhető, hogy jól sikerült az
idei rendezvénysorozat. Az új víziszínpadon
zajlott programok, a Tapolcai Nyári Esték és
a Péntek Esti Frász, a City Galéria kiállításai,
a civil szervezetek bemutatkozásai és a nyarat
záró Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét mű-
sorai, rendezvényei, ünnepségei mind-mind
ezt bizonyítják. Az idelátogató turisták és az itt
élők is azt a véleményüket fogalmazták meg,
hogy szükség van az ilyen közösségi találko-
zásokra. Bízom benne, hogy azok is, akik a
vendéglátásból, az idegenforgalomból élnek
városunkban, úgy nyugtázzák, hogy ezen a
nyáron jó idegenforgalmi szezont zártak.
Hamarosan megbeszéljük a tapasztalatokat a
szervezőkkel, a rendezőkkel és az érintett vál-
lalkozókkal, és azok birtokában igyekszünk
majd a jövő évi nyarat még színesebbé és tar-
talmasabbá tenni Tapolcán. NHE
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenő
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócso-
portja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város-
üzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szer-
da: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfél-
fogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13-
ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 8-
11.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda   510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezető     
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda        511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport 511-151
Okmányiroda 511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 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
Tisztifőorvos: 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
Kerületi Főállatorvosi Hivatal
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-903
Ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.00-
12.00
Falugazdász iroda: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
(Belvárosi Irodaház) Tel.: 87/550-130 Ügyfélfoga-
dás rendje: hétfő, szerda: 8.00-16.00; kedd, csü-
törtök, péntek: 8.00-12.00. Hegybíró: Szabados
Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-
245, 87/510-246; Mobil: 30/613-3357 Fogadóóra:
Hétfő: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-12.00, Péntek:
13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 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

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a szeptemberi polgármesteri és alpolgár-
mesteri fogadóórák a következő időpontok-
ban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
szeptember 3. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 10. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
szeptember 17. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Elfogadta a Képviselő-testület 
a költségvetés első féléves 

végrehajtásáról szóló beszámolót



Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egészségügyért felelős
államtitkára – Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselő közbenjárására – augusztus
1-jén tapolcai küldöttséget fogadott az
Államtitkárság budapesti székházában.

A megbeszélésre személyre szóló meghívót
kapott a fideszes országgyűlési képviselő, vala-
mint Lévai József, az MSZP és Toronyi Tibor,
a Jobbik helyi szervezetének elnöke. A ta-
lálkozón részt vett Dobó Zoltán, a Veszprém
Megyei Közgyűlés jobbikos képviselője is.

A küldöttség elsőként azt a levelet adta át
az államtitkárnak, amelyben leírták, hogy el-
fogadhatatlannak tartják a tapolcai kórház ak-
tív belgyógyászati és sebészeti osztályának
megszüntetését és felsorolják, hogy – szerin-
tük – milyen szakmai tartalommal lenne újra-
indítható az aktív ellátás. A levelet Dobó
Zoltán, Lévai József, Németh Zsolt, Toronyi
Tibor és Rig Lajos, az „Összefogás a tapolcai
kórházért” demonstráció-sorozat szervezői,
valamint Lasztovicza Jenő, Veszprém Megye
4. számú választókerület országgyűlési kép-
viselője írta alá.

Toronyi Tibor a levél átadását követően meg-
mutatta az államtitkárnak azt a nemzetiszínű
szalaggal átkötött 10.000 aláírást, amellyel a
tapolcai és Tapolca környéki polgárok tilta-
koztak az aktív ágyak megszüntetése ellen.
Mint mondta, civilként, az aláírók képvisele-
tében vesznek részt ezen a megbeszélésen is,
hiszen ebben az esetben a kórház ügye a fon-
tos és nem az, hogy ki, melyik pártnak a tagja.

Dobó Zoltán arról szólt, hogy a város meg-
tartó erejének egyik fontos pillére a kórház. 
– Már most is nagy a migráció, sokan elmen-
nek a városból. A legnagyobb baj a bizonyta-

lanság – hangsúlyozta. – Szükség van arra,
hogy alternatívákat kínáljon a város, mert ha
ez nem történik meg, akkor a folyamatot nem
lehet megfordítani. Ragaszkodnak az ott élők
a kórház aktív ágyaihoz, de a rosszul kivá-
lasztott betegutak, a betegszállítás megoldása
is óriási tehertétel – úgy lelkileg, mint anya-
gilag a lakosság számára – szögezte le.

Lévai József – a tapolcai kórház közel 100
éves történetére hivatkozva – arról szólt, hogy
a város polgárai már kezdetektől óriási áldo-
zatokat hoztak a közadakozásból felépült kór-
házukért, és azt most sem engedik veszni
hagyni. Ennek bizonyítéka a 10.000 aláírás is.
– A szükséges betegutaknak eddig volt egy
kialakult szokásrendje, amit a hozzátartozók
el is fogadtak – mondta –, de a mostani nem-
csak, hogy ellentmond ennek, de betegtor-
lódásokat is jeleztek már az ajkai kórházból.
Míg a Semmelweis Terv első változatában a
tapolcai kórház még városi kórházként, két ak-
tív osztállyal szerepelt, addig a mostani struk-
túrában már nincs aktív ágy – tette hozzá.

Szócska Miklós államtitkár válaszában hang-
súlyozta, hogy kemény 2 év van az egész-
ségügy mögött. Nem erőszakkal, hanem a
városi és kórházi vezetőkkel történt egyez-
tetések után született meg a döntés Tapolcára
vonatkozóan is, azaz, hogy megszűnik az ak-
tív belgyógyászati és sebészeti ellátás, és ha-
marosan elkezdődhet a közel 600 millió fo-
rintos rehabilitációs fejlesztés a kórházban. 
– Ez lehet az intézmény XXI. századi siker-
története, különös tekintettel arra, hogy a vá-
ros a gyógyturizmus irányába kíván elmoz-
dulni – hangsúlyozta. – Nem elvtelen, rom-
boló szándék vezetett bennünket, hanem igye-
keztünk korrektül megoldani a feladatot, a

reális fejlesztési irány kijelölésén keresztül.
Egyetértek azzal, hogy a bizonytalanság a
legrosszabb, ami a polgárokkal történhet –
mondta. Majd arra kérte a jelenlévőket, hogy
ne fokozzák a lakosságban ezt az érzést, ha-
nem azt az energiát, amit a tiltakozásra for-
dítottak, ruházzák be a jövőt ígérő helyzet
elfogadásának kommunikálásába. Olyan kór-
házak közös meglátogatására hívta a küldött-
ség tagjait, amelyekben már működik az új
rendszer. – Ha beszélnek az ottani orvosok-
kal, ápolókkal, megtapasztalhatják, miként
gondoskodnak azok az intézmények minden
betegről – tette hozzá.

A beszélgetés további részében a fel nem
épült új mentőállomásról, egy új mentőautó
beállításáról és az ahhoz szükséges személy-
zet biztosításáról esett szó. Lévai József az új
mentőállomás elhelyezésével kapcsolatban
tett javaslatot. Mint mondta, az beköltözhetne
a kórház területére, így egy helyen lenne az
egészségügyi intézményrendszer.

Toronyi Tibor azt panaszolta fel, hogy az
elmúlt 5 évben Tapolcáról hagyták elmenni
az orvosokat, és ez a folyamat még ma is zaj-
lik. Az államtitkár válaszában azokról a pá-
lyázati lehetőségekről, bérkiegészítésekről, az
ápolói fizetések megemeléséről, a házi orvo-
sok plusz juttatásairól szólt, amelyekkel ez a fo-
lyamat – véleménye szerint – megállítható le-
het, de megemlítette azt is, hogy az egyeteme-
ken 300 fővel megemelték az orvosképzést is.

Dobó Zoltán óriási baklövésnek tartotta azt
a tényt, hogy a város néhány évvel ezelőtt át-
adta a kórház működtetését egy privát cég-
nek. Lasztovicza Jenő országgyűlési képvise-
lő erre reagálva leszögezte, hogy az akkori
helyzetben az tűnt az egyetlen járható útnak,

mert a kórház fennmaradása, a bezárás volt a
tét. Ezt erősítette meg Lévai József is – aki az
egyhangú döntést meghozó Képviselő-testü-
letnek is tagja volt –, de azt is hozzátette, ma
már másképp döntene. Szócska Miklós állam-
titkár arra kérte a küldöttség tagjait, hogy ezt
– az úgy tűnik, eddig még „kibeszéletlen
témát” – közösen tárgyalják meg otthon.

Dobó Zoltán a szülészet visszaállításának
lehetőségéről, de legalább egy szülőotthon
felállításáról is kérdezett. Válaszában az ál-
lamtitkár elmondta, hogy ma csak ott bizton-
ságos a szülés, ahol van szakmai rutin, ahol
évente 500-700 szülés van, ahol korszerű a
műszerpark, ahol van intenzív háttér. Ugyanis
statisztikai adatok bizonyítják, hogy ezek hi-
ánya mennyi személyes tragédiához vezethet.

Lasztovicza Jenő az államtitkárt arra kérte,
hogy szíveskedjék az átadott levélre írásban
válaszolni, és nézze meg annak a lehetőségét,
hogy a kialakult struktúrába miként kerülhet-
nének be a levélben megfogalmazott változá-
sok, illetve miként lehetne kiszélesíteni a szol-
gáltatások körét.

Végezetül Toronyi Tibor megköszönte
Szócska Miklós államtitkárnak, hogy fogadta
a küldöttséget, majd arról szólt, hogy a struk-
túraváltás szükségességéről elhangzottak Őt
nem győzték meg, és továbbra is megragad-
nak minden olyan demokratikus eszközt,
amellyel az aktív kórházi ágyak visszaállítá-
sáért, a tapolcai kórházért harcolni tudnak.
Majd az egészségügyért felelős államtitkárt
egy olyan tapolcai látogatásra hívta meg,
amelyen lehetőség nyílna arra, hogy találkoz-
zon mindazokkal, akik a kórházukért küzde-
nek.

N. Horváth Erzsébet
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AKTUÁLIS - FÓKUSZBAN A KÓRHÁZ

Kórházi helyzetkép
A tapolcai Dr. Deák Jenő Kórházban
2012. július 1-től történt funkcióváltás
zavartalanul lezajlott. Az aktív sebészeti
osztály megszűnését a 24 órás sürgősségi
sebészeti járóbeteg ügyelet a várt módon
helyettesíti.

Az első hónapok forgalmi adatait ele-
mezve megállapítható, hogy az ambulancia
betegforgalma gyakorlatilag nem változott.
Átlag havonta 1700 beteget láttunk el, ami-
ből 1-2% került továbbküldésre magasabb
progresszivitási szintű intézménybe. 

A háziorvosi ügyelet orvosainak bel-
gyógyászati kórképekben konzultációs le-
hetőség áll rendelkezésükre. 

A kezdeti nehézségeket közvetlenül
egyeztettük az OMSZ területi igazgatójá-
val, ill. a környező kórházak igazgatóival.
A július 1-től életbe lépett új, területi ellá-
tási kötelezettségi határok változása okozta
problémákat közösen jeleztük a hatóságok
felé, ezek korrigálása szakmai egyeztetés
alatt áll. 

Beindult az egynapos sebészeti ellátás,
ezen a területen – reméljük – további előre-
lépés lesz; ebben számítunk a térség házi-
orvosainak közreműködésére. A megnöve-
kedett krónikus belgyógyászati, légzésre-
habilitációs ágyaink kihasználtsága – ezen
időszakban – megfelelő volt. Sikeresen le-
zajlott a vörös iszap károsult, asztmás gye-
rekek nyári, barlangi táboroztatása. 

Az elnyert rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztéséről szóló pályázatunk jelenleg a
közbeszerzések előkészítésének fázisában
van. Ősz elejére készül el a következő új
pályázatunk, mely az egynapos sebészeti
műtő, nappali kórház fejlesztése mellett a
hagyományos képalkotó diagnosztika mű-
szerparkjának digitalizálásáról szól. 

Tapolca, 2012. augusztus 28.
Dr. Flórián Csaba

ügyvezető igazgató

„Tapolcán egy nagyon komoly,
rehabilitációs fejlesztési program valósul meg”

A tapolcai küldöttség augusztus 1-jei foga-
dását követően arra kértük Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkárt, hogy
szóljon a megbeszélés tapasztalatairól, az
ott felvetett kérdések, problémák megoldá-
sának lehetőségeiről.

– Az én szempontomból ez a beszélgetés
illeszkedett abba a most már másfél éve tartó
egyeztetési folyamatba, amelynek mentén az
ellátórendszert korszerűsítjük. Kezdettől fog-
va mondtuk, hogy ellátóhely nem szűnik meg,
de átalakulhat. Tapolcán egy nagyon komoly,
rehabilitációs fejlesztési program valósul meg,
ami kihat a helyi ellátórendszer fejlettségi szín-
vonalára és a hosszútávú fenntarthatóságának
alapját jelenti. Az egynapos és a járóbeteg el-
látás értelemszerűen továbbra is jelen van Ta-
polcán. Számos olyan esetet, amit korábban
bentfekvéssel oldottunk meg, azt az egynapos
sebészeti ellátás keretében, a járóbeteg ellá-
tásban gond nélkül kezelni lehet. Az egyik
tapasztalat ezzel kapcsolatban az, hogy vajon
az egynapos és a járóbeteg kapacitások elég-
ségesek-e. Ezt a munkatársaimmal közösen
meg fogjuk nézni. A másik: a mentőállomás
kérdése. Folyamatosan kérdezzük mi is, hogy
az átalakítás során elégségesek-e a mentőka-
pacitások. A sürgősségi kapacitások elégsége-
sek. Július 20-tól – ha jól tudom – már műkö-
dik a 24 órás járóbeteg sürgősség Tapolcán. A
jogszabályok szerint ez már 1-jétől működ-
hetett volna. Az apró sérülésekkel, az apró
sürgősségi ügyekkel, vagy annak megítélésé-
vel, hogy komoly-e a baj, az ellátórendszer ott
helyben tud foglalkozni. Két helyről tudunk
az országban – az egyik Tapolca –, ahol a
mentőállomás-beruházáshoz a központi költ-
ségvetésben rendelkezésre áll a pénz, de a
helyi önkormányzatok pénze eltűnt az elmúlt
időszakban a rendszerből. Megnézzük, hogy

ezzel a helyzettel mit tudunk kezdeni. Azt a
mentőszolgálat is jelezte, hogy a mentőkapa-
citás fejlesztésére szükség van. Ezt a követ-
kező időszakban meg fogjuk tenni. A mostani
megbeszélés része volt az is, hogy az ellátó-
rendszerben a prevencióra, a megelőzésre kell
hangsúlyt fektetni. Ne kihasználatlan ágyakat
fűtsünk, hanem arról gondoskodjunk, hogy
az ellátórendszer „kinyúl” a betegekhez, be-
hozza Őket szűrésre. A beszélgetés részét ké-
pezte az is, hogy a kórház pályázik-e az Egész-
ségfejlesztési Irodák számára megnyílt pályá-
zatra. Ennek most nagyon gyorsan utánané-
zünk, mert kb. 1 hónap van még a pályázat
beadásáig. A másik komoly kérdés volt még a
helyi közösségek képviselői részéről, hogy
vajon meg tudja-e tartani a hely az orvosait,
ápolóit. Jelzem, hogy valószínűleg meg tudja
tartani, hiszen a helyi egészségszervezési ve-
zetők jelezték, hogy a kórház pályázik azokra
az emberi erőforrás fejlesztési, foglalkoztatá-
si forrásokra, amelyek az Új Széchenyi Terv-
ben most nyitva állnak. Számos lehetősége
van az intézménynek, hogy fejlődjön. A reha-
bilitációs beruházás már a megvalósítás előtti
fázisban van. Az emberi erőforrás fejlesztés,
az Egészségfejlesztési Iroda fejlesztése olyan
lehetőségek, amelyek segítik, hogy a helyiek
egészségesebbek legyenek. Továbbra is gon-
doskodunk a járóbeteg- és egynapos ellátási
formában a közösség közeli ellátásáról. Ha
ebben bármiféle zavar, vagy kapacitás-kor-
rekció van, akkor azt a következő időszakban
meg fogjuk oldani.

– A küldöttség tagjainak kérdése, kérései
között szerepelt az is, hogy a mostani beteg-
utaknál torlódás következik be azokban a kór-
házakban, ahová a tapolcai betegeknek men-
niük kell.

– Ez Ajka esetében hangzott el, de ne fe-

lejtsük el, hogy Keszthely is egy alternatív út,
mert már nagy térségben gondolkodunk. A
betegutak folyamatát is nézni fogjuk. Ugyan-
akkor azt hallottam, hogy a betegutak dugu-
lása azért következett be, mert a 24 órás sür-
gősségi ügyelet még nem üzemelt a kórház-
ban, azaz csak 20-ától üzemelt. A felvetett
problémát megnézzük, meggyőződünk arról,
hogy korrektül gondoskodtunk-e a helyiekről.
Ne felejtsük el, hogy az ország egészében kell
gondolkodnunk, az egész lakosságot kell le-
fedni minden ellátástípusban. Nagyon érzé-
kenyek vagyunk arra, ha bárhol probléma van
a betegutakkal kapcsolatban – csúnya szóval
ha dugulás van –, mert nem ez a szándékunk.

– Szó esett arról is, ha szükséges, új men-
tőautót is kaphat Tapolca.

– A mentőautó – szerintem – nem problé-
ma. Mint hallották a hírekben, 22 új mentő-
autót adtunk át ezen a héten, ebben az évben
még 60 érkezik, és az Új Széchenyi Terv
fejlesztési programjának köszönhetően még
200. Olyan jelzést kaptam a regionális igaz-
gatótól, hogy a személyzet a kérdés. A mentő-
autó tehát nem lehet probléma, személyzetről
pedig gondoskodnunk kell. A helyi vezetők-
től, a helyi intézményvezetőtől azt várom,
hogy a közösség felé kinyúlva gondoskod-
janak a betegekről. A XXI. században már
nem kórházba befektetve látjuk el a betegek
többségét, hanem járóbeteg- és egynapos for-
mában, otthonápolással, jobban gondoskodva
róluk, mint egy válságkórházban. A mi erő-
feszítéseinkhez csatlakozva minden eszköze
megvan a helyi vezetőknek, a helyi közös-
ségvezetőknek arra, hogy jobban gondoskod-
janak a tapolcaiakról – és arról a kistérségről,
amit a tapolcai ellátóhely ellát –, mint ahogy
eddig meg tudták tenni.  

N. Horváth Erzsébet

Az aktív ágyak visszaállítását kérte a tapolcai küldöttség
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TAPOLCAI ÜNNEPI NAPOK ÉS BORHÉT

„Ha jövőt akarunk építeni, hinnünk kell magunkban”
Augusztus 17-e és 20-a között zászló- és vi-
rágdíszbe öltözött a város. A 4 napos ün-
nepségsorozat színes felvonulással kezdő-
dött. A Hősök teréről indult menetet az aj-
kai Mazsorett Csoport és a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar vezette, de ott voltak az
ünnepség helyszínére igyekvő felvonulók
között a Batsányi és Kinizsi Táncegyüttes
tagjai, a Badacsonyi Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend lovagjai és a hagyományőrző hu-
szárok is.

A Kisfaludy utca megtelt érdeklődő, szóra-
kozni vágyó emberekkel. A hagyományos
borverseny eredményhirdetésére is itt került
sor. A kézművesek standjai megérdemelték
volna a „kéz dícsérete” feliratot. A gasztronó-
miai finomságok és a gyöngyöző nedűk is szé-
pen fogytak a rendezvénysorozat ideje alatt.
Az aprónép a játékparkban múlathatta az időt.

Az első nap zárásaként a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar és Charlie lépett fel nagy si-
kerrel. De a szervezők az ünnep minden nap-
ján gondoskodtak arról, hogy elismert elő-
adóművészek és együttesek szórakoztassák a
nagyérdeműt. Nagy sikert aratott a Palmetta-
formáció és Janicsák Veca, a 40 éves év-
fordulóját ünneplő Lord zenekar is.

A rendezvénysorozat csúcspontja az augusz-
tus 20-ai nemzeti ünnep volt. Délelőtt a Temp-
lomdomb adott méltó keretet Szent István
napjának.

Császár László polgármester beszédében
Szent István ünnepének örökérvényű üzene-
téről szólt.

– Az öntudat és az önbecsülés, a hit és a tett
évezredes példája nekünk is erőt ad ahhoz,
hogy álmodni, remélni és merni akarjunk, és
elhiggyük végre: csak az lesz a miénk, amit ki
tudunk küzdeni magunknak. Hogy csak az a
nemzet nem vész el, amelyik nem mond le
önmagáról. Ha belelapozunk a történelem
képzeletbeli könyvébe, kiolvashatjuk belőle,
hogy a Sors, a Teremtő minden népnek adott
egy meghatározó, csak neki szóló pillanatot.
Az a nép, amelyik élni tudott vele, fennma-
radt, amelyik nem, letűnt a történelem for-
gószínpadáról, vagy beleolvadt a népek ol-
vasztótégelyébe. A fennmaradáshoz rendkí-
vüli időkre és rendkívüli hősökre volt szük-
ség. Mert lehetett egy nép harcos és merész,
de ha nem tudott megbocsátani a legyő-
zötteknek – az idő porába veszett. Ha egy
népvezér – bár képes volt óriási birodalmat
szervezni és uralni a világot, de nem tudott
emberséges maradni – az csak a történelem
könyvében élt tovább és nem az emberi
szívekben – szögezte le a megemlékező.

– Az országépítő király nemzetben gondol-
kodott, ezért is kínált új békét az Európában
idegen, az ázsiai hagyományokhoz ragaszko-
dó magyaroknak. Nemcsak hitte, de tudta is,
hogy az Európába vezető úton csak a keresz-
ténység felvételével érhet célba, hogy népe
fennmaradásának nincs más lehetősége. Neki
nem az volt a feladata, hogy új hazát keressen
és foglaljon. Azt megtették elődei. Neki nem-
zete számára kellett otthont teremtenie. Olyan
otthont, amelyben nemcsak a túlélés esélye

van meg, de a fejlődéshez a lehetőség is biz-
tosított. Szélesre tárta az ország kapuit azok
előtt, akik bebocsátást kértek, de fegyverrel
verte vissza a betolakodók hadát. Európa szí-
vében olyan független magyar államot, egy-
séges nemzetet teremtett, amely egyenrangú
tagja lett az európai népek családjának. István
népe nem jött üres kézzel. Magunkkal hoztuk
őserőnket, tehetségünket, különleges és egye-
di kultúránk, szellemiségünk alapjait. Vállal-
tuk, hogy betöltjük történelmi küldetésünk:
Európa őrszemévé, védőbástyájává leszünk. 

Császár László megidézte azokat az évszá-
zadokat is, amelyek háborút és testvérharcot
hoztak, „amikor a szabadság kenyerének íze
keserűvé vált, amikor népünknek szolgaságot
kínáltak és adtak”.

– Augusztus 20-a a nemzetmegmaradás, az
életigenlés, az új kenyér ünnepe is – mondta
az ünnepi szónok. – A nemzetiszínű szalaggal
átkötött-megáldott-megszentelt kenyérben
benne van a hétköznapi harcainkhoz szük-
séges új erő és az újrakezdés magja is. Benne
van az élet. És annak üzenete, hogy a munkát
becsülettel kell végezni, hogy a hétköznapi
hősiesség legtöbbször nem egyetlen heroikus
gesztus, hanem sok apró, türelmes és követ-
kezetes mozdulat. 

Tisztelt Ünneplő Mindannyian!

2012. augusztus 20-án engedjék meg ne-
kem, hogy egy másik ünnepünkről, a magyar
sport ünnepéről is szóljak. A sportvilág négy-
évenkénti seregszemléje, az olimpia nekünk,
magyaroknak már sok dicsőséget, babért ter-
mett. Az olimpiák aranykönyvébe tapolcai
sportolók is beírták nevüket. A 20 éves tapol-
cai Csermák József 1952-ben, 60 évvel ez-
előtt lett a helsinki olimpia kalapácsvető baj-
noka. Szalay Gyöngyi párbajtőröző Atlantá-
ban állhatott a dobogó harmadik fokára,
Boczkó Gábor pedig Athénban volt az ezüst-

érmes csapat tagja. Mádl Ildikó a szellem
sportjában, a sakkban lett olimpikon. Látva,
hallva az idei, londoni olimpia nemes küz-
delmeit, a magyar sportolók elszántságát, a
szinte emberfeletti küzdeni tudását – és hoz-
zátéve a tapolcai eredményeket is – az élet
minden területére igaznak és bíztatóan mond-

hatjuk; ha hiszünk magunkban, ha a teljesít-
ménynek gátat szabó, negatív gondolatokat
magunk mögé utasítjuk, ha ragaszkodunk ál-
mainkhoz, ha összefogunk, ha a hitünk és
célunk határozza meg tetteinket, akkor olyan
örökséget hagyhatunk utódainkra, amely a
Szent István-i alapokra épül. Tudom, hogy
augusztus 20-a nemcsak az örökkévaló em-
beri értékekről, a rendkívüli hősről és a meg-
ragadott történelmi pillanatról, de a valóságos
napi gondokról, az örömökről és nehézségek-
ről, a reményvesztettségről is szól. Mégis azt
mondom: ha jövőt akarunk építeni, hinnünk
kell magunkban. Ne higgyük el azt, hogy az
az út, amelyen járni akarunk – azért, mert
szokatlan – járhatatlan. Ne higgyünk azoknak
sem, akik azt mondják, hogy elindulni sem
érdemes. Higgyünk az egységben, népünk-
ben, nemzetünkben. Higgyünk magunkban.
Mert hit nélkül meghal a remény. Kívánom,
hogy adjon Isten Mindannyiunknak szívet és
bölcsességet, észt és akaratot a jövőt építő
szándékhoz. Isten áldja a Magyarokat! Isten
áldja Magyarországot! Isten áldja a Tapol-
caiakat! – fejezte be beszédét Császár László.

Az ünnepi beszéd után Szabó Emőke re-
formátus lelkész áldotta meg az új kenye-
ret. Szólt arról, hogy a friss kenyérnek sem-
mihez sem hasonlítható illata van. De sajnos
a kenyér szavunk jelentése napjainkra beszű-
kült. – Aki ma dolgozik, arra nem azt mond-
ják, hogy kenyeret keres, hanem melózik.
A jó emberről már nem mondja senki, 
hogy olyan mint egy falat kenyér. Nemzeti
Alaptörvényünk a Himnusz első sorával

kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart”! De az
áldás csak akkor lehet a miénk, csak akkor
őrizhetjük meg a Szent István-i örökséget, ha
megtanuljuk újra érteni azt, hogy mit jelent a
mindennapi kenyér.

Csere Sándor kanonok – mielőtt megszen-
telte az új kenyeret – arról szólt, hogy Szent
Istvánban egymástól válhatatlan volt a ke-
reszténységbe vetett törhetetlen hite és népé-
nek szeretete. – Alakja arra példa, hogy ez
nem hátrány, hanem előny – mondta.

A megáldott és megszentelt új kenyeret
Császár László szegte meg, és elsőként Ő kí-
nálta az ünneplőknek, majd a Batsányi Tánc-
együttes tagjai adtak mindenkinek a frissen
sült kenyérből.

A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét záró-
rendezvényének helyszíne a Kisfaludy utca
volt. A vendégeket, Tapolca polgárait Császár
László köszöntötte.

– Köszönöm Mindannyiuknak, hogy ve-
lünk ünnepelnek, ittlétükkel bizonyítják, szük-
ség van arra, hogy az ünneppel az életet gaz-
dagabbá, emberibbé tegyük. Köszönöm azok-
nak is, akik az ország – de azt is mondhatom,
hogy a világ – távoli zugából csak azért jön-
nek el évenként hozzánk, hogy városunk ün-
nepnapjait velünk töltsék. Tudom, hogy már
sok családban szép hagyománya van annak,
hogy a távoli rokonok meghívását – mint
régen a búcsú idején – ezekre a napokra
időzítik, hogy ne csak a legközelebbi család-
tagjaik találkozzanak egymással, de a na-
gyobb, a „városnyi” család is. Örömmel és
sokszor megtapasztaltam már, hogy ezek, a
nálunk eltöltött napok idevalósivá varázsol-
ják a vendégeinket. És ez így van jól! Ez az a
fajta kötődés, amely az évek számával csak
erősödni fog – mondta.

Végezetül tartalmas kikapcsolódást, szép
estét kívánt az ott lévőknek. – A mai est is tar-
togat még számunkra szép és nagyszerű prog-
ramokat. Bízom benne, hogy az ünnepnapok
utolsó műsora után, amikor a „képzeletbeli
függöny” legördül, lelkesen mondják majd:
Jövőre, újra, ugyanitt! – Így legyen! – zárta
köszöntőjét a polgármester.

Az összeállítást készítette: 
N. Horváth Erzsébet - Dancs István

Fotó: Dancs

A csodálatos tűzijáték azon a gyönyö-
rű, ünnepet búcsúztató nyári esten is
beborította az eget

Fotó: N. Horváth

– Nagyon meg kell becsülni az Isten-adta mindennapi kenyeret – mondta
Csere Sándor kanonok

Fotó: N. Horváth

Mindenkinek jutott az új búzából sütött, friss kenyérből

Fotó: Dancs

Tóth Gabi is helyet kapott a fellépők között. A 3. számban Halápi Katinka
ült a dobok mögött



– Új ügykörökkel bővültek a Kormány-
ablakok feladatai – tájékoztatott a Veszprém
megyei kormánymegbízott. 

Dr. Kovács Zoltán elmondta, mostantól az
integrált ügyfélszolgálati irodánál is bejelent-
hető illetve kérelmezhető teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozat és a nyilatkozat teljes
hatályához szükséges hozzájárulás, de ugyan-
itt teljesíthetik az állampolgárok a nyugdíj-
folyósításhoz és a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátása folyósításához kap-
csolódó bejelentési kötelezettségüket, átvehe-
tik az ehhez szükséges nyomtatványokat.

– Az ügykörökkel kapcsolatban további infor-
mációkat kaphatnak az állampolgárok a Kor-
mányzati Ügyfélvonal helyi tarifával hívható
1818-as kékszámán, a www.kormanyablak.hu
weboldalon vagy személyesen a veszprémi
Kormányablaknál (Veszprém, Óvári Ferenc
u.7.) rugalmas nyitvatartás mellett, 8 órától 20
óráig – tette hozzá a kormánymegbízott.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Busa Gábor és Frigyik Katalin
Nagy György és Kondrák Csilla
Rajkai Gábor és Berkes Erzsébet

Szőcze László és Balla Ildikó

Évfordulók
1795. augusztus 217 éve
Batsányi János kufsteini rabságának kezdete.
1926. augusztus 86 éve
A kutak fertőzöttsége miatt tervbe vették a
vízvezeték építését Tapolcán.
1926. augusztus 1. 86 éve
A tapolcai Erzsébet-kórházban megszervezte a
sebészetet, amelyet külön osztállyá fejlesztett dr.
Steiner Lajos.
1941. augusztus 7. 71 éve
A községi tanács megvonta az izraelita iskola
további segélyezését.
1335. augusztus 9. 677 éve
Tapolca nádori közgyűlés színhelye.
1896. augusztus 16. 116 éve
E napon jelent meg a Tapolcza és Vidéke című
lapban a hír, miszerint Bőczy Antal helybeli szíj-
gyártó segédet a millenniumi kiállítás zsűrije –
díszes lószerszám munkájáért – első díjjal, 3
arany jutalommal tüntette ki.
1385. augusztus 19. 627 éve
Tapolcai Bertalan Bécsben befejezi oklevélformu-
la-gyűjteményének kéziratát. Ettől kezdve több Ta-
polcai előnevű diák nevét említik a bécsi egyetemen.
1561. augusztus 19. 451 éve
„Pajazit vajda hegyesdi török várparancsnok
Tapolcán volt és végigjárta a kastélyhelyeket… a
tapolcai bírót buzogánnyal verte meg” – írja
Ormányi Józsa sümegi deák.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Országos és helyi témák a sajtótájékoztatókon
Alig 3 hét leforgása alatt az MSZP tapolcai
szervezete kétszer is sajtótájékoztatót tar-
tott a párt helyi irodájában.

Kemény kritika 
fogalmazódott meg

A július 25-ei sajtótájékoztatón Kórózs Lajos
és Kunhalmi Ágnes, az MSZP szociálpoli-
tikai és oktatási szakpolitikusai fogalmaz-
tak meg kemény kritikát.

– A kormány minden létező oktatási tör-
vényt újra alkotott és egyben 32 ezer családot
zárt ki a továbbtanulásból – mondta Kunhalmi
Ágnes. Majd hozzátette: a válságot a kormány
megfejeli egy masszívan rossz gazdaságpoli-
tikával, amely az egészségügyből és az ok-
tatástól veszi el a pénzt.

Kórózs Lajos a nyugdíjreform intézkedé-

seiről szólva hangsúlyozta: az Orbán-kor-
mány generálisa átszabta a nyugdíjrendszert.
Most csak a nyugdíjkorhatár elérése után le-
het nyugdíjba menni. Ezzel mintegy egymil-
lió embert helyeztek a rendszeren kívül.
Nincs rokkantnyugdíj, bányásznyugdíj, szol-
gálati nyugdíj és művésznyugdíj.

Lévai József, az MSZP helyi elnöke a helyi
ügyek kapcsán elsőként a kórházat említette
és annak a reményének adott hangot, hogy a
kórházért tett megmozdulások pozitív ered-
ménnyel zárulnak majd. Szólt arról, hogy
„spontán lakossági fórumot” tartottak a ke-
rékpárúttal kapcsolatban, amelyen Császár
László polgármester is részt vett és ígérte,
hogy változtatnak a nyomvonalon.          KM

Drága és
teljesen felesleges
Az augusztus 15-ei sajtótájékoztatón Gőgös
Zoltán országgyűlési képviselő, az MSZP

megyei elnöke a magyar mezőgazdaság je-
lenlegi helyzetéről és a járási hivatalok fel-
állításának következményeiről szólt. 

Mint mondta, a teljesen újjászervezett
igazgatási rendszer elsősorban a kistelepülé-
seknek jelent óriási problémát. Egy újabb le-
építési hullámot indít el. A polgármesterek
hatásköre minimálisra fog csökkenni, a járási
hivatalok szinte minden hatáskört átvesznek.

Winkfein Csaba, az MSZP országos elnök-
ségének tagja a választási előregisztrációról
szólva hangsúlyozta, hogy pártja állásfogla-
lása egyértelmű ezzel kapcsolatban: semmi-
lyen formában nem tudja támogatni. A ma
működő választási névjegyzék teljesen jó
rendszer. A most létrehozandó pedig drága és
teljesen felesleges. Majd a KSH GDP-vel kap-
csolatos adatait ismertetve a jelenlegi gazda-
ságpolitikát teljes csődként, kudarcként jelle-
mezte. – A magyar gazdaság recesszióba ke-
rült – szögezte le. Majd azokat a területeket
emelte ki, amelyek azonnali változtatást igé-

nyelnek: munkahelyek létrehozása, bérek ren-
dezése, bérlakások építése, szakképzés, felső-
oktatás.

Lévai József az újságírókat arról tájékoztatta,
hogy augusztus 1-jén tagja volt annak a tapol-
cai küldöttségnek, amelyet Szócska Miklós egész-
ségügyért felelős államtitkár fogadott. Az álta-
luk átadott levélben megfogalmazták azokat a
minimum elképzeléseket, amelyek mentén az
aktív ellátás újra indulhatna a tapolcai kórház-
ban. – Az államtitkár úrtól 15 napon belül, írás-
ban kértünk választ. Bízom benne, hogy meg is
fog érkezni – mondta. Szólt arról is a helyi el-
nök, hogy az elmúlt napokban Császár László
polgármesterrel folytatott beszélgetést, amely-
nek témája a volt laktanya területének haszno-
sítása, a Rendezési Terv módosítása, valamint a
2014-ben induló uniós projektekre való előké-
születek voltak. Mint mondta, ha a város már
most megfogalmazza a céljait, akkor az átgon-
dolt előkészítő munka jelentős pályázati sikereket
hozhat az elkövetkezendő időszakban is.  NHE

Borünnep Tapolcán
A Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysoro-
zata néhány éve egészült ki a borhéttel.

Augusztus 17-én Császár László polgár-
mester rövid köszöntőjében kitért az ünnepi
hangulatra, a „tüzes” borok és borhét jelen-
tőségére, majd hozzátette: – Ilyenkor jut idő
és talán energia is szórakozásra, kikapcso-
lódásra. Ezek az esték erről szólnak!

A következő percekben a történelmi egy-
házak képviselői szóltak az egybegyűltekhez.
Szabó Emőke református lelkész a XXI. szá-
zad emberéről beszélt, aki elfelejtette, mit is

jelent a klasszikus értelemben vett pihenés,
szórakozás, a testi-lelki feltöltődés… az ünnep.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész Jézus
első csodatételéről, a borról, illetve azzal kap-
csolatos bibliai vonatkozásokról, valamint a
szőlőt művelő dolgos munkás- és szakem-
berekre is kitért.

Csere Sándor kanonok-plébános a hagyomá-
nyokat követve idén is megáldotta a borokat.

Szintén hagyomány, hogy a Borvidéki Ta-
nács is díjazza azokat a borászokat, akik az
adott évben a legjobban szerepeltek a Tapolca

Város Bora választáson. Az elismeréseket
Császár László polgármester adta át. Kulka
Gábor, a bíráló bizottság elnöke hozzászólásá-
ban örömének adott hangot, hogy a 88 meg-
mérettetett borból mintegy 25 % kapta meg a
Nagy arany- és az aranyminősítést. Az érmes
szintet elérni nem tudó nedűk száma viszont
csak mindössze 6 %, ami mindenképpen em-
lítést érdemlő – hangsúlyozta.

A borpavilonokban a helyi és környékbeli
szőlősgazdák kínálták finomabbnál finomabb
boraikat. Dancs István

Emlékezés a cigány-holokausztra
Augusztus 2-án kisebb megemlékező csoport
gyülekezett a tapolcai régi temetőben a helyi
cigány áldozatok emléktáblájánál. 1972-től
a Nemzetközi Cigány Szövetség javaslatára
emléknappá nyilvánították augusztus 2-át.

Járóka Lívia europarlamenti fideszes kép-
viselő kezdeményezésére 1996-tól emlékezünk
a magyar cigányság holokauszt-áldozataira.

Bartha Józsefné, a tapolcai Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket. Jelezte: 2008-ban koszorúztak elő-
ször az itt felállított emlékműnél.

A Himnusz elhangzása után a megyei szer-
vezet alelnöke, Rupa Éva emlékezett az áldo-

zatokra. Sokáig elhallgatták, ma bátran emlé-
kezhetünk – mondta. Majd felidézte az el-
hurcolás és megsemmisítés gyászos idejét.

Hangodi László a történész szakember alap-
járól ismertette az eseményeket: a II. világhá-
borút megelőző években németországi tábo-
rokba hurcolták a cigányokat – megsemmi-
sítés céljából. 1941-től a német hadigépezet
nyomán a megszállt területekről: horvát-ro-
mán ill. a Szovjetunió megszállt területeiről
indult a gettósítás. A magyarországi cigány
transzportokat a komáromi Csillag-erődbe kí-
sérték, majd onnan Auschwitzba.

Pontos számot sem összeurópai, sem ma-

gyar viszonylatban nem tudni, de az utolsó 3
ezer cigány embert Auschwitzban néhány óra
alatt megölték e megemlékezési napon: au-
gusztus 2-án.

A cigány Himnusz elhangzása közben ko-
szorúzott Bartha Józsefné, a tapolcai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a megyei
szövetség nevében Rupa Éva alelnök, ill. tár-
saságában Kiss János TUFA a monostorapáti
szervezet nevében; az MSZP részéről Lévai
József önkormányzati képviselő, a Zsidó Hit-
község nevében Vidosa Károlyné. A Szózat
eléneklésével zárult a megemlékezés.

G. Dr. Takáts Gizella

Új ügykörök a
Kormányablaknál

Vandál bűncselekmény
nemzeti kincsünk, 

világraszóló értékünk ellen
A Villa Sandahl pincészet számos aranyérmet nyert elismert nemzetközi borverse-
nyeken, és ezzel komoly hírnevet szerzett a Badacsonyi borvidéknek és az itt található
világklasszis szőlőterületeknek. 

Azonban a tegnap a bánat napja volt Badacsonyban és egész Magyarországon. 
Szomorúan kell bejelentenünk, hogy egy, a Villa Sandahl Kft. által művelt, helyi szőlő-

termelők tulajdonában lévő 0,6 hektár kiváló minőségű szőlőt alávaló bűnözők teljesen tönk-
retettek. Egy harmincéves szőlőültetvényben 1500 megfiatalított tőke összes hajtását el-
vágták 20 cm-es magasságban. 

Az esetet bejelentettük a rendőrségnek további kivizsgálás céljából. 
Számunkra teljesen felháborító, hogyan képes valaki szándékosan tönkretenni a világ

egyik legjobb adottságú szőlőültetvényét!
Ez pontosan akkora szörnyűség, mintha Elzászban vagy Wachauban történt volna, amit

a sajtó az egész világon szétkürtölne. (Forrás: Villa Sandahl Kft.)

Rendőrségi
felhívás!

A Tapolcai Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya eljárást folytat rongálás bűn-
cselekmény elkövetése miatt, aki 2012.
08. 12-én 23:00 óra és 2012. 08. 14-én
08:00 óra közötti időben Badacsony,
Magány dűlőben lévő művelés alatt álló
0,5 ha szőlőterületen több mint 600 db
szőlőtőkét vágott el a föld felszíne fölött
mintegy 20-25 cm-re.  

A bűncselekménnyel okozott rongá-
lási kár: 1.500.000 Ft.

Kérjük mindazok jelentkezését, akik a
bekövetkezett bűncselekménnyel kapcso-
latban bármilyen érdemi információval
rendelkeznek, hívják a Tapolcai Rendőr-
kapitányságot a 06-87/412-322-s telefon-
számon, vagy a 107 segélyhívószámon. 

Tapolcai Rendőrkapitányság



Július 26-án folytatódott a Tapolcai Nyár 2012
rendezvénysorozat a Víziszínpadon. Mint-
egy 1500 fős – főleg hölgyekből álló – rajon-
gótábor várta a Vastag-testvérek fellépését.

A közönség a kedvenceikkel együtt éne-
kelte a jól ismert slágereket (Már tudom, Soha
még, Őrizd az álmod…). A népszerű énekesek
külön és együtt is felléptek.

A rendezvénysorozat záróakkordja is igazi
zenei csemegének számított, annak ellenére,
hogy a nézőszám – sajnos – nem erről tanús-
kodott. Kovács Nóri és a Motiva zenekar élő
példája a magyar népzene és a modern pop
ötvözésének. A saját erdélyi gyűjtésű nóták
mellé a népdalfeldolgozások is helyet kaptak.
Nem véletlen, hogy a különleges hangzás min-

den korosztályt megérint, a zenekar pedig nap-
ról-napra népszerűbbé válik.     DI

EGYHÁZI HÍREK - KULTÚRA
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Tapolcai amatőr fotósok
Egy jótékony célú kezdeményezésként, ha-
gyományteremtő szándékkal keltette élet-
re Mészáros Norbert ötletgazda a „Tapol-
cai Amatőr Fotósok” című kiállítást augusz-
tus 10-én. A kiállításnak a City Kirakat Ga-
léria adott otthont.

Abaházi Csaba bevezető gondolatai után Láng
Tibor aranydiplomás, MAFOSZ életműdíjas
fotóművész, a veszprémi Bakony Fotóklub mű-
vészeti vezetője szólt a résztvevőkhöz. Elsősor-
ban hasznos útravalókkal látta el a lelkes kiállí-
tókat, utalva a helyi fotózás színvonalas múltjára.

Mivel a tárlat jótékony célú kezdeménye-
zés, a kedvezményezett Szász Márton Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI „Nyújts Kezet” Alapítványa nevé-
ben Egyedné Kiss Katalin is köszönetét fe-
jezte ki az érintetteknek.

12 amatőr fotográfus – Ménes Zsófia,
Váradi-Hessz Veronika, Németh Noémi, Ládonyi
Veronika, Mészáros Norbert, Müller Gábor,

Rádóczy Árpád, Jónás Gergő, Somogyi László,
Sipos-Kiss Roland, Tóth Tibor és Dancs István
– 79 alkotással járult hozzá a nemes célhoz.  

Dancs István

Csodálatos nyitány„A jókedvű adakozót 
megáldja és szereti az Isten” A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét méltó

nyitányaként, idén is hangversennyel vette
kezdetét a rendezvénysorozat. 

Augusztus 15-én a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Templomban részesítette zenei
áhítatban a jelenlévőket Horgas Eszter fu-
vola- és Teleki Miklós orgonaművész.

A Boldog Özséb Alapítványnak köszönhető-
en idén is színvonalas zenei csemegével indul-
tak az ünnepi napok. A két fellépő művész J.S.
Bach, W.A. Mozart és Caccini műveivel szer-
zett maradandó élményt a hallgatóságnak.    

Dancs István

Tánc és zene – helyi előadókkal
A Tapolcai Nyári Esték rendkívül jó kez-
deményezésnek bizonyult a szervezők ré-
széről. Nem véletlen, hogy sokan látogat-
tak el a Kisfaludy utcába, ahol helyi for-
mációk és szólisták szórakoztatták három
napon át a nagyérdeműt (augusztus 14-16.).

Az első napon a Tapolcai Kamarakórus nyi-
totta a sort, majd őket követte a BellyFlame
orientális Tánccsoport, a diszeli Csobánc
Népdalkör és a Basic Táncstúdió látványos
előadása.

Az est két nagyszerű zenekar fellépésével
folytatódott – az Új Idők formáció, majd a
Violent Moon koncertje után is elégedetten
nyilatkoztak a megjelentek.

Cseh Diána „acrodances” fiataljai léptek
színpadra többször is, a vastaps ezúttal sem
maradhatott el. 

A találó nevű, fiatalokból álló Magányos
Eper zenekar is nagy tömeget vonzott, utánuk
a város egyik nagy kedvence, a HátsóUdvar
Rock Band fergeteges koncertje zárta a má-
sodik nap eseményeit.

Csütörtökön a Tapolcai Musical Színpad
tagjai adtak elő részleteket az István, a király
című musicalből. Ezt követően három szólis-
ta lépett a „világot jelentő deszkákra”. Nádházi
„Kis Zamek” József a mulatós műfajt képvi-
selte, Sajcz Gábor harmonikajátéka igazi fel-
üdülést, zenei csemegét jelentett. A hangok
után a látványé volt a főszerep: a tehetséges
és dekoratív Oláh Petra idén is bizonyította,
helye van a helyi hastáncosok között.

A Team4Music frontembere, Havasi Gábor

igazi buli-hangulatot varázsolt, a jól ismert
slágerek mellé saját számukkal is nagy sikert
aratott.

A Tapolcai Nyári Esték 2012 méltó zárá-
saként a sikert sikerre halmozó Fonográf Em-
lékzenekar idézte föl Szörényiék felejthetet-
len slágereit.

Külön köszönet a helyi rendőrségnek és a
Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület min-
den résztvevő tagjának, akik mindhárom na-
pon felügyeltek a rendre és a biztonságra.   

Dancs István

A hívek ritka és felemelő pillanatnak vol-
tak tanúi az augusztus 12-ei szentmisén a
római katolikus templomban. Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek megáldotta és meg-
szentelte azt a harangot, amelyet Novák
István és párja, Boglárka adományozott az
új temetőben lévő kápolnának.

– A szüleink példája, az irántuk érzett sze-
retet és hála késztetett bennünket arra, hogy
ezt cselekedjük – mondja Boglárka. – De foly-
tatni is szerettük volna azt a szép és nemes
hagyományt, amit néhai Ács János polgár-
mester úr – aki református presbiter volt –
indított el az ökumeniáért Tapolcán. Tavaly
augusztus 20-án ott voltunk az új kápolna
szentelésén, amikor is Csere Sándor kanonok
úr arra hívta fel az ünneplők figyelmét, hogy
a kápolna már áll, de hiányzik belőle az imád-
ságra hívó és a halottakat elkísérő harang.
Majd arra kérte a jelenlévőket, hogy adomá-
nyaikkal segítsék a harang „megszületését”.
Már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy
ha lehetőség nyílik rá, mi tenni fogunk ennek
érdekében. Hála a Jóistennek, hogy ez az idő
hamar eljött. Megkerestük a kanonok urat,
aki elmondta, hogy milyen harang kéne a
kápolnába, majd az Ő segítségével jutottunk
el Őrbottyánba, Gombos Miklós harangöntő-
höz, aki aztán Pünkösdre el is készítette azt.

– Ez a harang valóban az ökumenia jegyé-
ben született – teszi hozzá Boglárka. – István
nagyapja görögkatolikus kántortanító volt, nagy-
mamája római katolikus tanítónő. Édesanyja
pedig tanítónő, hitoktató. Az én családom refor-
mátus, az édesapám, Kovács József lelkészként
töltötte be élethivatását. „A jókedvű adakozót
megáldja és szereti az Isten” – mondta mindig
az édesapám. Mi ezt megszívlelve, hálával teli
szívvel és szeretettel adományoztuk a harangot,
amelyre szüleink nevét vésettük.

– Hálás köszönet a harangot adományozó
házaspárnak és mindazoknak, akik a kápolna
építéséhez hozzájárultak. Az Erdélyi Balázs
építész tervei és áldozatkész munkája segít-
ségével elkészült kápolnánkban sok segítő kéz
benne van – hangsúlyozza Csere Sándor ka-
nonok. – A neves és névtelen adományozók
mellett a legnagyobb jótevőnk Tapolca Város
Önkormányzata: nemcsak a templomépí-
téshez járult hozzá nagyon jelentős összeg-
gel, de a segítsége folyamatosan jelen van. A
most megáldott harang minden nap délben
szólal meg és temetésekkor kíséri el a halotta-
kat. De mivel a keleti városrész, ahol a kápol-
na is áll, egyre inkább növekszik, minden re-
mény megvan arra, hogy a közeljövőben már
szentmisére is oda fogja hívni a híveket ez a
megáldott és megszentelt harang.           NHE

A fuvola hangja betöltötte a templomot

Fotó: TVT

Valóság kicsiben
A Voke Batsányi János Oktatási és Kultu-
rális Központ augusztus 11-én kiállítás-meg-
nyitóra invitálta a tapolcai és környékbeli
közönséget. Ezúttal második világháborús
relikviákat és hozzájuk kapcsolható ma-
ketteket állítottak ki a művelődési otthon
makettklubjának, valamint meghívott ven-
dégeiknek jóvoltából. 

Füstös Zsuzsanna intézményvezető a ha-
gyományoknak megfelelően most is a kiállí-
táshoz kapcsolódó, ezúttal katonadallal kö-
szöntötte megjelenteket. 

A makettkiállítást, amit a valós élet tár-
gyaival kiegészítve rendeztek be, Fisher
János, a tapolcai makettépítők vezetője nyi-
totta meg. Elmondta, hogy a kiállítás érde-
kessége és egyben rangja is, hogy regionális,

hiszen Pápa, Körmend, Rum, Celldömölk ma-
kettezői is megmutatják legjobb munkáikat a
tapolcaiak mellett. 

Az életképeken az aprócska katonák kezé-
ben élethű macska, vagy a normandiai partra-
szállásról írott korabeli újság kicsinyített má-
solata tekinthető meg. De láthatunk ezernyi,
saját kezűleg kiégetett téglából álló, Európa-
bajnokságot nyert világítótornyot is. A város-
ban és a környékén gyűjtött második világhá-
borús lőszer- vagy harcijármű maradványok
mellett ott látható a makett, amelyen ponto-
san jelölve van, hogy mi is az, amit a lelkes
gyűjtők felleltek. 

A tapolcai kiállítás tárgyai igen nagy érté-
ket képviselnek, amelyeket tárlatvezetéssel
lehet megtekinteni szeptember végéig.     KM

Fotó: Internet

A siker garantált volt

Fotó: Dancs

A Fonográf Emlékzenekar koncertje méltó befejezése volt az idei Tapolcai
Nyári Estéknek

Fotó: Füstös

A makett a valóság kicsinyített mása

Fotó: Dancs

Láng Tibor nyitotta meg a kiállítást

Véget ért a Tapolcai Nyár 2012



Tapolca Város Önkormányzata az idei év-
ben is sikerrel szerepelt a Napkorona baj-
nokságon. Az 5.000-50.000 fős települések
kategóriájában első helyezést ért el. Ez al-
kalomból Császár László polgármester au-
gusztus 13-án sajtótájékoztatót tartott an-
nak a Horváth Kft-nek az Ipar utcai telep-
helyén, amelynek az épületére felszerelt
napkollektorok, napelemek nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy Tapolca ismét
elnyerte a Napbajnok-címet.

– Nagy öröm számunkra, hogy Tapolca
már 3 éve szerepel azon a megmérettetésen,
amely arról szól, hogy melyik település hasz-
nál fel nagyobb arányban napkollektorokat
vagy napelemeket – mondta a polgármester.
– 2010-ben elsők lettünk, 2011-ben második
helyezést értünk el, és most újra a Napkorona
Bajnoka lett a város. Ez nemcsak annak kö-

szönhető, hogy egyre több lakóházra, társas-
házra kerül a napenergiát hasznosító napkol-
lektor, napelem, illetve, hogy a Gondviselés
Alapítvány Dr. Somogyi József Idősek Ottho-
na a melegvízellátást is ennek segítségével old-
ja meg, hanem nagymértékban annak is köszön-
hető, hogy Horváth István tapolcai vállalkozó,
a Horváth Kft. tulajdonosa sajáterős beruházás-
sal növelte a város napenergia felhasználását.

A köszöntő szavakat követően Császár László
elismerő oklevelet adott át a vállalkozónak, akivel
a sajtótájékoztatót követően interjút készítettünk.

– Ezzel a beruházással a gyermekeim jö-
vőjét szeretném megalapozni – hangsúlyozta
Horváth István. – A megtermelt napenergia
egy részét felhasználjuk, a nagyobb hányadát
pedig átveszi az energiaszolgáltató, azaz je-
lentős bevételi forrás.

– Ilyen volumenű magánerős napenergia-

felhasználás még nem olyan gyakori Magyar-
országon. Mikor és hogyan született az ötlet?

– Nyitott szemmel járom Európa országait,
látom, hogy a nap- illetve szélenergia felhasz-
nálása egyre gyakoribb tőlünk nyugatra. „Ha
nincs szél, akkor napnak kell lennie, ha nem
süt a Nap, akkor biztosan fúj a szél”-elvét
követve gondolkodtam el én is azon, hogy ezt
Tapolcán megvalósítom.

– Mióta és mekkora mennyiséget termel-
nek az itt lévő napkollektorok?

– Május 15-én kezdtük a termelést, 50.000
kW-ra szól az engedélyünk. Az eddigi eredmé-
nyünk 12.000 kW. Ebből 1.000 kW-ot felhasz-
náltunk, a 10.000-11.000 kW pedig már a hozam.

– Mekkora a beruházás költsége?
– Mintegy 30 millió forint, ez 5-7 év alatt

térül majd meg.
– Hogyan tovább?

– Már beadtuk a tervünket engedélyeztetés-
re egy 150.000 kW teljesítményű beruházásra.

– Azokat a napkollektorokat hol helyeznék el?
– Bárhová fel lehet szerelni őket. Ha a ter-

mészetvédelem engedélyezné, akkor akár a vá-
ros déli elkerülő útja alatti területre is fel lehet-
ne állítani olyan betonlábakat, amelyekre fel-
szerelnénk. Németországban és Csehországban
azt láttam, hogy a mezőgazdasági termelésre
alkalmatlan területeket így hasznosítják.

– Az újat akarásnak mindig sok gátja van.
Megtapasztalta ezt Ön is?

– Nehéz erről beszélni, de valóban még ide-
genkednek az emberek – még a hivatalok is –
a napenergia hasznosítástól. De a jövő útja ez
lesz. A mi beruházásunk Dunántúl második leg-
nagyobb magánerős vállalkozása. Bízom ab-
ban, hogy jövőre is hozzájárulhatunk a Nap-
korona Bajnoka cím elnyeréséhez.          NHE
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Tapolca, a Napkorona Bajnoka

Összevont kulturális programok Diszelben
A Tapolca-diszeli Bakos-rét kulturális ren-
dezvénynek adott már otthont. Július 
28-án mégis a „nem mindennapi” jelzőt
hallották a jelenlévők Bognár Ferenc in-
tézményvezető és Hárshegyi József, Mo-
nostorapáti polgármesterének köszöntőjé-
ben. Ahogy a cím is utalt rá: Hagyomány-
őrzők és veteránmotorosok, autósok 2012.
évi találkozója a Tapolcai Kistérségben és
Falunap. Bakos György, a településrész ön-
kormányzati képviselője készségesen vála-
szolt lapunk kérdéseire.

– Ahogy utalt rá Bognár Ferenc és Hárshegyi
József is, nem mindennapi rendezvényre került
sor ezen a verőfényes nyári napon..

– Tapolca Város Önkormányzata, a telepü-
lésrészünk, valamint Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása közös pályáza-
tot adott be a LEADER- hez. Ennek köszön-
hetően kaphattuk meg az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság Kormánya által az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében nyújtott 800 000 HUF támogatást.
Ebből már meg tudtuk valósítani ezt az ösz-
szetett rendezvényt. Úgy gondoljuk, hogy az
ilyen jellegű találkozókra a későbbiekben is
nagy szükség lesz. Nem véletlen, hogy meg-
tisztelte jelenlétével a rendezvényt Hárshegyi
József (Monostorapáti) és Bolla Albert (Ra-
poska) polgármestere is, hiszen a kistérség
polgárait is szeretettel vártuk, invitáltuk Diszel-
be. Szeretnénk, ha a környező kistelepülések-
kel, azok lakosaival is erősíthetnénk a szálakat.

– A nyári hétvégék a fürdésről, turizmusról

szólnak. Milyen a látogatottság, nincs benne
rizikófaktor?

– Minden település igyekszik lehetőségei
szerint a nyári holtidőt kihasználni. Megfe-
lelő, célirányos programokkal szeretnénk mi
is a lakosságot, érdeklődőket aktivizálni és

szórakoztatni. Minden korosztályt szeretnénk
ilyenkor megszólítani. Más kérdés, hogy
ezekre a programokra vevők-e az emberek?
A kulturális blokk szokott a legnépszerűbb
lenni, de rajtunk nem múlik, mindent elkö-
vetünk azért, hogy elégedetten távozzanak a

rendezvényeinkről.
– Kisapáti mellett Diszel is aktív és kellően

önálló kulturális életet él...
– Közigazgatásilag ugyan Tapolcához tar-

tozunk, de a magunk módján mégis – való-
ban – önálló életet élünk, és igyekszünk is azt
színesebbé, színvonalasabbá tenni. Éves szin-
ten öt-hat olyan rendezvényünk van, amit sa-
játunknak mondhatunk: Gyepűtiprás, Szüreti
Felvonulás, Pünkösdi Dalostalálkozó, stb.).
Ezek már tradicionális programok, van rá ér-
deklődés, reméljük, hogy fáradozásunk egyet-
len esetben sem hiábavaló.

– A szűkös anyagi kondíciók határt szabnak?
– Tapolca Város Önkormányzata nem pusz-

tán Diszelnek, de a többi városrésznek is igyek-
szik megfelelő színvonalú programokat, elő-
adókat szervezni és meghívni. Mi is így va-
gyunk ezzel. A pályázati pénz természetesen
csökkenti a mi kiadásainkat, valamint hoz-
zájárul ahhoz is, hogy még színesebb prog-
ramokkal és fellépőkkel kedveskedjünk a meg-
jelenteknek. Ezen a rendezvényen is volt kis-
állat simogató, légvár, Lufibohóc, arcfestés,
ijász bemutató, sportvetélkedő, kispályás
foci, gyerekeknek pónilovaglás. A kulturális
blokkban fellépett a Csobánc Népdalkör, a
Batsányi Táncegyüttes, Monostorapáti Vegyes-
kar és a Néptánccsoport is, Raposkai Tánc-
csoport és a Nagyvázsonyi Tánccsoport.
Emellett színpadra lépett a Határkő, Pertu és
a fiatalokból álló Magányos Eper formáció
is. A találkozó és falunap zárásaként a nép-
szerű SMS együttes húzta a talpalávalót.    DI

Virágos TapolcáértNe bízza a véletlenre!
A Virágos Tapolcáért Mozgalom eredmény-
hirdetésére augusztus 19-én került sor a
Köztársaság téren.

A hagyománnyal rendelkező programot ko-
moly előkészületek, egyfajta „terepszemle”
előzi meg. A szervezőknek – Tapolcai Város-
szépítő Egyesület, Tapolca Város Önkormány-
zata, az Épített- és Természeti Környezet Vé-
delméért Alapítvány, a Városért Egyesület, va-
lamint Tapolca és Környéke Vállalkozók Egye-
sülete – idén sem volt könnyű dolguk. Szép,
rendezett porták neveztek a megmérettetésre. 

A polgármesteri különdíjat és az első he-
lyezetteknek járó elismerést Császár László,
a többi helyezettnek járó díjat pedig a felso-
rolt egyesületek képviselői, dr. Zsiray Ferenc,

Boczkó Gyula, Orbán Tibor és Csizmadia
József adta át.

Győztesek: Előkert kategória: 1. Dér Béláné,
Berzsenyi D. u. 98.; 2. Sáfárné Halász
Nikoletta, Berzsenyi D. u. 96.; 3. Osváth
Józsefné, Fő tér 4. Családiház kategória: 1.
Hosszú-Pál Andrea, Munkácsy M. u. 34.; 2.
Takács Lászlóné,  Tapolca-Diszel, Csabi u. 7.;
3. Hosszú Istvánné, Pacsirta u. 41. Erkély
kategória: 1. Mayer Nándorné,  Berzsenyi D.
u. 1. C 2/3; 2. Lakosy Gyuláné,  Kossuth L. u.
64. A 1/1; 3. Tóth Győző, Klapka Gy. U. 1. 1/3;
4. Somogyi Kálmánné,  Kazinczy F. tér 15.
A/3; 5. Dányi Józsefné;  Billege u. 5. ½. Lakó-
közösség kategória: Fő tér 1.

Gratulálunk! Dancs István

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal törekszik
arra, hogy az ügyfélszolgálataikat felkere-
ső Ügyfelek elégedettek legyenek, gyors,
korrekt és magas színvonalú tájékoztatás-
ban részesüljenek. 

Ezért a NAV Közép-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága és megyei adóigazgató-
ságai (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszp-
rém) ügyfélcentrikus adatok megjelenítésével
kívánja segíteni Ügyfeleit a világhálón.

Az adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu),
az Ügyfélszolgálatok menüpontban a „Kö-
zép-dunántúl” kiválasztásával Ügyfeleink a
kapcsolatfelvétel számukra legmegfelelőbb
módjában találhatnak hasznos információkat,
adóhatóságunk telefonon, írásban elektroni-
kusan, vagy személyesen kereshető fel. 

Az új internetes szolgáltatásainknak kö-
szönhetően Ügyfeleink előre tájékozódhatnak,
hogy az ügyfélfogadási időn belül mely idő-
pontban tudják a legrövidebb várakozási idő-
vel elintézni ügyeiket a megyeszékhelyen. 

Ugyanitt található a Veszprém Megyei
Adóigazgatósága központi ügyfélszolgálatán
mért átlagos várakozási idő adatok 2012.

augusztus 13-tól kezdődően minden hét első
munkanapjának végére elérhetőek. 

Veszprém megyében megyei központi ügy-
félszolgálaton (Veszprém, Brusznyai Árpád
u. 22-26.) az elmúlt (32.) héten az átlagos
várakozási idő 10 perc 11 másodperc volt. 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
lehetőségük van egyes adóügyeiket – adókár-
tya és adóigazolás igénylése, illetőség-igazolás
kérése és ügyfélkapunyitás – sorban állás nél-
kül, előre egyeztetett időpontban intézni az inter-
netes ügyfélszolgálati időpontfoglalást biztosí-
tó program segítségével. Az ügyintézési idő-
pontok lefoglalására csak a megyei központi
ügyfélszolgálatok tekintetében van lehetőség.
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli mun-
karendváltozásról szóló tájékoztatónkkal segí-
tünk, hogy Ügyfeleink egész évre tudják ter-
vezni hozzánk tett látogatásukat. Helyi honlapun-
kon szakmai tájékoztatóinkkal útmutatót szolgál-
tatatunk ügyfeleink adóügyei intézéséhez. Lá-
togasson el a Közép-dunántúli Régió honlapjá-
ra mielőtt felkeres Bennünket, és tájékozódjon
lehetőségeiről! Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Fotó: Dancs

Perger Zoltán, a veteránmotorosok egyike

Mérhető javulás
Háromhetes kúrán gyógyulhattak a gyógy-
barlangban a vörösiszap-katasztrófa miatt
asztmássá vált kolontári és devecseri gye-
rekek. 

– Az ajkai és a tapolcai kórház összefo-
gásából létrejött programban látványos, vizs-
gálatokkal alátámasztott javulást értek el a gye-
rekek többségénél – tudtuk meg dr. Kovács
Ilonától, az ajkai Dr. Magyar Imre Kórház

gyermekosztályának vezetőjétől. 
A barlangban eltöltött időt különböző fog-

lalkozásokkal tették tartalmassá, és gyógy-
tornán is részt vettek a kis betegek. A kúra si-
kerén felbuzdulva tervezik a folytatást, hi-
szen a 2010-es katasztrófa óta jelentősen
megszaporodott a légzőszervi megbetege-
dések száma a térségben.

Kovács Melinda
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Batsányis diákok a Hunyadi Járaton
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
tal kiírt pályázat a nándorfehérvári diadal
emléknapjának megünneplését igyekezett
élővé tenni az e történelmi korszakról ta-
nuló diákok számára. 

Ez alkalomból július 19-22 között szervező-
dött az első Hunyadi Járat, melyen 17 közép-
iskola közel kétszáz diákja vett részt pálya-
munkája (újság, honlap stb.) alapján, köztük
12 fő a Batsányi János Gimnáziumból. A 10.
A osztályos tanulói (Fecser Zsuzsanna, Felker
Adrienn, Fülöp Dorottya, Halápi Katinka,
Kardos Klaudia, Kalmár Ágota, Magyar Kitti,
Ságvári Dalma, Szalay Fanni, Vigánti Dóra,
Bárka Levente, Kis Gábor) Diadalunk címmel
készítettek emléklapot. Ennek jutalmául nyer-
ték el a négynapos belgrádi hajókirándulást.

476 folyamkilométer megtétele után érkez-
tünk a Duna és a Száva folyó találkozásánál
fekvő nándorfehérvári várhoz, szerb nevén a
Kalemegdán-erődhöz, mely esti kivilágításá-
val pompás látványt nyújtott. A délvidéki vég-
várrendszer legjelentősebb pontjának megte-
kintése másnapra maradt. A várnak mára csak
külső falai állnak, melyek egy hatalmas par-
kot ölelnek körbe, ami a belgrádiak „Város-
ligete”. A vár széléről felejthetetlen panoráma
nyílik a két folyó találkozására, illetve Zi-
monyra, mely ma már Szerbia fővárosának
része. 1456-ban e város mellett volt a törökök
blokádja, melyet sikeresen áttört Hunyadi
János 10 ezer fős felmentő seregével. Élelmet
és katonai utánpótlást juttattak be a Szilágyi
Mihály vezetésével – eredetileg kétezer kato-

na által – védett várba. Az erődöt II. Mehmed
szultán 70 ezer fős serege július 14-e óta ost-
romolta a szárazföld irányából. A reményte-
lennek tűnő helyzetben nélkülözhetetlen erőt
képviselt a Kapisztrán János ferences szerze-
tes által toborzott, kb. 30 ezer fős keresztes
sereg. A törököket kevés választotta el attól,
hogy elfoglalják az időközben földig rombolt
erődítményt, a hagyomány szerint Dugovics
Titusz (ilyen nevű várvédő a korszakban biz-
tosan nem élt) rántotta le (saját életét is fel-
áldozva) a várfal tetejéről a győzelmi zászlót
kitűzni szándékozó török katonát. Az utolsó

pillanatban – július 22-én – a vár védői ellen-
támadásba lendültek át: sikerült kitörniük a vár-
ból, elfoglalták a török ágyukat, majd a Száván
(Hunyadi tiltása ellenére) átkelő Kapisztrán-
féle keresztesekkel együtt közrefogták az ad-
digra már meggyengült törököket. A végső
csatát már a vár előtti mezőn vívták meg, ahol
a magyarok felülkerekedtek.

A hagyomány szerint III. Callixtus pápa a
győzelem örömére elrendelte, hogy a kato-
likus templomokban szerte a világon déli 12
órakor háromszor harangozzanak. Valójában
Európa hívei imáikkal segítették a várvédő-

ket. A bulla kihirdetése Magyarországon csak
a diadal után következett be, így a néphagyo-
mány a győzelem örömével köti össze a ren-
delkezést. A csata jelentősége, hogy a törökök
az 1521-es támadásig tartózkodtak a jelentő-
sebb hadmozdulatoktól Európa déli tájai ellen.

A csata helyszínét látva a fiatalok számára
könnyebben átélhető a diadal jelentősége. A
magyar csoport tisztelettel adózott eleink hős-
tettének, s a Hunyadi kőtáblánál koszorút he-
lyeztek el. A korabeli vár képét ma már csak
egy makett őrzi. Ma döntően, a 18. század
eleji osztrák átépítés (1717-1739 között a
Habsburg Birodalomhoz tartozott) emlékei lát-
hatók, bár a törökök 1867-ig tartózkodtak itt.

Élményekben gazdagon indultunk vissza
másnap. Délelőtti napsütésben búcsúztunk a
nándorfehérvári vártól, Zimonytól, ahova a csa-
ta után menekítették a beteg Hunyadi Jánost.

A szombat ismét a hajón telt. Kalocsán
honvédségi sátrakban nomád körülmények kö-
zött táboroztunk. Majd a diadal napján dísz-
inget öltve szálltunk partra Budapesten, a
Széchenyi téren. A Hunyadi Járat tagjai csat-
lakoztak a precízen megszervezett, központi
ünnepséghez. Átgyalogoltunk a Lánchídon,
majd a Hunyadi utcán középkori hadibemu-
tatókat láthattunk. A Hunyadi-szobornál elhe-
lyeztük a Belgrádból hozott emlékköveket.
Végül a budai Várban rendhagyó történelem-
órával zárult a Hunyadi Járat 2012. Köszönet
a szervezőknek a tartalmas programokért.

Riba Erzsébet 
szaktanár

Egyre nagyobb az igény
a művészeti nevelésre

Megérkeztek a tankönyvek

A badacsonytomaji székhelyű Balatonfel-
vidéki Szín Vonal Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény neve szeptember 1-jétől Szín-
Vonal Alapfokú Művészeti Iskola lett a jog-
szabályi változások, illetve a telephelybő-
vülések miatt.

– A nyári szünet eredményesen telt tanuló-
ink számára – tájékoztatta lapunkat Baranyai
Zoltánné, az intézmény igazgatója. – Sikere-
sen szerveztük meg az országos bútor, ruha és
öltözék-kiegészítő versenyt, a tapolcai kistérség
tanulóinak összefogásával elkészültek a bada-
csonyi strand 90 méter hosszú falfreskói. Fel-
készültünk a referencia intézményi szerepkör-
re, a projekt előírásainak megfelelően megva-
lósítottuk a TÁMOP 3.1.7 pályázatot.     

A nyár folyamán a rajztanárok világlapja, a
„Gifted Education International” közölt egy
terjedelmes, tanulómunkákkal illusztrált tanul-
mányt művészeti iskolánkról az alábbi cím-
mel „The talent managing work of the Bala-
tonfelvidéki Szín-Vonal Primary Art School”,

mely a világ minden országába eljutott. 
A 2012/2013-as tanévben az ágazati minisz-

ter grafika, kerámia és tűzzománc készítésben
hirdetett meg országos tanulmányi versenyt,
amelyekben a hagyományokhoz híven szeret-
nénk ismét a legtöbb dobogós helyet megsze-

rezni. Ebben a tanévben tehát elsődlegesen er-
re a három közkedvelt művészeti ágra, illetve
emellett a festés és a tárgykészítés legváltoza-
tosabb módjaira készítjük fel tanítványainkat.
Szeptembertől művészeti iskolánkba várjuk a
hat évet betöltött nagycsoportos óvodásokat is. 

Az idei, immár nyolcadik tanévünk nagyon
eredményesen kezdődik. A dr. Navrasics
Tibor miniszter, Roman Kowalszki lengyel
nagykövet és Lasztovicza Jenő elnök védnök-
ségével a Magyar-Lengyel Együttműködés je-
gyében meghirdetett nemzetközi gyermek és
ifjúsági képzőművészeti pályázaton a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés Elnöki Hivatal érte-
sítése alapján húsz tanulónk kerül díjazásra
szeptemberben – mondta az igazgató.     NHE

Tapolcán is átvették már a tankönyveket az
iskolák. 

A Tapolcai Általános Iskolába mintegy nyolc
raklapra való tankönyv érkezett, amelyet a három
tagintézményben (Batsányi, Bárdos, Kazinczy)
már el is szortíroztak évfolyamok szerint. Ve-
lük egy időben a Batsányi János Gimnázium,
illetve a zalahalápi, a nemesgulácsi és a rév-
fülöpi iskolák is megkapták a szállítmányt.

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos intéz-
ményegységében Bajner Imre igazgató és Gál
Attila intézményegységvezető arról tájékoz-
tatta munkatársunkat, hogy mindent megkap-
tak időben, az elvégzett ellenőrzés alapján
hiánytalanul. 

Gál Attila elmondta, hogy náluk három-
százhatvan gyerek kezdi meg az idei tanévet,
közülük negyvenkilencen az első évfolyamot.
Tapolcán a többi tagintézménnyel és más
alapfokú intézménnyel együtt közel kétszáz

kisdiák ül először az iskolapadba.
A csomagok ára többnyire meghaladja a

tízezer forintot, a Bárdosban például az 1.A-
soké 12 ezer 897 forintba, az 1.Z-seké 13700
forintba kerül. A legdrágább csomag itt a he-
tedikeseké, nekik 16700 forintot kóstál a tan-
évkezdés. A rászorulók (három, vagy több gye-
rekesek, rendszeres szociális segélyben része-
sülők, vagy tartósan betegek) térítésmentesen
jutnak hozzá a könyvekhez, az iskola egyénen-
ként 12 ezer forint központi keretet kap erre.

Ez azt jelenti, hogy a többletköltséget az
intézménynek kell kigazdálkodnia. Gál Attila
hozzátette, hogy ezt ők könyvtári kölcsönzés-
sel hidalják át, ami azt jelenti, hogy az érintett
diákok csomagjaikba tartósabb használatra al-
kalmas könyveket is kapnak, de csak a tanév
idejére, tehát kölcsön.

(Forrás: Napló-online.hu
Szerző: Szijártó János)

Nagyboldogosok nyári táborozása

Július közepén 5 napos szabadidő- és ka-
landtáborban vett részt a katolikus iskola
43 diákja Balatonakaliban. A Nagykőrö-
si Diáktábor 4-8 ágyas igényes faházakat 
s napi négyszeri étkezést biztosított szá-
mukra. 

Az 5 nap tartalmas programokat kínált szá-
munkra: kirándulást tettünk Tihanyba, ahol az
Apátságot és a Kalózmúzeumot néztük meg,
Balatonfüreden gyönyörködtünk a hajó- és vi-
torláskikötőben, s felfedeztük a kiserdei játszó-

parkot. Bár az időjárás néha megtréfált min-
ket, minden nap strandoltunk hol Balatonaka-
liban, hol Zánkán. A gyerekek számára a leg-
nagyobb élmény a zánkai sárkányhajózás, az
esti kertmozi és a táborzáró tini diszkó volt. 

Balatoni napjainkban léleküdítőként szolgált
Földi István atya, lelki igazgatónk tábori mi-
séje, amit gitáros est követett a tábortűz körül.
A közös élményeket egy sétahajózással zártuk.

Köszönjük a Karitász és a Keresztény Szülők
Alapítványának támogatását! Bányai Barbara

Batsányisok a Hunyadi Emlékkőnél

Fotó: Gimnázium

Tapolcai fiatalok a badacsonyi strand freskójának festése közben

Fotó: SZÍN-VONAL

Hurrá! Nyaraltunk!

Fotó: Iskola



Tapolca Város Óvodájának Kertvárosi Tagintézménye pályázatot nyújtott be
a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket elősegítő mintaprojektek” elnevezésű felhívására. 

A pályázat sikeresen zárult, így a Mintaprojekt Tapolcai Kertváros zöldhulladé-
kának komposztálására című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0056 számú pályázaton össze-
sen 4.980.850,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió, illetve az

ERFA támogatásával, melyhez az 5% önerőt 262.150,- Ft-ot Tapolca Város Önkor-
mányzata biztosította. A projekt bruttó összköltsége 5.243.000,- Ft. A projekt
megvalósítási időszaka: 2011. szeptember 1. – 2012. augusztus 31.

A Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye pályázatát 2011 nyarán nyújtotta be
„Házi és Közösségi komposztálás” címen. A fő cél az volt, hogy a vállalkozó szellemű,
környezettudatos, kertes házban lakó családokat bevonjuk a projektbe. Felhívásunkra
130 család jelentkezett. Pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, így megvaló-
sulhatott a projektcél és biztosítani tudtuk a jelentkező családok számára az ingyenes
komposztálási lehetőséget, az ehhez kapcsolódó szakmai oktatást, az aprítógépeket, a
tájékoztató füzeteket, kiadványokat. 

A minél hatékonyabb megvalósításban sok hasznos segítséget, információt és
tanácsot kaptak a családok a komposztálással kapcsolatos összejövetelek előadóitól,
akik bizonyították, hogy a fenti cél elkötelezett hívei. A családok éltek a lehetőséggel,
kérdéseket tettek fel, megosztották tapasztalataikat egymással és a szakemberekkel
egyaránt. A résztvevők elismerően nyilatkoztak az előadások után, elégedetten távoz-
tak az oktatásokról, hiszen a hasznos „praktikák”, amelyeket megosztottak egymással,
még hatékonyabbá tudják tenni az általuk vállalt projektcél elérését a fenntartási és az
azon túli időszakban is.

A mintaprojekt megvalósulásával sikerült teljesíteni a projekt célját, hiszen a meg-
valósítás alatt a gyermekek a családon belül és az óvodában is megfigyelhették a ter-
mészet körforgását, elsajátították annak ésszerű kihasználását. Sikerült ezt a formális
oktatás helyett játékosan, megfigyelés útján és a példamutatást követve elsajátíttatni a
gyermekekkel, hiszen a projekt során bebizonyosodott, hogy a komposztálást – mint a
fenntartható életmód egyik elemét – csak a családokkal együttműködve lehet meg-
valósítani és hatékonyan alkalmazni. 

Reméljük, hogy a mintaprojekt jó példá-
vá válik, és több tapolcai család is kedvet
kap a környezettudatos magatartás e fajta
gyakorlásához.  

(x)

Sikeresen lezárult a Tapolca Kertváros
zöldhulladékának komposztálásával kapcsolatos mintaprojekt
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MESTERSÉGEM CÍMERE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A fegyvervésnökség alapja a fantázia és a precizitás
Sorozatunkban mesterségeket és mesterem-
bereket kívánunk bemutatni. Célunk nem
kevés: erősíteni a kétkezi munka becsü-
letét. Most Mátyás Balázs fegyvervésnököt
faggattuk arról, hogy miért ezt a szakmát
választotta. 

– Az, hogy jó a kézügyességem, már na-
gyon korán kiderült – és mivel mindig is a
fémek érdekeltek –, felvételiztem a budapesti
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola öt-
vös szakára. Ott 1995-ben végeztem. 1998-ban
pedig a Budapesti Szolgáltató- és Kézmű-
vesipari Szakközép Iskola vésnök szakán
szereztem képesítést. Azóta dolgozom vés-
nökként.

– A szakközépiskola olyan volt, amilyennek
megálmodta? Adta azt a pluszt, amiért egy 14
éves fiú útnak indul?

– Igen. Olyan volt, amilyennek elképzel-
tem. Sokat tanultam a fémekről, a különböző

művészeti korszakokon keresztül megismer-
kedtem a fémművesség történetével, azzal,
hogy már az őskorban igény mutatkozott ar-
ra, hogy a különböző, fémből készült hasz-
nálati tárgyakat, fegyvereket díszítsék, illetve
ékszereket készítsenek.

– Hol volt az első munkahelye az iskola
elvégzése után?

– Kezdetben egy Kft-nél dolgoztam, arany-
nyomók, beütők, szerszámok vésésével fog-
lalkoztam. A Magyar Pénzverő Zrt. vésnök-
műhelyébe 2003-ban kerültem.

– Ott mi volt a feladata?
– Éremszerszámokat, forgalmi pénzek szer-

számait véstem, illetve különböző emlékér-
meket. Itt találkoztam először azzal, hogy
mikroszkóp segítségével miként lehet vésni.
Századmilliméter pontosan, nagyon nagy
precizitással kellett dolgozni.

– Mint látom, a tapolcai műhelyében is
igénybe veszi a mikroszkópot. Hány órát lehet
úgy dolgozni vele, hogy ne fáradjon el a szeme?

– 10-12 órát, utána érzem úgy, hogy nem
bírom tovább, de igyekszem a napi 8-10 órát
betartani. Ez a mikroszkóp 4,5-70-szeres
nagyítást „tud produkálni”. Az én munkám-
hoz általában 5-10-szeres nagyításra van
szükség, de természetesen, ha finomabb ki-
dolgozású lesz a fegyver, akkor erősebb kell
hozzá.

– Térjünk vissza a Pénzverőnél töltött évek-
hez! Mondta, hogy érmeket készített. Van közöt-
tük olyan, amelyik különösen kedves Önnek?

– Az éremkészítéssel „belekóstoltam” a
tervezés művészetébe is. A 2006-os látogató
érem előlapját, a 2007-esnek pedig nemcsak
az elő- és hátlapját, de a gipszmintát, a ter-
veket és a szerszámot is én készítettem. Ez
óriási sikerélmény volt.

– Miként jutott el a Pénzverő Zrt. véső-
műhelyétől a fegyvervésésig?

– Interneten rátaláltam néhány neves fegy-
vervésnök honlapjára. Úgy gondoltam, hogy
ezt nekem is meg kell tanulnom. Készítettem

néhány próbavésést, aztán a pozitív vissza-
jelzések alapján döntöttem úgy, hogy bele-
vágok. Ehhez nagyon komoly engedélyezte-
tésre volt szükség, szakmát is kellett szerez-
nem hozzá. Csongrádon végeztem el egy két-
éves iskolát és így lettem fegyverműszerész
és vadászpuskaműves.

– Mekkora igény van a fegyvervésésre?
– Hála Istennek, egyre nagyobb, és így

egyre több munkám is van. Vannak olyanok,
akik a gyárban megrendelik az egyszerű
fegyvert, aztán itthon akár velem – vagy más
fegyvervésnökkel – készíttetnek rá mintát.

– Általában mit vésetnek a megrendelők a
fegyverre?

– Növényornamentikát, állatmotívumot,
vadászjelenetet.

– Monogramot is kérnek?
– Igen. A markolatrózsára, a markolat vé-

gére szoktunk egy fémlapot rakni, oda kerül-
het a monogram is.

– Mi volt a legrégebbi fegyver típusa, ami-
re vésnie kellett?

– Egy 92 éves angol Rigby nevű manufak-
túrából kikerült fegyver. Ez a manufaktúra az
angol királyi családnak is az egyik beszállítója.

– Melyik művére a legbüszkébb?
– Nem könnyű ezt megmondani. De talán

a nemrég készült duplacsövű puskára. Való-
jában mindig a legutolsóra vagyok a legbüsz-
kébb, mert olyankor úgy érzem, hogy megint
sikerült egy kicsit fejlődnöm a szakmában.

– Volt már olyan, hogy azt mondta, de jó
lenne, ha ez vagy az a szépen vésett fegyver itt
maradhatna nálam?

– Nagyon sokszor! De bízom benne, hogy
hamarosan készíthetek magamnak egy saját
puskát.

– Vadászfegyvereket készít megrendelésre.
Ezen kívül van valamilyen köze a vadászathoz?

– Már letettem a vadászvizsgát, kísérőként
is voltam vadászaton, de saját fegyverrel még
nem vadásztam. Ez lesz a következő lépés.

– Mi hozta haza Tapolcára?

– Elsősorban a gyerekek miatt költöztünk
haza 4 éve, de valójában a szakmám is haza-
hozott. Budapesten szinte megoldhatatlan lett
volna egy olyan műhely bérlése, amely min-
den előírásnak, feltételnek megfelel. Ez a
munka egyébként sem Budapesthez kötött.
Ha valaki vésetni akar a fegyverére, akkor
megkeresnek itt is.

– Céljai, tervei?
– Szeretném letenni a mestervizsgát. Ter-

veim között szerepel, hogy Ausztria, Német-
ország, illetve Belgium neves fegyvervésnö-
keinek a munkáját közelebbről is megis-
merjem. Az itthon dolgozó puskaműveseket
már ismerem, nagyrészükkel jóban is vagyok.

– Gyerekeit érdekli a munkája?
– Igen. Gyakran nézik, ahogy dolgozom. A

kisfiam már próbálgatja is a vésést.
– Ez akár azt is jelentheti, hogy egy fegyver-

vésnök dinasztia születésének lehetünk tanúi?
– Igen. Akár azt is jelentheti.               

N. Horváth Erzsébet

Mátyás Balázs keze nyomán gyö-
nyörű motívumok születnek

Fotó: H. Horváth

Óvodások oktatása a könyezettudatos magatartás elsajátítására

Mesterművek

Fotó: Internet

Befejeződött a Tapolcai Óvoda komposztálást népszerűsítő mintaprojektje a Kertvárosi Tagintézmény szervezésében.
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Minden életet védeni kell, ez általános törvény. Lelkiismeretünkbe vésett, ösztöntől vezé-

relt és törvényektől kiszabott parancs. Mégis özönével pusztul az élő (ezúttal különös te-
kintettel az emberre) igen különböző okból: természetes kopás, végelgyengülés, betegsé-
gek, hát még az erőszak miatt!

A gőg, a harácsolás, a kicsikart hatalom nagyjai és fegyveresei kis és nagy háborúkban
ártatlan milliók halálát okozzák. A védekezők „fegyverei” jóval szegényebbek, kis hatás-
fokúak vagy hatástalanok (kutyaugatás nem hallatszik az égig).

A hatalommal visszaélők pedig gondolják meg: nem a fegyver és az esernyő véd meg a
tönkretett milliók jogos lázadásától és támadásától, hanem a tisztesség, mert az fölösleges-
sé teszi a panaszt. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 63. rész
Hihetetlenül szoros kettős csillag

Négy óránál rövidebb keringési idejű vö-
röstörpekettőst fedezett fel egy kutatócso-
port a Hawaii-szigeteken található UKIRT
infravörös teleszkóp segítségével.

Becslések szerint galaxisunk csillagainak
fele kettős rendszert alkot. Ezen kettősök
többségének tagjai közösen jöttek létre, tehát
keletkezésük óta keringenek egymás körül.

A vörös törpék tízszer kisebb méretűek és
ezerszer halványabbak a Napnál. Emiatt
lehet az, hogy – bár a Tejútrendszer leg-
gyakoribb csillagtípusa – a hagyományos ég-
boltfelmérések során keveset észlelnek, mi-
vel a látható tartományban igen halványak.

A Bas Nefs által vezetett csoport négy
olyan kettőst is felfedezett, melyek keringési
ideje kevesebb mint négy óra!

Eddig úgy gondolták a szakemberek, hogy
ennyire szoros csillagpárok nem létezhetnek,
mivel még fiatalabb korukban össze kellett
volna ütközniük, így egy nagyobb csillagot
hozva létre.

Lehetségesnek tartják, hogy ez a csillagtí-
pus sokkal aktívabb, mint ahogy eddig hitték.
Az így keletkező mágneses aktivitás lassít-
hatja a csillagok kezdeti, gyors forgását, ezzel
lehetővé téve, hogy az eddig lehetségesnek
véltnél jobban megközelítsék egymást.

A bejelentéshez kapcsolódó szomorú hír,
hogy az UKIRT (mely kétségkívül az egyik
legsikeresebb brit távcső) működésére 2013
őszétől nem lesz pénz, így nagy valószínű-
séggel a teleszkóp befejezi működését.     

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Novák Józsefné Mann Margit

tanítónő, hitoktató
(Szapárliget, 1906. november 4. – Tapolca, 2001. május 23.)

Édesapja görög katolikus kántortanító, édesanyja római katolikus
tanítónő volt. A család hatodik gyermekeként született. Édesapja
még kislánya megszületése előtt elhalálozott. Mann Margit tanító-
női és hitoktatói diplomát Kiskunfélegyházán szerzett 1926-ban.

Mindszenten tanított a népiskolában. 1934-ben kötött házasságot Novák József okleveles
gazdatiszttel. Házasságukból hét gyermek született, öt már Tapolcán. A család 1939-ben ke-
rült Tapolcára férje gazdasági felügyelővé történő kinevezésével. Darányi utcai lakásukon
játszó-délutánokat szervezett a ház adottságait kihasználva, mintegy ötletet adva a későbbi
állami óvoda működtetéséhez. A kertvárosi óvoda történetében  mint óvodaalapítót tartják
számon. 1951-ben megözvegyült. Férje halála után a Tapolcai Állami Leányiskolában taní-
tott, ahonnan vallásos meggyőződése miatt eltávolították. Vallásossága miatt a megpróbál-
tatásai 1962-ig, nyugdíjba vonulásáig tartottak. Nehéz körülmények között taníttatta hét
gyermekét. Szép tónusú szoprán hangjával aktív szerepet vállalt a Borsányi Gábor által ve-
zetett Tapolcai Pedagógus Énekkarban. Nyugdíjas éveiben diákokat korrepetált, templomi
hitoktatást végzett. Szent Gellért püspökről színdarabot írt, amelyet hittanos gyermekek
adtak elő. Idős korára tolókocsiba kényszerült, betegségét türelemmel viselte. 1996-ban az
Eötvös József Tanítóképző Főiskola által kiadott arany, gyémánt, vas, valamint rubin okleve-
let vehetett át. 95 évesen hunyt el szerettei körében. A tapolcai új köztemetőben helyezték
örök nyugalomra. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

A napokban készítettem el ezt a teljesen
átdolgozott egyedi receptemet. Több ok is
amellett szólt, hogy dolgozzam át a régit. A
régi sokkal inkább emlékeztetett a rakott
zöldséges ételekre. Így kicsit, illetve nagyon
módosítottam. Készítettem hozzá egy tejföl-
ben kikevert tojásos reszelt sajtos zöld-
ségzöldes öntetet, amivel sokkal finomabb
lett az étel. Továbbá, hogy szebb legyen a vá-
gó felület, így adtam hozzá egy kis pirospap-
rika, és szalonnakockákat. Az így elkészített
étel már elegánsan tálalható lett, nem esett
szét, mint az előző recept. Szóval megérte az
átdolgozás, hiszen kaptam egy ízekben gaz-
dag és egy ragyogóan tálalható ételt. Próbál-
játok ki, akár hétvégi (ünnepi) ételnek is ki-
váló, egy nagyszerű idénysalátával!

Hozzávalók 6 adaghoz: 6 adag rizs köret,
40 dkg darált hús, 10 dkg húsos füstölt sza-
lonna, 6 dkg zsír (akár sült húsoknál maradt,
vagy töpörtyűsütés utáni), 3 gerezd fokhagy-
ma, 20 dkg vöröshagyma, 1 db kápia paprika,
2 db kisebb paradicsom, 2 dl tejföl 20%-s, 15
dkg reszelt füstölt sajt, 25 dkg szeletelt sajt, 8
db tojás, só, bors, 1 csokor zöldségzöld.

Elkészítése: A füstölt szalonnát kockára
vágjuk, és egy serpenyőben kipirítjuk a zsír

hozzáadásával. A vöröshagymát megtisztít-
juk, apróra vágjuk, és beletesszük a szalonnás
zsírba, megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a
darált húst. Sóval, borssal, és a zúzott
fokhagymával fűszerezzük. Amíg a hús
párolódik, addig elkészítjük a többi hozzá-
valókat. A tejfölbe belekeverünk 2 egész to-
jást, a reszelt sajt felét és a zöldségzöldet. A
kápia paprikából kockákat vágunk. Felsze-
leteljük a sajtot és a paradicsomot. Egy
keverő tálba belerakjuk a rizst, a fűszerezett
húst, a kápia paprikakockákat, a tejfölös ke-
veréket, az egészet jól összekeverjük és egy
kiolajozott tepsibe simítjuk. Majd egy
evőkanállal 6 mélyedést készítünk, és minde-
gyikbe 1-1 nyers tojást ütünk. A tojásokat
sajttal beborítjuk, egy paradicsom karikával
megjelöljük a tojásokat, és a hézagos részeket
beszórjuk a megmaradt reszelt sajttal, majd
180°C sütőbe toljuk és kb. 40-45 perc alatt
készre sütjük.

Tipp a sütéshez: ha magasabb falú tepsi-
ben készítjük el, akkor a sütési idő pár perc-
cel több lehet, és ha laposabb tepsiben, akkor
pedig csökken!

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Sajtos rizses hús benne sült tojással

Asztma
Az asztma olyan betegség, mely a lég-

utak nyálkahártyájának gyulladásából ered.
Emiatt a légutak érzékenyebbé válnak és
erősen reagálnak azokra az anyagokra, ame-
lyekre allergiásak vagyunk, vagy irritálják a
tüdőnket.

Tünetei: Sípoló légzés, köhögés, mellka-
si szorító érzés, légzési nehézség, szapora
légzés, a mellkas felfújt állapota, a légzési
segédizmok használata (orrszárnyi légzés,
bordaív alatti behúzódás). Súlyos roham
esetén elkékülés és légzési elégtelenség is
felléphet, mely akár halálhoz is vezethet.

Leggyakrabban 3 éves kor után jelent-
keznek a tünetek, de az asztma bármely

életkorban kialakulhat.
Ma még nem gyógyítható ez a betegség,

de az esetek többségében gyógyszeres keze-
léssel elérhető a tünetmentesség, vagy a tü-
netek minimalizálása.

Jelenleg még nem ismerünk bizonyí-
tottan hatásos megelőzési módszert, viszont
az anyatejes táplálás szerepéről még viták
folynak. Több vizsgálat is kimutatta az első
hat hónapban kizárólag anyatejjel való
táplálás védőhatását. A dohányfüstnek kitett
gyermekek esetében gyakrabban alakulhat
ki ez a betegség, ezért javasolt a dohányfüst
kerülése. (Már az anyaméhben is érezteti a
hatását!)

Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 13. rész

Még néhány szójáték
- Papa, én beleestem ebbe a fiúba. – Az nem
baj, én meg ebbe a gödörbe.
- Elszakadt a karórám szíja, de nem húzom fel
azt egy karóra.
- Nősténytár nincs, de kantár, látványtár stb.
van.
- Pisti nem azért vagány fiú, mert gyorsan le-
ugrott a vágányról, amikor közeledett a vonat.

- Hű Balázs kívülre nincs, de hűbele az van.
- A vadőr nem őrmester volt a katonáéknál,
hanem csak tizedes.
- A piacon hangosan hirdeti áruját: Jó pofa ez
a kofa.
- A rossz sebből lett a rosseb.
- Vele mikor? Bármikor, akármikor.

Dr. Töreky László

Egy második esély az életre…
Mindössze néhány jóérzésű embernek kö-
szönhetik az életüket azok a kismacskák,
amelyeket egy ismeretlen július 25-én, szer-
dán Tapolcán a SPAR melletti szelektív hulla-
dékgyűjtő papírkonténerébe dobott. A ci-
cák egy hónap körüliek, tehát még hetekig
óriási szükségük lett volna anyatejre. 

Eredeti tulajdonosuk azonban másképp dön-
tött: úgy gondolta, hogy ezek a csodaszép,
védtelen, apró állatok nem érdemlik meg, hogy
éljenek, és hogy az őket világra hozó édesanya
sem ér annyit, megnyugodhasson: az aprósá-
gokat, amelyeket eddig odaadó szeretettel gon-
dozott, még néhány hétig óvhassa, etethesse,
hogy aztán erősen és felkészülten lépjenek az
életbe.

Aznap a nagy melegben, a konténerben
akár 50-60 fok is lehetett, ketten nagyon rossz
állapotba kerültek, kiszáradtak, mire rátalál-
tak. Csak hosszas itatás és higított tápszer
adása után lettek jobban. Rendőrségi feljelen-
tés történt az ügyben, ugyanis az állatvédelmi
törvény nagyon világosan fogalmaz az ilyen
esettekkel kapcsolatban:

„…állatkínzást követ el az, aki gerinces ál-
latot úgy bántalmaz, illetve úgy tart, hogy az,

az állat egészségének károsodásához vagy an-
nak pusztulásához vezet. Állatkínzást követ el
az is, aki állattartóként háziasított emlősálla-
tot vagy az ember közelében tartott veszélyes
állatot elűz, elhagy, vagy kitesz…” 

Az állat életre szóló ajándék: felelősségre,
következetességre nevelhet, egy végtelen sze-
retetforrás. Ugyanakkor egy kisállat örökbe-
fogadása óriási felelősség is: nem mindegy,
hogy a család időbeosztása és életvitele mek-
kora teret enged egy új családtag érkezéséhez.
Közhely, hogy macskát tartani egyszerűbb,
mint kutyát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
cicáinkkal szemben nincsenek kötelességeink.
Felháborítónak tartom, hogy a 21. századi
Tapolcán, bárki is ilyen embertelen módon
szabaduljon meg, a nem kívánt kismacskák-
tól. Az ivartalanítás mindenki által hozzáfér-
hető, a legegyszerűbb és legbiztonságosabb
módja annak, hogy elejét vegyük a „prob-
lémáknak” Különösen akkor, amikor három
millió kóbor állat tengődik Magyarország ut-
cáin, a menhelyek zsúfolásig teltek gazdára
váró árvákkal, kötelességünk, hogy legalább
saját állataink révén ne szaporítsuk a kóbor
állatok számát.

Mahatma Gandi szavaival élve: „Egy nem-
zet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven
tükröződik abban, ahogyan az állatokkal
bánik.”

Várjuk leendő, szerető gazdik jelentkezé-
sét. Most még cicatápszert kapnak, szeptem-
ber elején, oltva, féreghajtva, ingyen örökbe-
fogadhatók. A három cirmos kislány, a sötét
füstös cica kandúr. Kézhez szokott szelíd cicák,
biztosan emberek közt voltak eddig is. Gyö-
nyörűen fejlődnek, egészséges és boldog nagy
cicák lesznek. Még akkor is, ha van olyan, aki
ezt nem így akarta.         Dr. Somogyi Szilvia

Fotó: Dr. Somogyi
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
Örömteli hír, hogy a Tapolca VSE NB II-es
csapatához érkezett Mádl Ildikó kétszeres
olimpiai bajnok nagymester, aki 21 év után
tér vissza nevelő egyesületéhez. Érkezett
még Marton József mj. versenyző, aki az
Ajkai Bányász SK csapatának élversenyzője
volt. Nem távozott senki.
A tapolcai sakkiskolások a Balatonlellén
rendezett országos korosztályos rapid sakk-
viadalon a 10 év alatti csapatok versenyében
(17 induló) az első helyen végeztek, így or-
szágos bajnokok lettek. A csapat tagjai vol-
tak: Bakos Balázs, Érseki Áron, Kaufmann
Kristóf, Juhász Judit. A 14 év alatti csapa-
toknál (19 induló) a tapolcai sakkiskolások a
hetedik helyen zártak.
A Rockwool 2012 gyermek egyéni sakk-
verseny tapolcai helyszínére 36 versenyző
érkezett. A versenyt három csoportban ren-
dezték meg. Eredmények: C csoport (16 in-
duló): 1. Gaál Zsóka, 2. Enyingi Bence, 3.
Hegedűs Zétény (mindhárman TVSE-sak-
kozók). B csoport (10 versenyző): 1.Janzsó
Patrik, 2. Bencze Balázs (mindketten TVSE).
A csoport (10 induló): 1. Szabó Benjamin, 3.
Buzás Bertalan (TVSE).
A Noszlopy Gáspár-kupa diáksakkverse-
nyen a résztvevők négy korosztályban ültek
asztalhoz. Hét fordulóban döntöttek a végső
helyezésekről. Az idén a sportolók kísérői is

bemutatták sakktudásukat.A tapolcaiak helye-
zései: óvodások: 1. Tóth, 2. Gaál, 3. Koleszár,
kisfiúk: 3. Csalló, középső korosztály: 3.
Buzás, kísérők: 1. Paréj, lányok: 1. Árvai, 2.
Koltai, 3. Sötét.

LABDARÚGÁS:
A labdarúgó Magyar Kupa első fordulójában
a TIAC (megyei I. oszt.) a Magyarpolány
(megyei II. oszt.) vendége volt. A mérkőzés
befejeztével 1:1 volt az állás, a hosszabbí-
tásban lőtt góllal a Tapolca lépett tovább a
főtáblán a második fordulóba. Gólszerzők:
Enyingi, Csala.
A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
1. fordulójában: TIAC-Peremarton 1:1. A
rengeteg helyzetet elpuskázó tapolcaiak ellen
megérdemelten szerzett egy pontot a végig
küzdő Peremarton.

GÖRKORCSOLYA: 
A II. tapolcai Rontsál rá! skate jam görkor-
csolya-versenyt a városi sporttelep kiválóan
előkészített pályáján bonyolították augusztus
11-én. Profi és amatőr kategóriában mérték
össze tudásukat a görkorisok. A selejtezőben
és a döntőben is a negyedíveken és a fánbo-
xon bemutatott csúszásokat, ugrásokat, trük-
köket értékelte a zsűri. A tapolcai versenyzők
közül két profi és két amatőr versenyző állt
pályára. Sajnos, a döntőben nem volt tapolcai
résztvevő.

Pars Krisztián remekelt 
a tapolcai dobóversenyen

A hagyományos Dr. Papp Pál-Csermák
József Kalapácsvető Emlékversenyen rajt-
hoz állt újdonsült olimpiai bajnokunk,
Pars Krisztián, s kétszer is 81 méter fölé
jutott, kétszer is nagyobbat dobott, mint
Londonban. A tapolcai versenyen 82-en
álltak dobókörbe több kategóriában. 

Az évente ismétlődő verseny ezúttal is
tiszteletadással kezdődött az Alsó-tó partján a
Pantheon-falnál. Császár László, Tapolca vá-
ros polgármestere köszöntő- és megemlékező
szavait követően koszorúk kerültek a verseny
névadóinak emlékfalára.

Míg az emlékfalnál a megemlékezés zaj-
lott, a város sporttelepének dobópályáján meg-
kezdődött a verseny a legfiatalabbak, a gyer-
mek korcsoport számára.  A legkisebbek után
a serdülők, az ifjúságiak, a juniorok, végül a
délután folyamán a felnőttek léphettek a do-
bókörbe, köztük a londoni olimpiai bajnok-
kal, Pars Krisztiánnal. A bemelegítés előtt si-
került vele néhány szót váltanom a gratulá-
ción kívül. A bajnok elmondta, mint ahogy a
Gyulai István Memorial után is, érzi, hogy
benne van még a nagy eredmény és megcé-
lozza a valaha elért legnagyobb eredményét,

ami 82,45 m volt.  Azt is elmondta, hogy a
londoni aranyérem nagy elégtétel a lelkének,
s nagyon büszke, hogy magyarként felállha-
tott a dobogó legmagasabb fokára, s tudja,
hogy volt edzője, Németh Pali bácsi is vele
volt Londonban.

S bizony jött is a nagy eredmény.
Krisztiánon látszott, hogy minden egyes kí-
sérletére nagyon összpontosít. Első és máso-
dik dobása centiméterre megegyezett (79,41
m), a harmadiknál 81,28-at jelzett a mérő-
szalag. Ezt két érvénytelen kísérlet követte,
majd a hatodik után ismét nemzetközi top
eredmény született, hiszen a kalapács 81,14-
nél csapódott a földbe. 

Az ünnepélyes díjkiosztón a legeredmé-
nyesebb klubnak járó serleget, az emlékver-
seny trófeáját az idei esztendőben is a szom-
bathelyi Dobó SE érdemelte ki. A Horváth
László-emlékserleget az idén is a VEDAC
kiválósága, Pásztor Bence vehette át legjobb
ifjúságiként (79,18 m) .

Az emlékverseny bajnoka pedig szenzá-
ciós eredménnyel Pars Krisztián lett.  A díja-
kon kívül Horváth Ferenc fafaragó ajándé-
kokkal  kedveskedett a győzteseknek.

Helytálltak a szenior hölgyek Dabason
Augusztus elején Dabason rendezték a
Mezey Ancsa országos szenior strandkézi-
labda-bajnokság döntőjét, ahol a tapolcai
szenior hölgyek is „homokra” léptek.

Erre a hagyományos kétnapos országos
döntőre az ország minden részéről érkeztek
női és férfi szenior alakulatok. Mondhatni,
hogy a sportolók jó ismerősként, szinte
barátként üdvözölték egymást a pályán és a
pályán kívül. A Magyar Kézilabda Szövetség
szervezésében rendezett verseny első napján
a csoportküzdelmek zajlottak. A csoportkör-
ben a tapolcai hölgyeknek a Győri ETO és a

Fradi volt válogatott és NB I-es játékosaival
kellett harcba szállniuk. Az erőviszonyokat
figyelembe véve elmondható, hogy tisztes-
séggel helytálltak a mérkőzéseken. A má-
sodik játéknapon gödöllői, szegedi, érdi és
békéscsabai csapatokkal folytatták a küzdel-
met. A nap végére kiderült, hogy teljesítmé-
nyük mire volt elég. A lányok a középme-
zőnyben végeztek. A tapolcai csapatot támo-
gatta a Remondis Tapolca Kft., a Szent
György Panzió, az UNIZOLA Kft. és Kiss
Zsolt vállalkozó. A hölgyek ezúton is kö-
szönetüket fejezik ki. 

A tizediket a Varjú Fogadó nyerte
Augusztus 3-án új helyszínen, a Kazinczy
téri sportpályán került megrendezésre a X.
Tapolca grundfoci kupa.

Utcák, terek, munkaközösségek, baráti tár-
saságok vegyes ( a pályán a férfiak mellett  14
év alatti gyermeknek és nőnek is tartózkodnia
kell a mérkőzésen) csapatai  neveztek a ha-
gyományos versenyre. Összesen nyolc. Két
csoportban kezdték a versenyt, a csoportok-
ból a két-két legjobb lépett tovább (A csoport:

Madrid, Varjú Fogadó, B csoport: Fox 40,
Milo FC). A középdöntőben fokozódtak az
izgalmak. A Madrid 5:3-ra nyert a Fox 40
ellen, a Varjú Fogadó 4:3-ra a Milo FC ellen.
Végül a kupáért – az első helyért – izgalmas
összecsapáson a Varjú Fogadó aratott győzel-
met (5:3) a Madrid gárdájával szemben. A
bronztalálkozón a Milo FC 6:5 arányban
bizonyult jobbnak a labdarúgó-játékvezetők
csapatánál (Fox 40).

IV. Ács János-Tapolca 2012’
Nemzetközi Egyéni Sakkverseny

Új helyszínen, a Tamási Áron Művelődési
Központban rendezték meg a négynapos
Ács János-emléktornát.

Augusztus 11-én Cseh Diána sportszervező
üdvözölte a népes mezőnyt, majd Paréj József,
a tapolcai sakk szakosztály vezetője virág-
csokorral köszöntötte Juhász Judit és Érseki
Tamara sakkozókat, akik kiharcolták a rész-
vételt a korosztályos világbajnokságra. Császár
László polgármester nyitotta meg ünnepélye-
sen a versenyt, majd köszöntötte Ács János
özvegyét, Gabriella asszonyt és családját. Ezt
követően a szervezők ismertették a négynapos
verseny programját, lebonyolítási rendjét.

Az idei nemzetközi versenyre hat ország
89 sakkozója érkezett, köztük egy nemzet-
közi nagymester, négy nemzetközi mester,

valamint hat FIDE-mester.
A tornán jól szerepeltek a fiatal tapolcai

tehetségek, hiszen kivétel nélkül valameny-
nyien növelték a nemzetközi értékszámukat.

A verseny záró napján ,14-én az ünnepé-
lyes díjkiosztón a helyezettek Császár László
polgármestertől és Ács János özvegyétől ve-
hették át jutalmaikat.

A tapolcaiak eredményei: 
A legeredményesebb gyermekversenyző

Buzás Bertalan (az Ács-család különdíját
kapta) lett.

A legeredményesebb tapolcai versenyző
Kosztolánczi Gyula, a legeredményesebb if-
júsági Bodó Bence, a legeredményesebb sze-
nior Káposztás Miklós, a legeredményesebb
hölgy versenyző Árvai Eszter lett.

Tapolca nyerte az öregfiú tornát
A IV. Tapolca Kupa elnevezésű nemzetközi
nagypályás öregfiú labdarúgótornát a
hagyományoknak megfelelően, a Városi
Sporttelepen rendezték meg négy csapat
résztvételével (Umag, Ruzsinov, Marcelhá-
za, Tapolca).

Az öregfiú csapatok 2X20 perces játékidő-
ben rúgták a bőrt körmérkőzéses rendszer-
ben, melyből a legjobban a Tapolca öregfiú
csapata jött ki, s lett tornagyőztes 7 ponttal (2
győzelem, 1 döntetlen, 9:6-os gólkülönbség-
gel).

Második helyen végzett az Umag gárdája
(1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 3:5).
Harmadik lett egy győzelemmel Ruzsinov,
negyedik Marcelháza. Köztük a gólkülönb-
ség döntött előbbi javára.

A díjkiosztóra a Tópart Étteremben került
sor, ahol a csapatok díjazásán túl a különdíjak
is gazdára találtak. Gólkirály a ruzsinovi Palo
Majdók lett. A legjobb kapus címet az umagi
David Bumbok érdemelte , a legjobb játékos-
nak járó díjat a marcelházi Vidermann Róbert
kapta.      Az oldalt készítette: Antal Edit

Sportos falunap Zalahalápon
Hagyományteremtő céllal szervezett túrát
a zalahalápi falunap programjai közé
Huberth János Csaba, aki nemcsak meg-
álmodta, hanem szervezte és kivitelezte is a
túrázók feladatait.

Az eseményekről, a sportos programról
kérdeztük a szervezőt: 

– Ezen a hegyen szervezett túra – mióta itt
lakom – még nem volt! Úgy gondoltam, a
falunap kedvező kereteket tud adni, és a ju-
talmazási részét is egyszerűbbé teszi! Túránk
6700 méter hosszú volt, 10 ellenőrzőponttal,
melyeken különböző játékos feladatot kellett
elvégezni. Minden állomást külön kategó-
riákra bontottunk: ovis, iskolás, felnőtt! Így a
vegyes csoportok is egyszerre tudtak játszani.

– A legjobb csapat 2 óra alatt teljesítette a
feladatokat, ami azért is meglepő, mert egy

óra maga az út is, ha siet az ember, na, ők
futottak! A legrosszabb idő 3 óra 20 perc volt,
valószínű ők nem futottak! Nem lett volna
fair, ha a díjazásban szerepet játszott volna az
idő, így random módszerrel a szolgálatot tel-
jesítő körzeti megbízott húzta ki a nyertesek
nevét!

Bogi-csapat: Páhiné Andi, Páhi Bogi, Páhi
Tamás. Farkasok: Konkoly Alex, Bogdán
Klaudia, Bogdán Ibolya. Reus: Nieder Samu,
Nieder Imola.

Különdíjat kapott a Csipet csapat Nyi-
rádról (Vajda Gábor, Vajda László és Vajda
Attila) illetve a szüleik, miután az anyuka
éppen a 4. gyermekkel állapotos, és a 7. hó-
napban, nagy pocakkal tette meg az utat!

A túrát a zalahalápi polgárőrség biztosítot-
ta, orvosi biztosítást dr. Hubert János vállalta.

Fiatal szív, erős akarat

Fotó: Egyesület



Megint egy sikeres Péntek Esti Frászt
tudhatnak maguk mögött a rendezvény
szervezői. Augusztus 10-én is gazdag
program várt mindenkit. Az est folya-
mán – műsorvezetőként a népszerű
rádiós személyiség – Abaházi Csaba
működött közre. Egészen késő estig
várták vásárlóikat a nyitva tartó üz-
letek.

A Corso Grill teraszán a látványos Kok-
tél Show, a zene kedvelőinek a népszerű
Sapayanka formáció játszott, de kongások
is szórakoztatták a jelenlévőket. Emellett

kora estig várták a véradókat is.
A Deák Ferenc utcában is számtalan

program közül lehetett válogatni. Gergely
Éva zumbája nyitotta a sort, majd az est
folyamán többször is ámulatba ejtette kö-
zönségét a Triál, Flatland BMX és Montain
Bike bemutató, csakúgy, mint a keszthelyi
Salsa Csoport tánctanítása.

Kompos Szabolcs jóvoltából látványos
testépítő bemutatót is láthatott a közönség,
valamint a Sprint Sportbolt jóvoltából „Sprint
Frász Kupa” tollaslabda és fekvenyomó ver-
senyt is rendeztek, Horváth Ferenc tulaj-
donosnak köszönhetően.

Divatbemutató nélkül sem múlhat el
egyetlen Péntek Esti Frász sem. Ezúttal a
Sissy Fashion, Vigona, Fashion és Black
Star Divat és napszemüveg bemutatóra is
sor került, az est végén tűzzsonglőrök ejtet-
ték ámulatba a szép számú résztvevőt. Éj-
félig pedig a Casino együttes biztosította a
talpalávalót.

Emellett a Szeretet Fénye Alapítvány in-
gyenes masszázst biztosított, de volt lehe-
tőség a térsakk, extrém hinta, mini légvár,
Balanz Bike kipróbálására is. Az APEH-
udvarban családi játékok várták a gyer-
mekeket és szüleiket.            Dancs István
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A Tapolca VSE 
Természetjáró Szakosztály

szeptemberi túraterve

Júniusi számunkban számoltunk be ar-
ról, hogy az Ady Endre utca 18 és 22-es
számú tömbházak közötti levezető úton
– bal oldalon – egy palával lefedett, el-
adó terület (magántulajdon) „alkalmi sze-
méttelep” lett.

Egy érintett kedves olvasónk megkere-
sése után megírtuk – szóvátettük. Nagy örö-
münkre néhány napon belül az említett te-
rületet megtisztították a mérhetetlen meny-

nyiségű szeméttől. Lapunk a pozitív irányú
észrevételekről, dolgokról is szeretne be-
számolni, ezért elhatároztuk, hogy köszö-
netet mondunk az „elkövetőknek”.

Két illetékest is megkerestünk ez ügyben,
de ellentétes válaszokat kaptunk kérdésünk-
re. Így aztán nevesítés hiányában az isme-
retleneknek szeretnék megköszönni a terü-
let vonzáskörzetében élők – velük együtt mi
is – a gyors és hatékony intézkedést.        DI

Észrevettük - szóvátesszük...

Fotó: Dancs

Tiszta területet lát, aki bepillant...

Fotó: Lövészklub

Czirók Attila nagyszerű eredményt ért el a nemzetközi megmérettetésen

Fotó: Dancs

A pörköltfőző verseny üde színfoltja minden évben a MÁV csapata

Fotó: Dancs

Látványos bicajos bemutatók szí-
nesítették a programot

Fotó: Für

A TVSE Természetjáró Szakosztálya augusztus 17-20 között kerékpártúrát
szervezett a Balaton körül. A túrán öten vettek részt

Sikeres szereplés – Gratulálunk! Kerékpárral a Balaton körül
A csehországi Pilsenben május 3-a és 6-a
között rendezték meg az idei év egyik leg-
rangosabb lövészversenyét, ami VB vá-
logató verseny is, a „kis világbajnokság”.

A rendezvény nagyságát és elismertségét
tükrözi, hogy 80 országból 758 versenyző
állt lőállásba. Köztük volt Tapolca magyar
válogatott futócéllövője, Czirók Attila is. A
felkészülése kimagaslóan sikerült, hiszen a

népes mezőnyben egy 17. és egy 31. helye-
zést ért el, ami rendkívüli elismerést érde-
mel. Sajnos, szűkebb pátriájában ezt nem
kapja meg, nem is támogatja senki.

Eredményeit – elmondása szerint – csak
a klubjának, a BEFAG Lövészklubnak
(Keszthely), edzőjének, Keczeli Zoltánnak,
jó barátjának és egyben klubtársának, Szadai
Lászlónak köszönheti.             Dancs István

Ha nyár, akkor pörköltfőzőverseny

Egyetlen esztendő sem múlhat el a pör-
költfőzőverseny nélkül. Idén már tizenne-
gyedik alkalommal gyűltek össze a csapa-
tok (21), hogy megmérettessék magukat.

Ínycsiklandozó gasztronómiai finomsá-
gokból idén sem volt hiány. Minden ka-
tegóriában születtek remekművek, de attól
sem kellett félni a csapatok tagjainak, hogy
marad az üst alján főztjükből. A hat főből

álló, kritikus zsűri- ha nehezen is, de dön-
tött, a jók közül is kik a legjobbak. Au-
gusztus 19-én délután az eredményhirde-
tésen adták át az elismeréseket, díjakat az
érintetteknek.

Eredmények:
Sertés: I. Városgazdálkodás, II. Zamat-

őrök 2 (Polgármesteri Hivatal), III. MSZP.
Marha: I. ÉFOÉSZ, II. Mókusörs, III.
MÁV és a Boszorkánykonyha. Vad: I. Finn
Baráti Kör (nem volt több helyezés kioszt-
va). Egyéb: I. Jobbik (nem volt több helye-
zés kiosztva). DI

Péntek Esti Frász

Halra magyar, halra bor!
II. Tapolcai Pisztráng és

Borfesztivál
Malom-tó, 2012. október 5-6-7.

Ropogós tapolcai pisztráng jó borok
társaságában, szórakoztató koncertek-
kel: Péterfy Bori & Loveband,
Pannonia Allstars Ska Orchestra,
Group ’N ’ Swing.

www.pisztrangfesztival.hu
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