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Értékelték a lánglovagok munkájátÉrtékőrzés és hagyományteremtés
felsőfokon – Nagyon nagy köszönet illeti Tapolca

városát, hogy jelentős mértékben támo-
gatja a tűzoltóságát – mondta Németh
Tamás tűzoltó ezredes, a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója július 17-én a Tapolcai Önkormány-
zati Tűzoltóság közgyűlésén.

A közgyűlés nemcsak az elmúlt évben
végzett munka értékelésére adott lehető-

séget, de kitüntetések, elismerések átadásá-
ra is sor került. Parapatics Tamás önkor-
mányzati főtanácsadó a legmagasabb tűzol-
tó elismerésben, Széchenyi Ödön-díjban ré-
szesült. A 2011. év tapolcai tűzoltója Sárközi
Roland parancsnok lett.

/Összeállításunk a 4. oldalon „Továbbra
is óriási szükség van az önkéntes tűzoltó
egyesületekre” címmel./

XXI. századi várvédők
Kilencedik alkalommal adott otthont jú-
nius 13. és 15. között a végvári vitézek
emlékét megidéző Gyulaffy Napoknak
Csobánc vára és a hegy lábánál lévő te-
lepülés, Gyulakeszi.

– Kilenc évvel ezelőtt néhány elszánt em-
ber elhatározta, hogy nem érhet véget Cso-
bánc várának története – mondta Hangodi

László történész beszédében. – Tették mind-
ezt azért, hogy az utánunk következő ge-
neráció is merengve, múltat idézve sétál-
hasson, kirándulhasson a fényes időket
megért várfalak között.

/Összeállításunk a 9. oldalon „Nem ér-
het véget Csobánc várának története” cím-
mel./

A július 6-ai, tapolcai ünnepi megnyitó
után vette kezdetét az a Ghymes Fesz-
tivál, amelyre ezrek érkeztek az ország-
határon túlról is.

A Kossuth-díjas Szarka Gyula és testvé-
re, Tamás által megálmodott, háromnapos

összművészeti fesztivál a magyar történe-
lemről, kultúráról, jelenről és múltról is szólt.
A programok Hegymagason és a Szent
György-hegyen zajlottak.

/Összeállításunk a 9. oldalon „Ez a rendez-
vény a színházról, irodalomról... címmel./

A helsinki olimpia
emlékére

60 évvel ezelőtt, 1952. július 24-én a Hel-
sinki Olimpiai Stadionban először csen-
dült fel a magyar Himnusz.

A hetvenezres tömeg ujjongva ünnepelte
az olimpiai dobogó legfelső fokán álló, 20
éves tapolcai sportolót, Csermák József ka-
lapácsvetőt.

A helsinki olimpia évfordulójára emlé-
kezve a Tapolcai Finn Barátok Köre július
5-én fotókiállítással egybekötött ünnep-
séget tartott a Városi Rendezvénycsarnok-
ban.

/Írásunk a 11. oldalon Fotókiállítással
emlékeztek címmel./

A közgyűlés résztvevőit elsőként Sárközi János alelnök köszöntötte
Fotó: N. Horváth

Támadás!!!

Fotó: N. Horváth

A fesztivál csúcspontja a Szent György-hegyen megtartott Ghymes
koncert volt

Fotó: eseménytér.hu

A finn nagykövetség korabeli fotókkal, plakátokkal járult hozzá a kiál-
lítás sikeréhez

Fotó: Antal

Csermák József, az olimpiai bajnok
Fotó: Archív

Kis sakkozók, nagy lehetőségek
Az országos, korosztályos egyéni sakkbajnokság balatonlellei döntő-
jén a tapolcai Érseki Tamara (12 éves) és Juhász Judit (8 éves) orszá-
gos bajnoki címet szerzett.

Ez a nagyszerű eredmény teszi lehetővé, hogy mindketten ott legyenek
novemberben Szlovéniában, a világbajnokságon. Edzőik: Mádl Ildikó és
Paréj József.

/Írásunk a 11. oldalon Világbajnokságra készülnek címmel./



Cászár László polgármesterrel a várost érin-
tő, a polgárokat érdeklő kérdésekről készí-
tettünk interjút.

– Polgármester Úr! Igaz, hogy módosul a
belvárosi rehabilitáció befejezésének határ-
ideje?

– Igen. Az eredeti elképzelés szerint 2012.
augusztus végére kellett volna megvalósulnia
a beruházásnak. A közbeszerzési törvény vál-
tozása miatt nem a tervezett közbeszerzés ke-
retein belül tudnak elkészülni a feladatok, ha-
nem az új törvény szerint kell kiírni a pályá-
zatokat, és ez sajnos meghosszabbította a
megvalósítás idejét. A közbeszerzési eljárá-
sainkat nekünk is minősíttetnünk kell a közre-
működő szervezettel, és ott eléggé lassú az
ügymenet. Július 18-án a VÁTI Közép-du-
nántúli Igazgatóságánál Lasztovicza Jenővel,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökével
együtt egy megbeszélésen vettem részt. El-
mondtuk, hogy gondjaink vannak az eredeti
határidővel, és már beadtuk a szerződés-mó-
dosításra vonatkozó kérelmünket. Bízom ben-
ne, hogy megértik a problémáinkat. Az ere-
deti szerződésben még 2007-es projektötle-
tek vannak, mára viszont már sok minden
változott az elvárások, a feltételek tekinteté-
ben. Csak néhányat említsek: mások lettek a
tűzrendészeti, a biztonságtechnikai előírások
egy színházterem felújítása során, a hőszige-
telési paraméterek is változtak, a kivitelezés-
hez kapcsolódó engedélyezési folyamatok is
átalakultak. Ezek mind „felülírták” az elkép-
zeléseinket.

– Már tudni lehet a belvárosi rehabilitáció
megvalósításának új határidejét?

– A mostani információink és az ajánlatok
alapján várhatóan jövő tavasz, azaz 2013.
március 31-e lesz a befejezés határideje. El-
sősorban a magasépítéssel vannak gondjaink
a Tamási Áron Művelődési Központ, vala-
mint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum te-
kintetében. A mélyépítéssel nagy valószínű-
séggel még ebben az évben elkészülünk. Két
helyen van csak probléma. Az egyik a parti
sétány kialakításánál a déli városrészben. Itt
azért kellett változtatni, mert az Alsó-malom
örökségvédelem alá esik, és emiatt kellett
kétszer is országos zsűri elé vinnünk a ter-
veket. Úgy néz ki, hogy a legutolsó variációt
már elfogadják. A másik problémát a Vas-
udvar jelenti. A mellette lévő, Fő tér 7-9. épü-
let még felújításra vár. Ha ott megkezdődnek
majd a munkálatok, akkor valószínű, hogy az
eredeti tervek szerint felújított Vasudvar is
„kárát látná” ennek. Ezért kérjük, hogy ennek
a rehabilitációja helyett egy másik területet
jelölhessünk ki. A Vasudvar felújítására pedig
csak azután kerülne sor, ha a szomszédos
épület már elkészülne.

– Öt év telt el a támogatási összeg elnye-

rése óta. Az infláció, a gazdasági válság, az
emelkedő árak miatt ebből a pénzből meg le-
het még valósítani az eredeti elképzeléseket?

– Ez a másik problémánk. Az öt évvel ez-
előtt megálmodott elképzelések és kalkulá-
ciók, a műszaki tartalom nem minden esetben
valósítható meg, úgy kell „finomítani” a rend-
szert, hogy minél kevesebb plusz költségre
legyen szükség. Az eddigi kivitelezéseket si-
került úgy megoldanunk, hogy belefértünk a
keretösszegbe. A 700 milliós támogatáshoz a
város jelentős, 350 millió önrészt tett hozzá.
Bízom benne, hogy – ha minimális plusz
költséggel is –, de meg tudjuk oldani a felada-
tokat. Szólnom kell arról is, hogy a nehéz-
ségek egyik okának a kétfordulós pályázati
rendszert látom. Emiatt gyakorlatilag tovább-
tart az elbírálás a szerződéskötésig, mint ma-
ga a projekt-megvalósítás.

– Már többször írtunk arról, hogy a város
a pályázatokhoz szükséges önrészt a „Tapolca
Jövőjéért” kötvény terhére biztosítja. Milye-
nek jelenleg a kondíciói?

– Az egymilliárd forintos kötvénypénzünk-
nek több mint fele különböző projektekben
lekötött. Ez nem azt jelenti, hogy fel is hasz-
náltuk. A lekötés azt jelenti, hogy a már meg-
kezdett, a folyamatban és elbírálás alatt lé-
vőkhöz kötöttük le. Ha nyerünk, akkor fel
kell használni, ha nem, akkor felszabadul. A
belvárosi rehabilitációhoz lekötött 500-600
milliót idén, illetve jövő tavasszal felhasznál-
juk, de addig is különböző bankokban for-
gatjuk, akár betétként vagy prémium betét-
ként, illetve opciós ügyletekben próbáljuk ka-
matoztatni. Ezek az elmúlt években 80-100
millió bevételt hoztak a városnak. Eddig is és
ezután is jó célokra kívánjuk felhasználni a
kötvény nyújtotta lehetőségeket, hiszen az
önrész biztosításával olyan pályázatok nyer-
tesei lehetünk, amelyek 8-10-szeres forráso-
kat tudnak generálni.

– Mikorra várható, hogy a volt laktanya
területén ún. ipari park alakuljon ki? Mikor
települhetnek oda a terület iránt érdeklődő
vállalkozók?

– Már elindítottuk a Rendezési Terv módo-
sítását; a szakhatóságoktól több visszajelzés
érkezett. A környezetvédelmi hatósággal jú-
lius 17-én folytattunk megbeszélést, mivel az
egy hatástanulmányt írt elő a Natura 2000
közelsége miatt. Mi azt jeleztük felé, hogy a
hasznosítási szándék nem arról a területről
szól, hanem a körbezárt laktanyáról. Az eddi-
gi egyeztetés alapján hamarosan lesz egy
személyes bejárás, majd egy újabb egyeztetés
következik. Az is elképzelhető, hogy ezek
után nem kell majd a környezetvédelmi tanul-
mány, és az odatelepülni kívánó vállalkozók-
nak hamarosan lehetőséget tudunk biztosítani.

– Mikor vehetik ismét birtokukba a ren-
dezvénycsarnokot a sportolni vágyók?

– Megtörténtek a műszaki szakértői vizs-
gálatok. Megvannak azok a műszaki megol-
dások, amelyek szükségesek a biztonságos
működtetéshez. Az engedélyezési és a kivi-
telezési tervek is folyamatban vannak. Amint

meglesznek ezek a szakhatósági engedélyek,
akkor reményeink szerint, október elejére,
közepére ki lehet javítani a hibát. Ez azt jelen-
ti, hogy a meghibásodott szerkezeti elemet
sem kell kicserélni, csak egy komolyabb be-
avatkozással meg kell erősíteni. A többi ele-
met pedig aláfeszítéssel erősítik meg. Mivel
az ügyben Pápa városa az eljáró hatóság, a
szakvélemény birtokában, ott arról tárgyaltunk
néhány napja, hogy a küzdőtér – korláto-
zásokkal – használható legyen. Itt elsősorban
a 20-30 fős kézilabdaedzésekre gondolunk. 
A sérült térfelet fizikailag le lehet választani.
Jelenleg is napi szintű az ellenőrzés. Sem-
milyen negatív változást nem mértek ott a mű-
szerek. Az a néhány milliméteres elmozdulás,
ami észlelhető, az egy ilyen fesztávolságnál
természetes. A javításnak anyagi vonzata is
van. A jogi képviselőnk már felvette a kap-
csolatot a gyártó céggel. A meghibásodás fe-
lelősségét, az anyagi terhek megosztásának
lehetőségét és szükségességét keressük. Ad-
dig is, míg ezekről nem születik végleges
döntés, az Önkormányzat fedezi a költsége-
ket.

– Az elmúlt hetekben, hónapokban a város
polgárai többször és többféle formában meg-
nyilatkoztak arról, hogy ragaszkodnak a kór-
ház aktív belgyógyászatához, sebészetéhez.
Július 1-jétől megszűnt Tapolcán az aktív el-
látás. Milyenek az első tapasztalatok?

– Valóban többféle módon is jelezték a vá-
ros polgárai véleményüket ezzel kapcsolat-
ban, legutóbb július 6-án volt egy lakossági
fórum, amelyre Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselőt, a Képviselő-testületet és jó-
magamat is meghívták. Ezzel a fórummal egy
gondom volt: megint politikai vita színhe-
lyévé vált a lakossági fórum. Hiszen a szer-
vezők sem a kórház vezetését, sem az igaz-
gatót, sem azokat a szakorvosokat nem hívták
meg, akik szakmai oldalról támasztották vol-
na alá a struktúraváltást, illetve cáfolták volna
a vele kapcsolatos negatív híreszteléseket.
Egy a lényeg: ilyen rövid idő alatt nem lehet
leszűrni, hogy ez a változás jó vagy rossz. Azt
viszont tudomásul kell venni, hogy a korábbi
struktúra nem tartható fenn a tapolcai kór-
házban, az ország teherbíró képessége nem
teszi lehetővé, hogy minden településen ma-
gas szintű ellátást lehessen biztosítani. Az el-
múlt két hétről a kórház igazgatójától meg-
kaptuk a jelentést. Eszerint az ügyeleti idő-
szakban 200 körüli beavatkozás volt az intéz-
ményben. Ebből hat volt olyan, amikor tovább
kellett küldeni a beteget. De ebből a hatból
csak egy volt, akit korábban Tapolcán is el
tudtak látni. Tehát a kétszázból egy. Ezek a
számok azt bizonyítják, hogy azokat a be-
avatkozásokat, amelyeket eddig el tudtak látni,
most is el tudják, és az sem okoz gondot,
hogy az idegenforgalmi szezonban megtöbb-
szöröződött az ellátandók száma. Ha pedig a
későbbiekben problémák merülnek fel az
ellátással kapcsolatban, akkor azt jelezni fog-
juk a GYEMSZI felé, és akkor azokra megol-
dást is találnak majd.                             NHE
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hivatalos honlapja

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

Módosul a belvárosi rehabilitáció 
befejezésének határideje



A Kovászna-megyei Zabolán, Tapolca testvérvárosában június 10-én önkormányzati
választást tartottak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben
indult Ádám Attilát ismét az erdélyi település polgármesterévé választották.

– Innen a távolból is szívből gratulálok Ádám Attilának – mondja Császár László,
Tapolca polgármestere. – Az üdvözlő levelemet már a megválasztását követően el-
küldtem, de nagyon bízom benne, hogy a Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysoro-
zatán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen ismét részt vesz a zabolai küldöttség, élén
a régi-új polgármesterével, és – a város, valamint a magam nevében is – személye-
sen elmondhatom jókívánságaimat. Sok sikert kívánok a polgármester és a Testület
munkájához!              NHE

2012. július    3Új Tapolcai Újság

AKTUÁLIS

Kik a valódi kórházmentők? Lakossági fórum
az aktív kórházi ágyakért

Aktív és sikeres 
a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület

Dr. Flórián Csaba kórházigazgató válasza
a Veszprém Megyei Napló 2012. július 3-án
megjelent „Lelakatolták” a kórházkerítést
c. cikkére. 

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-rendelő-
intézet vezetősége értetlenül áll a „kórház-
mentők” legújabb akciója előtt. A szervezők
eddig megkímélték a kórházat attól, hogy po-
litikai színezetű akcióik színteréül használják.

Minden fórumon elmondtuk, leírtuk, hogy
a tapolcai kórházat érintő egészségügyi struk-
túraváltás, közel másfél éve tartó folyamatos
szakmai konzultációt követően jutott el a vég-
ső döntés szakaszába. A tervezés során elem-
zésre kerültek a fekvőbeteg ellátás betegfor-
galmi adatai, a beavatkozások, a betegutak.
Évente átlag 750 sebészeti műtétet végeztünk
Tapolcán, ezeknek csupán 8%-a történt ügye-
leti időben (négynaponta egy műtét!). Az el-
végzett műtéteket elemezve megállapítható,
hogy az esetek jelentős részében ezek egyna-
pos beavatkozások keretén belül is elvégez-
hetők. A bonyolultabb műtétek esetében a be-
teg érdeke, hogy jól felszerelt, műszerezettsé-
gében korszerű kórházban kerüljön ellátásra!

A belgyógyászati betegek esetében a hely-
zet hasonló: 80%-uk krónikus fekvőbeteg-
ágyon vagy járóbetegként, nappali kórház ke-
retén belül is ellátható. A sürgős belgyógyá-
szati betegségek – mint az agyi katasztrófák
és szívinfarktus – eddig sem Tapolcán kerül-
tek ellátásra, hanem Veszprémben és Balaton-
füreden. A belgyógyászat ma már egy spe-
cializálódott szakma. Kórképek nagy része
szakma specifikus osztályokon kerül ellátásra:
kardiológiai, diabetológiai, gasztroenteroló-
giai, nefrológiai osztályokon. 

A betegutak szervezésében az elsődleges
szempont, hogy a beteg a legjobb ellátást biz-
tosító intézménybe kerüljön! Emlékeztetnénk
mindenkit, hogy eddig is Ajkán történt a be-
tegek ellátása a sürgősségi osztályon (SBO),
baleseti sebészeten, ideggyógyászaton, gyer-
mekgyógyászaton, szülészet-nőgyógyászaton,
valamint ott végezték a CT vizsgálatokat is. A
többi szakmákban sincs változás. Magasabb
progresszivitási szinteken az ellátás a Veszp-
rém megyei kórházban történik.

Ügyeleti ellátás tekintetében a sebészeti
ambulancián továbbra is 24 órán keresztül
fogadjuk a betegeket szakorvosokkal, rönt-
gen, ultrahang, labordiagnosztikai háttérrel!

A háziorvosi ügyelet számára belgyógyá-
szati konzíliumi lehetőség áll rendelkezésre. Az
OMSZ által felügyelt egykapus ügyeleti rend-
szer jelenti a garanciát arra, hogy mindenki a
megfelelő szakmai ellátásban részesül majd.

Nem kis eredmény az, hogy a kórház – mint
a város egyik legnagyobb munkáltatója – lét-
számleépítés nélkül oldotta meg a funkció-
váltást!

Kórház bezárásáról nem lehet beszélni
olyan esetben, amikor közel egymilliárd fo-
rint áramlik majd egészségügyi fejlesztésre a
kórházba, sokkal inkább a megmentéséről.

A Kórház vezetése ismeretlen tettes ellen
büntetőfeljelentést tesz állami vagyon rongá-
lása miatt a városi Rendőrkapitányságon! De
kérdés, hogy az akciók szervezőit a pánik-
keltésért, a lakosság folyamatos félrevezeté-
séért, a kórház erkölcsi hitelrontásáért ki von-
ja majd felelősségre? Dr. Flórián Csaba

ügyvezető igazgató
(Forrás: tapolca.hu)

Meghívó az egészségügyi államtitkártól
Augusztus 1-jén 9 órakor fogadja Szócska
Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
egészségügyért felelős államtitkára azt a ta-
polcai küldöttséget, amelynek Lasztovicza
Jenő, a térség országgyűlési képviselője és
– várhatóan – Lévai József, az MSZP helyi
elnöke, valamint Toronyi Tibor, a Jobbik ta-
polcai szervezetének elnöke is tagja lesz. Er-
ről Lasztovicza Jenő tájékoztatta lapunkat.

– A tapolcai kórház aktív belgyógyászati és
sebészeti osztályának megszűnése ellen tilta-
kozók már több fórumon is felkértek, felszó-
lítottak arra, hogy kövessek el mindent azért,
hogy a kórházi struktúra ne változzon – mond-
ta az országgyűlési képviselő. – Képviselői
eskümhöz híven eddig is azért dolgoztam és
ezután is azért tevékenykedem, hogy az itt
élők érdekeit a Parlamentben képviseljem. Ezt
tettem az elmúlt években is, amikor a tapolcai
kórház megmaradása, vagy megszűnése volt a
tét. Ezt teszem most is. A július 6-ai lakossági

fórumot követően felkerestem Szócska Miklós
államtitkár urat, és ismertettem vele azt a hely-
zetet, azt a hangulatot, amelyet a tapolcai kór-
ház aktív ágyainak megszűnése váltott ki Ta-
polca és környéke polgáraiból. Az államtitkár
úr a fent jelzett időpontot jelölte meg arra,
hogy fogadja a tapolcai küldöttséget. A meg-
beszélés helyszíne az Egészségügyért Felelős
Államtitkárság székhelyének 7. emeleti tárgya-
lóterme lesz. (Budapest, Arany János utca 6-8.)
Szócska Miklós államtitkár meghívóját aján-
lott levélben és e-mailen is eljuttattam a párt-
elnökökhöz, és arra kértem őket, hozzák ma-
gukkal azt a 10.000 – az aktív ágyak megszűné-
se ellen tiltakozó – aláírást is, amellyel nyomaté-
kot tudnak adni a helyi lakosság véleményének.

– Nagyon bízom benne, hogy Lévai József
és Toronyi Tibor elnökök eleget tesznek a sze-
mélyre szóló meghívásnak és ott lesznek a
megbeszélésen. Én ott leszek – tette hozzá
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő.  NHE

A tapolcai kórház aktív belgyógyászati és
sebészeti osztályának megszűnése ellen til-
takozók július 6-ára lakossági fórumot hir-
dettek a Batsányi János Művelődési Köz-
pontba. A fórum hangulata végig feszült
volt, a hozzászólások heves indulatokat tük-
röztek. A moderátor szerepét Szijártó János
újságíró látta el.

A témát felvezető dr. Csonka László nyu-
galmazott sebész főorvos a nagyszámú érdek-
lődő előtt hangsúlyozta, hogy a tapolcai kór-
ház már nem kórház, hanem „ispotály”, olyan
egészségügyi intézmény, ahol van krónikus
és rehabilitációs osztály, van szakrendelés,
mely után működik az ügyelet, de hiányoz-
nak az alapszakmák, így nem lesz lehetőség
arra, hogy életmentő műtéteket hajtsanak vég-
re, mint ahogy ezt eddig megtehették.

A háromperces felszólalásokra lehetőséget
adó fórumon Rig Lajos, a kórház dolgozója,
szakszervezeti vezetője, a Jobbik önkor-
mányzati képviselője a kazincbarcikai példát
ismertetve arról szólt, hogy ott vissza tudták
fordítani a struktúraváltást, ott is volt meg-
mozdulás, de ott a város vezetői is az ügy
mellé álltak. – 2006-ban dr. Flórián Csaba
kórházigazgató sem tartotta elfogadhatónak
az aktív ágyak megszűnését – mondta.

– Ne legyen kevesebb egészségügyi ellátás
Tapolcán, mint ami eddig volt, születhesse-
nek itt újra gyerekek, mert ez is rangot ad a
városnak – fogalmazott Dobó Zoltán jobbikos
megyei képviselő.

Császár László polgármester hozzáállásá-
ban leszögezte: – Nincs két oldal, mindany-
nyian a kórházért vagyunk. Az Önkormányzat
a május 1-jei állami tulajdonba vétel előtt ön-
ként vállalt feladatként működtette a kórhá-
zat, vállalva az ezzel járó terheket és saját erő-
ből fejlesztett is – mondta.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
arra az 5 évvel ezelőtti helyzetre hívta fel a
jelenlévők figyelmét, amikor még attól kellett
tartani, hogy bezár a kórház. Nem tartotta
korrektnek, hogy a lakossági fórum szervezé-
séről csak két nappal előbb szóltak neki, illetve
azt is nehezményezte, hogy az összegyűjtött
aláírásokat miért nem juttatták el hozzá, hogy
megfelelő helyen azok felmutatásával is ér-
velni tudott volna a kórházért.

Ferenczi Gábor, a Jobbik ajkai listás kép-
viselő arról szólt, hogy neki, mint megyei
képviselőnek kötelessége eljárni a tapolcai kór-
ház érdekében is. – A kórház ügye több a
gyógyításnál – mondta. – Függ tőle a helyi
közösség megmaradása is.

Németh Zsolt helyi lakos itt is köszönetet
mondott azért, hogy a tapolcai kórházban nem-
rég megmentették az életét.

Lévai József MSZP-s önkormányzati kép-

viselő hangsúlyozta, hogy a 10.000 tiltakozó
aláírás ismeretében a választott képviselőnek
kellett volna akár szembe is mennie azzal a
központi akarattal, amely az aktív kórházi
ágyak megszüntetéséről döntött.

Toronyi Tibor, a Jobbik helyi elnöke hang-
súlyozta, hogy ő elsősorban tapolcai polgár és
édesapa és csak utána jobbikos. Mint mondta,
azért nem adta oda Lasztovicza Jenőnek a
10.000 aláírást, mert nem akarta, hogy – idé-
zem – Kubatov-lista legyen belőle. Sokan fél-
tek az aláírástól, azért is nem adja ki a ke-
zéből, mert nem akarja kiszolgáltatni az alá-
írókat. Csak akkor ismerkedhetnek meg a
tiltakozó nyilatkozatokkal a felsőbb szintű
vezetők, ha ő is „velük mehet”.

– Egyetlen épeszű tapolcainak sem jó, hogy
megszűnik Tapolcán az aktív ellátás – mond-
ta Marton József önkormányzati képviselő –,
de a kormány – a körülmények figyelem-
bevételével – ezt tartja jó útnak, ezt indokolta
az orvoshiány is. A tapolcai kórháznak az
elkövetkezendőkben az lesz a feladata, hogy
olyan diagnózist állítson fel, hogy a beteg
tudja, hol kapja meg a legjobb ellátást.

A fórumon lehetőség nyílt arra is, hogy a
polgárok kérdéseket tegyenek fel. A hozzá-
szólók szavaiból egyértelműen kiderült, hogy
nem tartják elfogadható döntésnek az aktív
ágyak megszüntetését, és személyes példáik-
kal is igazolták azt, hogy elengedhetetlenül
szükség lenne rájuk. Az indulattól sem men-
tes megszólalásokban szó esett a betegutak-
ról, a rossz kommunikációról, az orvoshiány-
ról és az ágyszámokról is. Az egyik hozzászó-
ló egy néhány nappal azelőtti tragikus esetet
idézett meg. A kollégája rosszul lett, bevitték
a tapolcai kórházba, ahonnan hazaengedték,
majd a kezei között meghalt. Mindegyik hoz-
zászólás végkicsengése az volt, hogy a város
vezetői, az országgyűlési képviselő érezze-
nek együtt a tapolcaiakkal, és mindent köves-
senek el azért, hogy ne szűnjön meg a város-
ban az aktív ellátás.

Császár László polgármester válaszában
elmondta, hogy amikor 1998-ban bekerült a
Testületbe képviselőként, és amióta megvá-
lasztották, polgármesterként is az esküjéhez
híven, felelősséggel teljesíti a vállalt felada-
tokat. Majd arra hívta fel a jelenlévők fi-
gyelmét, hogy a Képviselő-testület a legutób-
bi, június 15-ei ülésén határozatban nyilvání-
totta ki azon szándékát, hogy továbbra is küzd
a kórházért – és ha lehet – megpróbálja visz-
szafordítani a struktúraváltást.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
ezen a lakossági fórumon is ígéretet tett arra,
hogy továbbra is mindent elkövet az itt élők
egészségügyi ellátásáért, a tapolcai kórházért. 

N. Horváth Erzsébet

Zabola régi-új polgármestere: Ádám Attila

A Polgármesteri Hivatal udvari tanácster-
mében tartotta meg közgyűlését július 6-án
a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület. 

A megjelent tagtársakat Domán Gábor el-
nök köszöntötte, majd ismertette a napirendi
pontokat. Hangsúlyozta, hogy az Alapszabály-
ban kiegészítéseket kell alkalmazniuk (pl. az
alap és kiegészítő feladatok közti különb-
ségek, vagy a Rendőrséggel, Önkormányzat-
tal szerződést kell kötniük). Amire a felettes
szerv kötelezi az egyesületet, szintén be kell
venni a módosításba, ugyanakkor a tagok
javaslatait is figyelembe veszik.

Domán Gábor utalt rá, nem közhasznú,
hanem civil egyesületként működnek. Szóba
kerültek a támogatásról szóló, illetve a tagdí-
jakkal kapcsolatos kérdések is.

Ezt követően Domán Gábor bejelentette le-
mondását, amit a jelenlévő tagok elfogadtak.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
településünk vezetése nevében is megköszönte
az eddigi elnök áldozatos munkáját, ezt köve-
tően pedig Szalkai Zsolt személyében javasolt
új elnököt. Ezt a tagok egyhangúlag elfogadták.

Szalkai Zsolt megköszönte a bizalmat, majd
rövid beszámolójában kiemelte: fontos és po-

zitív előrelépésként értékeli, hogy nagyon jó a
kapcsolatuk a helyi vizuális és írott médiával
is. Rámutatott, hogy a szerveződésük szol-
gálat-szerepvállalása havi szinten mintegy
300 óra. 8 fővel bővült a létszámuk, de a
hatékonyság érdekében még több polgárőrre
lenne szüksége a városnak. 

Külön köszönetet mondott Parapatics
Tamásnak, amiért hathatós közreműködésének
köszönhetően egyesületük irodahelyiséghez
jutott, emellett támogatást is kaptak az Önkor-
mányzattól. A vállalkozóknak is küldtek levele-
ket; remélik, hogy lesznek ez ügyben is pozitív
visszajelzések. Az esetlegesen befolyt összeget
egységes formaruhák vásárlására fordítanák.

Az új elnök hozzászólása végén örömének
adott hangot, hogy aktív a részvételük a város
utcáin, a rendezvényeken. Igény esetén terv-
ben van, hogy tájékoztató jellegű előadásokat
is szerveznének aktualitásokról, fontosabb tud-
nivalókról.

Külön kiemelte, nagyra értékelte, hogy a
színvonalas Ghymes Fesztivált is a Tapolcai
Városőrség Polgárőr Egyesület biztosította 
– az új szabályzat szerint – a hegymagasi
„kollégákkal” karöltve.              Dancs István



A fenti címmel június 30-ára invitálta az
Első Magyar Látványtár az átrendezett és
kibővített, tavaly megnyílt, A rózsaszínről
és a nemzet színeiről elnevezésű kiállításá-
nak megnyitójára a látogatókat.

– A kibővített kiállítás címét az „élet szül-
te”, és mi kaptunk az alkalmon – mondja
Vörösváry Ákos, a kiállítás rendezője. – Egy
áprilisi napon történt. Az egyik látogatónk el-
mondta, hogy a felmenői között szerepel 3
leányka, akik a XX. század elején születtek,
és Piroska, Fehérke, Zöldike névre keresztel-
tek. A történetük hírére és hatására rendeztük
át – és egy szobácskát nekik ajánlva – a kiál-
lítást. Már régóta foglalkoztat engem ez a
téma. 1985 nyara óta gyűjtöm a nemzet szí-
neit hordozó tárgyakat. Legyenek azok akár
műalkotások, néprajzi, vagy iparművészeti
tárgyak, de plakátok, közönséges falragaszok
is a gyűjteménybe kívánkoznak, ha hordoz-
zák a piros-fehér-zöld színt.

– Emlékszem rá, hogy a rendszerváltás
hajnalán a kiflis, töpörtyűs zacskók sarkában
is megjelent a nemzeti szín.

– Az volt az első, amikor élelmiszercso-
magoláson megjelent. A gyűjteményünkben
abból is van, de azt most nem állítottuk ki. A
kiállítások mindenkori rendezője – ebben az
esetben jómagam – dönti el, hogy éppen mi-
lyen üzenetet akar közvetíteni az általa válo-
gatott anyaggal.

– Ez a mostani kiállítás milyen üzenetet kí-
ván közvetíteni?

– Úgy érzem, számomra, mint kiállításren-
dező számára egyetlen út kínálkozik. Ez pe-
dig a leltár, amit nevezhetnénk úgy is, hogy
tükörtartás a társadalomnak, a polgártársaknak.

– Mit kellene meglátnunk ebben a tükör-
ben?

– Sok mindent. Köztük azt, hogy a butaság
számtalan botrányos példát szül, hogy így el-

használódik a piros-fehér-zöld. Most nem ál-
lítottuk ki, de van egy, a nemzet színeit hor-
dozó frottírtörölköző is a gyűjteményünkben,
amelynek a közepén ott van a koronás címer.
Ebbe a törölközőbe mindenki azt töröl bele,
amit akar…

– Ön szerint miként lehetne megóvni a
nemzet színeit?

– Sajnos, úgy tűnik, hogy nem nagyon le-
het megóvni. A nemzeti szín nem tud ellenáll-
ni az emberi szándékoknak, butaságnak. A
túlzás, az erőlködés sokszor visszaüt, giccsbe
torzul. Amerikai mintára már nálunk is
zászlóerdő előtt nyilatkoznak meg a legma-
gasabb hivatalok vezetői is, holott elegendő
lenne egy nemzetiszínű zászló. Mint ahogy jó
lenne az is, ha emellett a zászló mellett a
nemzeti Himnuszunkat mindenki őszinte lel-
kesedéssel tudná énekelni egy-egy ünnepen,
és nem magnóról szólna.

– Milyenek a visszajelzések a kiállításról?
– Szelektív az emberek figyelme. Vannak,

akik a tükörtartást sem veszik észre, nem lát-
ják, hogy szeplők vannak a tükrön, hogy hó-
lyagosodik a fényvisszaverő réteg, csak egy-
értelmű lelkesedéssel figyelik. Tettnek érzik
ezt a kiállítást, amelynek köszönhetően meg-
maradhat a magyar. De vannak olyan láto-
gatók is, akik felfigyelnek arra, hogy nem egy-
értelmű lelkesültségről és rajongásról szól fel-
tétlenül ez a kiállítás. A kritikát is érzik.

– Mint mondta, nem minden anyagot állí-
tottak ki. Lesz-e folytatás?

– Megmondom őszintén, még egyetlen
kiállítás rendezésébe – a készülődésbe, a
válogatásba – sem fáradtam bele annyira,
mint ebbe. A kiállított anyag csak töredéke a
gyűjteménynek, amely akkora, hogy a Mű-
csarnok összes termét meg tudnám tölteni.
Csak plakátból van annyi, hogy talán el sem
férne itt, a Látványtárban. Ugyanakkor szinte
naponta növekszik a gyűjteményünk, hiszen
a segítőinken keresztül is lehetőleg mindent
megvásárolunk, beszerzünk, amely hordozza
a piros-fehér-zöld színét. Egy újabb kiállítás
keretében érdemes és tanulságos lenne 4 nagy
fejezetre osztani az anyagot és párhuzamosan
bemutatni. Az első fejezet a XIX. századot
idézné, a második a XX. századot 1945-ig. A
harmadik 1945-től 1990-ig mutatná be a nem-
zeti színeink megjelenését, a negyedik pedig
1990-től napjainkig.  

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A nemzet színeiről
Megnyilatkoznom a piros-fehér-zöld-

ről, a PFZ-ről (Pinczehelyi Sándor kép-
zőművész ikonikus tömörítése) régi vá-
gyam, tervem; s ezt hogyan másként is te-
hetném meg, mint egy nagy PFZ kiállítás
formájában.

Ami a PFZ-ről először jut eszembe:
Hon – itthon – otthon – honfi – hon-

leány – honszerelem – honfibú – honisme-
ret – hontalanság – honderű – honi – ho-
nosítás – honos – honvágy – honatya –
honvéd – honol – honfoglalás – honala-
pítás – honvédelem – honlap? – honfitárs

Ami másodszor jut eszembe róla:
a PFZ lehet örökös és világos pecsét,

lehet áhított védjegy – de méltatlanul fe-
csegő is lehet, és giccsé is romosodhat. Le-
het iskolás, vagy hivatalos modor, lehet ne-
mes, vagy kongó dekoráció. Lehet művészi
hitvallás, és szívünk ujjongó, dalra fakasz-
tó öröme, a még problémátlan gyermek-
kor boldogító emléke, közösséget kovácso-
ló erő, holtig tartó függőség, remény és
bizalom, hol tüntető gesztus, tiltott válla-
lás, hol meg álruha, blikkfangos jelmondat.

A PFZ lehet a szelek örömére, de lehet
a szelek elszenvedője is, lehet emblemati-
kus emlékezet, magasztos ereklye, érzel-
mekre ható, múlhatatlan hatalom.

Vörösváry Ákos

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság a
július 17-én megtartott közgyűlésen nem-
csak az elmúlt évben végzett tevékenységét
értékelte, de az új katasztrófavédelmi tör-
vény végrehajtása során bekövetkezett szer-
vezeti és működési változásokról, az önkén-
tes tűzoltó egyesületek fontos szerepéről is
szó esett.

– Az elmúlt évben hatályba lépett új ka-
tasztrófavédelmi törvény teljesen más ala-
pokra helyezte a helyi és az országos védel-
met – mondta Németh Tamás tü. ezredes, a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója. – Eddig hivatásos önkor-
mányzati, illetve köztestületi tűzoltóságoké
volt az ország tűzvédelmének feladata. Ez
január 1-jétől, illetve április 1-jétől megválto-
zott. Hivatásos állami, valamint önkormány-
zati tűzoltóságok látják el a védelmet. Ez
mind a szervezetben, mind a működésben
jelentős változásokat hozott. A tűzoltóságok
irányítása állami kézbe került. A megyében
2012. január 1-ig 6 hivatásos önkormányzati
tűzoltóság és 4 köztestületi működött. Hat ál-
lami megmaradt, a négy köztestületi pedig át-
alakult önkormányzati tűzoltósággá. Nagyon
nagy köszönet illeti Tapolca városát, hogy itt
jól működik az önkormányzati tűzoltóság.
Továbbra is óriási szükség van az önkéntes
tűzoltó egyesületekre. Közösségformáló sze-

repükön túl azt is üzenik, hogy közös érde-
künk a lakosság biztonságának védelme. A
megyében 20 ilyen egyesület működik. Van-
nak köztük olyanok is, amelyek nem elsősor-
ban a beavatkozásokra, hanem inkább az if-
júság nevelésére helyezik a hangsúlyt – emel-
te ki az igazgató.

Császár László polgármester, a Tapolcai Ön-
kormányzati Tűzoltóság elnöke – megkö-
szönve a tűzoltók áldozatos és felelősségtel-
jes tevékenységét – arról biztosította a jelen-
lévőket, hogy a város kiemelt feladatának
tekinti a helyi tűzoltóság támogatását. – Az
állami támogatás a változások miatt némileg
csökkent, és ezt a forrást kell az önkormány-
zatnak kiegészítenie. Ebben az évben több
mint 6 millió forinttal támogatta a város a tűz-
oltóságot – mondta a polgármester.

A közgyűlésen kitüntetések és elismerések
átadására is sor került. A tűzvédelem érde-
kében kifejtett példamutató tevékenységéért
Parapatics Tamás önkormányzati főtanács-
adó a Magyar Tűzoltó Szövetség legmaga-
sabb elismerésében, Széchenyi Ödön-díjban ré-
szesült. A 2011. év tapolcai tűzoltója Sárközi
Roland parancsnok lett. Kekk Sándor Veszp-
rém Megye Tűzvédelméért bronzfokozatú ki-
tüntetésben részesült, valamint 10 éves Szol-
gálati Érem elismerést kapott. Buti Gergő Veszp-
rém Megye Tűzvédelméért bronzfokozatú ki-

tüntetésben részesült. Szolgálati Érem elisme-
rést vehetett át Zoltai Sándor a 40 éves, dr.
Gelencsér Ottó a 25 éves, Kóczián Tamás a 20
éves és Beke Péter a 10 éves tevékenységéért.

A kitüntetéseket Németh Tamás igazgató,
Császár László polgármester, valamint Igaz
Sándor, a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövet-
ség elnöke adta át.  
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Parapatics Tamásnak Sárközi János alelnök is gratulált az elismeréshez

Fotó: N. Horváth

Piroska, Fehérke és Zöldike a szüleikkel

Az emberi „fantázia” kimeríthetetlen....

Fotó: N. Horváth

„Továbbra is óriási szükség van az önkéntes tűzoltó egyesületekre”

„Piroska, Fehérke, Zöldike, 1 asszony 3 lánya”



Ötödik alkalommal rendezték meg a Vas-
utas Nyíltnapot. Június 30-án mindenkit
szeretettel vártak a szervezők, a kötött pá-
lyás dolgozókat éppúgy, mint a civil érdek-
lődőket. Az egyre szűkösebb anyagi kondí-
ciók ellenére igyekeztek sok programmal szí-
nesíteni – és egyben népszerűsíteni – ren-
dezvényüket, nem utolsósorban a vasutat is.

Az ünnepélyes megnyitó után a „szakági”
pörköltfőző verseny résztvevői kezdtek el
szorgoskodni (MÁV-csapatok részvételével). 

A Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központban vasúti relikviákból nyílt kiállí-
tás. Megtekinthetőek voltak a FISAIC fotói,
csakúgy, mint a vasutas kisfilmek. A tárlatot
Csilléry Béla, a MÁV ZRt. Pályavasúti Üz-
letág Területi Központjának vezetője nyitotta
meg.

A kulturális műsorok délelőtt kezdődtek és
késő délután fejeződtek be a vagonszínpadon.
Különböző műfajok képviselői szórakoztatták
a nagyérdeműt – volt zene és tánc – minden
mennyiségben. Fellépett a Batsányi Táncegyüt-
tes, a Batsányi Népdalkör, Peti bohóc, Tillai
Attila és Szalaki Csilla, Szilágyi Benedek,
Yaramineh Hastánccsoport, Tillai Tímea, Ta-
polcai Musical Színpad, Magányos Eper, Hát-
só Udvar Rock Band és Pertu zenekar is.

Az állomás parkolójában aszfaltrajzversenyt
rendeztek, volt gyermek és felnőtt csocsó baj-
nokság. Lehetőség nyílt légvárban ugrálni,
íjászkodni, vagy kipróbálni a kézi hajtányt,
utazni az OVG és PVG járműveken. Nagyon
sok érdeklődőt vonzott a vasútállomás rak-
tárhelyiségében megrendezett vasútmodell-
és makett kiállítás is.                 Dancs István
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Házasságot
kötöttek:

Pálfalvi György és Gelencsér Enikő
Vasáros Krisztián és Csontos Szabina

Évfordulók
1290. július 3. 722 éve
Tapolcza Lőrincz comes a tapolcai harangozókat
és torlókat, bíró ítéletére a veszprémi püspöknek
visszaadja, ugyanakkor rendelkezik a tapolcai
vásárvám tizedének ügyében is.
1290. július 3. 722 éve
Tapolcza egyháza a Boldogságos Szűz tiszte-
letére avatva. A kegyúr Tapolcza Lőrincz ispán.
1910. július 5. 102 éve
Elhunyt Vastagh János felső népiskolai, majd
polgári iskolai tanár a Tapolca körüli vízlecsapo-
lások szervezője. Sírja a tapolcai temetőben van.
1990. július 8. 22 éve
Megnyílt a Tapolcai Galéria (Deák Ferenc u. 20. sz.
alatt e célra átalakított épületében). Benne Marton
László, Töreky Ferenc és Udvardi Erzsébet ál-
landó kiállítása. Megnyitotta Dr. Czorma László,
a Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum igazgatója.
1990. július 12. 22 éve
A városi uszoda műszaki átadása. Július 27-én a
lakosság is birtokba vette a legújabb létesítményt.
1945. július 18. 67 éve
A koalíciós pártok küldöttségéből megalakult
Tapolcán az új képviselőtestület. Községbírónak
a szociáldemokrata Kovács Imrét választották.
1900. július 22. 112 éve
Megalakult „Tapolcza és Vidéke Tejértékesítő Szö-
vetkezet”. Üzletvezető Takács Sándor czukrász.
1885. július 23. 127 éve
Megszűnt a legelső tapolcai hetilap a „Balaton”.
1945. július 25. 67 éve
Miniszteri kiküldött ellenőrzi a Tapolcai Föld-
igénylő Bizottság munkáját.
1945. július 28. 67 éve
Szövetkezeti áruház megnyitását jelentik be a
helyi újságban.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Könnyű testi sértés vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás helyi lakos
ellen, aki 2012. július hó 05. napon egy szin-
tén helyi lakost az Arany János utcában talál-
ható lakóház udvarán sértő szavakkal illette,
majd egy fémes tárggyal fejen ütötte. A sértett
8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
- Nagyobb értékre dolog elleni erőszakkal el-
követett lopás bűntettének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás ismeretlen tettesek
ellen, akik 2012. július hó 11. napon 16:00 és
16:10 óra közötti időben a Semmelweis Ignác

utcában található virágüzlet előtt a sértett
nyakából kitépték a tulajdonát képező arany
nyakláncot a rajta lévő medállal együtt. A
bűncselekménnyel okozott kár: 250.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás is-
meretlen tettes ellen, aki 2012. július hó 12.
napon 14,00 és 14,10 óra közötti időben a Szent
István utcában található ebédkiosztó helyisé-
géből eltulajdonított egy táskát a benne talál-
ható mobiltelefonnal, készpénzzel együtt. A bűn-
cselekménnyel okozott lopási kár: 57.900 Ft.

Emlékezés
az elhurcoltakra, áldozatokra

Július első, forró napján emlékező cso-
port gyülekezett a Csányi utca sarkán.
Szomorú évfordulón emlékeztek az 1944
júniusában elhurcolt tapolcai zsidó csalá-
dokra.

A műsor kezdetén Pilinszky-sorok idézték
a borzalmakat: „Rabruha és fegyencfej…
elfelejtett kiáltani…”

A kénytelen távollévő Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő felolvasott sorai a
háború előtti állapotokra mutattak: a város
életében értéket teremtő zsidó, igaz haza-
fiakra.

Mézes András lelkipásztor a Hit Gyüle-
kezete képviseletében szólított fel tisztelgő
emlékezésre. – 744 személyt hurcoltak el Ta-
polcáról, 60-an tértek vissza – mondta, majd
folytatta. – Emlékeznünk kell a sötét évek

ideológiájára, a gyűlöletre, a közönyre.
A felejtés közönyt szül, a jelen gyűlöl-

ködő eszméi pedig nem használnak a ki-
engesztelődésnek, a megértésnek, össze-
fogásnak. Majd Tota Péter rabbi és Kerekes
Béla főkántor egyházi szolgálata következett
énekkel, héber nyelvű, emlékező szavakkal.
„Szent ez a hely; ZIKARON héber szóval
emlékező hely.

Az emlékező táblánál koszorút helyezett
el Wollák Tiborné – túlélő – és lánya, Vidosa
Károlyné; a Hit Gyülekezete részéről Mézes
András lelkész, Domokos Gábor és Bernáth
Zoltán. Az elhurcoltak nevét jelző táblá-
nál pedig Leszner Iván helyezett el virág-
csokrot.

A megemlékezés a temetőben folytatódott
az áldozatok sírjánál.    G. Dr. Takáts Gizella

Felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a közle-
kedésbiztonsági ellenőrzé-
sek keretein belül kollégá-

ink kiemelt figyelmet fordítanak a passzív
biztonsági eszközök használatára.

A passzív biztonsági eszközök sorába azok
a berendezések tartoznak, amelyek közleke-
dési baleset esetén megvédik a gépkocsiban
utazókat a súlyos sérülésektől, illetve csök-
kenthetik azok mértékét.  Ilyenek a biztonsá-
gi övek, a biztonsági gyermekülések és a lég-

zsákok. A motorkerékpárosok, illetve segéd-
motor-kerékpárosok esetében pedig a bukó-
sisak, amely adott helyzetben életet is ment-
het.

A forgalom-ellenőrzés alatt a megállított
járművezetők minden esetben alkoholszon-
dás ellenőrzésre is számíthatnak.

Kérjük a járművezetőket, hogy kellő meg-
értéssel és toleranciával vessék alá magukat a
rendőri intézkedésnek még abban az esetben
is, amikor egy-egy akció során több alkalom-
mal kerülnek megállításra!

Tapolcai Rendőrkapitányság

Befejeződtek az érettségi vizsgák
Május és június az érettségi vizsgák idő-
szaka az ország valamennyi középiskolájá-
ban. A tapolcai eredményekről a helyi in-
tézmények igazgatóit kérdeztük.

Mint Varga Tibornétól, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatójától meg-
tudtuk, a 3 végzős osztály valamennyi tanuló-
ja, azaz 90 fő sikeres érettségi vizsgát tett. Az
előrehozott és „külsős” érettségizőkkel együtt
127 volt a vizsgázók száma. A kötelező érett-
ségi vizsgatárgyak mellett nagy számban vá-
lasztották a földrajz, a testnevelés, informati-
ka tantárgyat. A tantárgyi paletta kiegészült
kémiával, biológiával, fizikával, rajz és vizuá-
lis kultúrával, valamint ének-zenével. Az is-
kolai érettségi átlag 3,9 volt a rendes érettségi
vizsgát tett tanulók (90 fő) vonatkozásában.

– A Széchenyi István Szakképző Iskolában
121 tanuló tett érettségi vizsgát a május-jú-
niusi időszakban, ebből 19 fő előrehozott
érettségi vizsgát.Ők elsősorban a földrajz tan-
tárgyat választották, egy fő informatikából,
egy fő biológiából érettségizett – tájékoztatta
lapunkat Szollár Gyula igazgató.

– A választható tantárgyak közül továbbra

is a földrajz és az informatika a népszerű. Eb-
ben a vizsgaidőszakban emeltszintű érettségi
vizsgára nem jelentkezett senki. Az írásbeli
vizsgák nehézségi szintje a korábbi évekhez
hasonló volt, a jól felkészült tanulók számára
elérhető volt a jó, illetve a jeles eredmény is.
Az érettségizők az elmúlt évekhez hasonlóan
jól teljesítettek. Szabálytalanság nem történt,
az írásbeli dolgozatok javításával kapcsola-
tosan észrevételt a vizsgaelnökök, valamint a
tanulók sem tettek. 

A szakmai vizsgákról szólva az igazgató
elmondta, hogy 109 tanuló, 6 féle szakmában
tett szakmai vizsgát. Nagy kihívást jelentett a
modulrendszerű képzésben történő vizsgáz-
tatás lebonyolítása, de a kiváló előkészítő
munkának köszönhetően probléma nem me-
rült fel. A tanulókat is próbára tette a több-
napos elméleti és gyakorlati megmérettetés,
hisz egy-egy tanuló 15-20 órát vizsgázott. A
vizsgabizottságok véleménye alapján a tanulók
az elmúlt évekhez hasonlóan jól teljesítettek, a
tanulók felkészültségét is dicséri, hogy 17 fő
színjeles szakmai bizonyítványt vehetett át.               

NHE

Hívott a vasút, várt a MÁV mindenkit a nyíltnapon

Életképek az V. Vasutas Nyílt Napról

Fotó: Dancs

Tapolcai
Nyári Esték

Augusztus 14. (kedd):
18 óra: Tapolcai Kamarakórus, Belly-
Flame Orientális Tánccsoport, Cso-
bánc Népdalkör, Basic Táncstúdió;
20 óra: Új Idők;
21 óra: Violet Moon.
Augusztus 15. (szerda):
18 óra: Acro Dance, Batsányi Nép-
dalkör, BellyFlame Orientális Tánc-
csoport, Acro Dance; 
20 óra: Magányos Eper; 
21 óra: Hátsó Udvar.
Augusztus 16. (csütörtök):
18 óra: Tapolcai Musical Színpad,
Kis Zamek, Sajcz Gábor harmonika,
Oláh Petra hastánc, Havasi Gábor; 
20:30: Fonográf Emlékzenekar.

A programok helyszíne:
Kisfaludy utca.



A Tapolcai Musical Színpad számos ran-
gos nyári fellépéssel büszkélkedhet. A Ta-
polcai Nyár 2012 rendezvényein való fel-
lépések után Mindszentkállán a Szívből
szeretni című összeállításukkal lepik meg
közönségüket.

Július 13-án Kecskeméten a 22 ország
részvételével megrendezett Csiperó Fesztivál
legrangosabb produkcióját adták elő, az
István, a király rockoperát, amely után 10
perces hangos ünneplésben volt részük. Im-
már hatodik alkalommal kaptak lehetőséget a

nemzetközi mezőnyben. 
Annak idején országos első helyezést értek

el előadásukkal és Szörényi Levente különdí-
ját is megkapta a társulat.

Ahogy azt Halápiné Kálmán Katalin mű-
vészeti vezetőtől megtudtuk, a „lemez forog
tovább”, rengeteg fellépés vár rájuk a nyár
folyamán, de készülnek a Macskák bemuta-
tójára, a 10 éves jubileumi műsorukra is.

A Musical Manós ifjú tehetség, Tóth Kiara
ismét sikert ért el: bejutott a Balaton Hangja
verseny döntőjébe! Gratulálunk!               DI
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Czaun János, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhul-
ladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke elmondta, a közelmúltban
megjelent a Királyszentistváni Központi Hulladékkezelő Telep mechanikai
kezelő technológia beszerzésére indított eljárás felhívása. A fejlesztés célja,
hogy a vegyesen gyűjtött hulladékot már a lerakást megelőzően kezeljék, a
hasznosítható anyagokat elkülönítsék, ezáltal a lerakással ártalmatlanított
szemétből kevesebb lesz.

Másik fontos fejleménye a projektnek, hogy megjelent az ajánlattételi felhí-
vás a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök beszerzésére is. 

10 000 házi komposztáló edény kerül beszerzésre, amit a 2000 fő alatti
településeken osztanak ki a lakosság körében. Erre a lépésre azért van szük-
ség, mert a balatonfüredi komposztáló – annak ellenére, hogy nagy előrelépés
a zöldhulladék kezelésében – nem tudná költséghatékonyan megoldani a Tár-
sulás teljes területének ellátását. Gazdasági szempontokat figyelembe véve a
városban és a gyűjtőkörzetben 4200 darab 120 literes edényt osztanak ki.

A projektterületen a lakosság számára 30 000 darab 240 literes edényt
szereznek be és osztanak ki, így lehetővé válik a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés. A 2000 főt meghaladó településeken a csomagolási hulladékot
ezentúl egy edényzetben, saját háztartásukban gyűjthetik. 

A projektterületen megtartják és fejlesztik a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket, hiszen a települések többségén nem költséghatékony a házhoz
menő gyűjtés bevezetése. A projektterület különleges idegenforgalmi
helyzete is indokolja a szelektív hulladékgyűjtő szigetek létjogosultságát,
emiatt 90 újabb szigetet hoznak létre, a meglévőket pedig 347 darab

gyűjtőedénnyel egészítik ki.
Beszerzésre kerülnek még a szelektív gyűjtés fejlesztéséhez szükséges

járművek, hulladékgyűjtő konténerek és egyéb, az üzemeltetéshez szükséges
munkagépek.

Czaun János kiemelte, hogy ezek a projektek csak akkor működhetnek
hatékonyan, ha a lakosság is hajlandó az együttműködésre. A Társulás elnöke
szerint szükség van a széleskörű ismeretterjesztésre, tudatformálásra és
környezettudatosság erősítésére. Ezért is fog hamarosan megjelenni egy fel-
hívás olyan vállalkozó kiválasztására, aki ezt a feladatot elvégzi.

A projekt a lakosság ismereteinek bővítését, és annak a gyakorlati hasz-
nának bemutatását is célul tűzte ki. Lakossági tanácsadásokkal, rendezvé-
nyek szervezésével, iskolában tartott előadásokkal, ismeretterjesztő kiadvá-
nyok készítésével pontos tájékoztatást szeretnének adni a házi komposztá-
lásról, annak hasznosíthatóságáról, valamint a szelektív hulladékgyűjtésről.

Czaun János kiemelte, hogy ugyan a szemétszállítási díjak az új technoló-
gia bevezetése miatt emelkednek, de megígérte, hogy ez az összeg tovább már
nem fog növekedni. A szelektív hulladékgyűjtés továbbra is ingyenes lesz, és
amelyik háztartás élni kíván ezzel a lehetőséggel, az sokat megtakaríthat
azzal, hogy a maradék hulladék kisebb edényzetben is elfér, mintha nem válo-
gatnák külön. A Társulás elnöke büszkén jelentette ki, hogy a királyszent-
istváni hulladéklerakó nem zavarja a lakosságot, bűzhatással és szálló por
terheléssel sem kell számolni a működés során. Ugyanezt elmondta a bala-
tonfüredi komposztálóról is.

(x)

A közbeszerzési eljárások megindításával új szakaszába érkezett a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatott
Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése projekt.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
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Újabb állomásához érkezett
az Észak-Balatoni Regionális
Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer továbbfejlesztése

Siker és vastaps 
a Csiperó Fesztiválon

2012. július közepétől bővült a NAV Veszp-
rém Megyei Adóigazgatósága tapolcai ügy-
félszolgálati kirendeltségén az ügyfelek ál-
tal igénybe vehető szolgáltatások köre.

Adózóink a tapolcai ügyfélszolgálati ki-
rendeltségen is fizethetnek bankkártyával.

Eddig a veszprémi központi ügyfélszol-
gálaton és a pápai ügyfélszolgálati kirendelt-
ségen volt mód a bankkártyás fizetésre. Az új
lehetőséggel a megyében már három helyszí-
nen élhetnek e gyors, korszerű és készpénz-
kímélő fizetési móddal ügyfeleink.

Az ügyfélszolgálatokon és kirendeltsége-
ken elhelyezett POS terminálok segítségével
a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett

adózók bármely adónemben teljesíthetik fize-
tési kötelezettségeiket.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózók kizárólag az eljárási illetéket, az álla-
mi adó- és vámhatóságnál kezdeményezett
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjat, adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs
díjat, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kap-
csolódó közteher-fizetési kötelezettséget, va-
lamint a végrehajtói letéti számlára történő
befizetési kötelezettséget teljesíthetik az adó-
hatóság által működtetett POS terminálon
keresztül.  NAV

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Új szolgáltatás Tapolcán Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
Augusztus 14-20.

Augusztus 14-16.: Tapolcai Nyári Esték.
Augusztus 15. (szerda): 19.30: Ünnepi hangverseny.
Augusztus 17. (péntek): 18 óra: Ünnepélyes felvonulás, Hősök tere-Fő tér-Kossuth utca-
Kisfaludy utca (Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, Batsányi Táncegyüttes, Kinizsi Tánc-
együttes, Vinum Vulcanum Borlovagrend, hagyományőrző lovasok); 18:30: Mazsorett
csoport, Ajka; 18:45: Megnyitó, Borvidéki Tanács eredményhirdetése; 19:30: Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar; 22 óra: Charlie koncert.
Augusztus 18. (szombat): 16 óra: XIV. Tapolca Kupa Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó
Torna, Városi Sporttelep; 16 óra: Varnyú Country; 18 óra: Molnár György harmonika
művész és zenekara; 21 óra: Lord koncert; 23 óra: Hélios zenekar.
Augusztus 19. (vasárnap): 10 óra: XIV. Tapolcai Pörköltfőző Verseny, Virágos Tapolcáért ered-
ményhirdetés; 16 óra: Kinizsi Táncegyüttes; 17 óra: Barátok között; 19:30: BellyFlame Tánc-
csoport; 20 óra: Varga Feri-Balássy Betty; 22 óra: Tóth Gabi koncert; 23:30: Domján Tamás.
Augusztus 20. (hétfő): 8 óra: Zenés ébresztő a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekarral; 11:30: Kenyér-
szentelés, közreműködik: Batsányi Táncegyüttes; 16 óra: Gyermek Show; 18 óra: Batsányi
Táncegyüttes; 20 óra: Ünnepi köszöntő, Palmetta; 21 óra: Tűzijáték; 22 óra: Janicsák Veca.
Borait kínálja: Borbély Családi Pincészet, Effendy-Vin Kft., Horváth Pince, Lesencei Pupos
Borház, Lesence Zrt., Szent Antal Bormúzeum, Szent György Pince, Pálffy Szőlőbirtok és
Pincészet Köveskál, Varga Pincészet Badacsonyörs.
Kézműves vásár, gasztro- és borutca, játékpark!
A programok helyszíne: Kisfaludy utca, Köztársaság tér, Templom-domb.

Májusi számunkban tévesen jelent meg a „Hősök Napján értük szól a lélekharang” című írásunkban
Horváth Gábortól, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnökétől idézett szöveg.

Helyesen: – …nem csupán a magyar nemzet fennmaradásáért életüket adó katonaelődeinkre emlékezünk,
hanem azon amerikai, német, orosz katonákra is, akik a mi hőseinkhez hasonlóan szintén a legdrágábbat, éle-
tüket áldozták hazájukért – e gondolatok jegyében nyitotta meg május 27-én a Hősök Napja rendezvényt a
II. Világháborús Katonai Emlékparkban Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke.  DI

Helyreigazítás



A Dobó-lakótelepig kiépülő kerékpárút nyomvonalát néhány szakaszon módo-
sítani kell.

A logika és a józan ész diktálta változtatás kényelmesebbé teszi majd a kerék-
pározást. A módosítás miatt a megvalósítás határideje kis mértékben csúszik.  
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CIVILTÉR

Változás a nyomvonalban

Vidám Vakáció
– Ez annak a programnak a címe, ame-
lyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakemberei szerveztek azoknak a
tapolcai gyermekeknek, akiknek nem
volna lehetőségük egyébként nyári tábor-
ban részt venniük. Hetente találkoznak
velük és ingyenes szabadidős tevékenysé-
geket kínálnak, melyhez olyan helyi tá-
mogatásokat kaptak, amelyekről nem is
álmodtak – tudtuk meg Sikos Ritától, a
gyermekjóléti szolgálat vezetőjétől.

Keddi napokon, reggeltől késő délutánig
várják az általános iskolás korú gyermekeket,
akik a városban és környékén található szá-
mos intézmény és sok-sok önzetlen önkéntes
jóvoltából megismerkedhettek a rendőrség, a
mentők munkájával, csónakázhattak a Tavas-
barlangban, vendégül látták őket a Hotel
Pelionban, papírszínházat készítettek a gyer-
mekkönyvtárban, mesefilmet néztek a mozi-

ban. Számos kézműves és sportfoglalkozás
mellett – amelyeknek az idősek napköziott-
honában található árnyas kert adott otthont –
lehetőségük volt kipróbálni magukat főzés-
ben egy raposkai bográcsozás alkalmával.
Lesenceistvándon pedig a világhírű orgona-
művész, Varnus Xavér adott számukra mini-
koncertet a Mária-kápolnában.

A gazdag programok sorát majd augusz-
tus 21-én, egy vidám nyárbúcsúztató Ki-
Mit-Tud?-dal zárják a zeneiskola udvarán. 
– Nem szeretnénk szem elől veszíteni a gye-
rekeket a tanév elkezdése után sem, így ve-
lük és családjukkal is folyamatos lesz a
kapcsolattartás – mondta a szolgálat veze-
tője, majd hozzátette: – látva a helyiek jó-
szándékú hozzáállását, jövőre heti két na-
pon igyekszünk tartalmas elfoglaltságot
biztosítani a gyerekeknek.  

Kovács Melinda

TAPOLCÁRÓL INDULTAK

A világ tetején – Helsinki, 1952. július 24.
(Részletek N. Horváth Erzsébet Csermák József, a kalapácsvető című könyvéből)

A sportvilágban szinte reneszánszát éli a
férfierőt, az ügyességet – szó szerint – lát-
ványosan megmutató drótra erősített súly-
golyó. De valahogy misztifikálja a dobókat
körülvevő dróthálós ketrec is a kalapácsve-
tést. Nézni a dobókörben szélsebesen forgó
sportolót, majd nyomon követni a repülő ka-
lapácsot, különleges élmény.

A sportszerető finnek mindehhez még hoz-
záteszik az atlétika iránti elkötelezettségüket,
s így nem véletlen, hogy hetvenezer ember
követi nyomon a viadalokat, s köztük a kala-
pácsvetőkét... 

...A verseny előtti éjszakán mindenki alszik
abban a második emeleti, otaniemi szobában,
csak a leendő bajnok nem. Most először kell
szembesítenie magát azzal a ténnyel, hogy
akár olimpiai bajnok is lehet. Nem könnyű a
feladat. Sok mindent le kell győznie, de el-
sősorban a benne lévő, kőporos kezű kamaszt
kell meggyőznie arról, hogy eljött az ő közös,
egyszeri és megismételhetetlen pillanatuk. 

Kinéz az ablakon, de nem látja, hogy las-
san tisztul az ég, s a pislákoló csillagok rá-
köszönnek. Nem veszi észre az éjszaka ezer-
arcú csodáit, mert a csoda most benne zajlik. 

És a belső vívódás eredményeként reggel
egy álmatlanságtól égő szemű, de mindenre
elszánt Csermák Jóska áll a dobókörbe. Az
eső nélkül érkező nyári tavasz, a kisütő Nap
is kedvtelve néz a fiúra. 

Már a délelőtti selejtezőn nagy sikere van.
A szint 49 méter. 35-en indulnak, 25-en meg-
dobják. Az I. csoportban dobó Csermák a
„haditerv” szerint ekkor még melegítőben dob,
és a dobást biztonságinak szánja. – Spórolni
kell az energiával – mondja magában, de a
többieknek nem, mert talán nem is értenék azt
a taktikát, amelyet ők a Papp dokival oly sok-
szor meghánytak-vetettek.

A dobása így is 57,20 méter lesz. Olim-
piai csúcs. Hein 16 éves, 1936-ban felállított
56,49 méteres csúcsa ezzel megdől. Németh
Imre a II. csoportban dob. Az 53,50-es ered-
mény elég a délutáni folytatáshoz.

Jóska éjjel nem tudott aludni, de most már

ebédelni sem tud. Nem úgy, mint Puskás
Öcsi, aki alig van túl az ebéden, máris rágcsál
valamit. Látva, hogy a fiatalember milyen
feszült, így biztatja: „Mit majrézol Jóska?!
Fogod, eldobod hatvan méterre, aztán felülsz
a dobogó tetejére, hogy el ne lopják!”

De ő sem gondolja, hogy a „recept” első
része szó szerint megvalósul...

...Csermák hetediknek dob. És ahogy a
mozzanatokat a dokival együtt kidolgozták,
azok úgy követik egymást. A lassú, nyugodt
indulásból szélsebes gyorsulás lesz, s mint a
rugó pattan ki a szinte guggoló helyzetből,
hogy a kalapácsát elrepítse. 58,45 az ered-
mény. Újabb olimpiai csúcs. Mindenki őt fi-
gyeli. A stadion szinte egy emberként érzi,
hogy az emberi akarat és teljesítőképesség
valami hihetetlen csodájának lehet tanúja ha-
marosan. Storch kilépése és Strandli 56,36
méteres dobása sem hozza már lázba a kö-
zönséget.

Míg a többiek – Storch, Strandli, Wolf – a
londoni olimpia bajnokát, Németh Imrét fi-
gyelik, addig Csermák József erőteljesen me-
netel a végső diadal felé, s ha ő lép a dobó-
körbe, a nézők tízezrei figyelnek rá. A kala-
pácsvetés bűvös határa a 60 méter, gondolták
a finn rendezők, amikor a Helsinki Olimpiai
Stadionban csak ennyit mértek ki. De akkor
még nem tudták, hogy Magyarországról, egy
dunántúli faluból, Tapolcáról jönni fog egy húsz-
éves fiatalember, aki minden számítást, ami ad-
dig ésszerűnek tűnt, meg fog dönteni, és a kala-
pácsvetés könyvébe új történelmet kezd írni. 

De most még csak a harmadik és egyben
utolsó sorozat következik.

Csermák beáll a körbe. Nyugodt. Befelé
figyel. Minden mozdulata kiszámított műre-
mek. Lassan indít. A rá tapadó tekintetek szin-
te megállnak. Aztán elkezd pörögni. Az em-
berek félelemmel vegyes csodálattal figyelik,
hogy a két erő – a centripetális és a cen-
trifugális – hogyan küzd vele és a kalapács-
csal. De ő birtokolja mindazt a tudást, amely-
lyel szinte a kezéhez idomíthatja a fékezhe-
tetlennek hitt, egymás ellen ható erőket. Most

azok is együtt harcolnak vele és érte. 
Az íjként repülő kalapács útját a fiú a kala-

pácsvetők jellegzetes mozdulatával, magasra
tartott fejjel, féllábon szökellve kíséri. A zsi-
gerében is érzi, hogy ekkorát még életében
nem dobott.

Szinte azonnal felvillan a dobókör melletti
fehér zászló is, amely jelzi, hogy nem lépett
ki, érvényes a dobás. Valósággal felhördül a
stadion. A közönség látja azt, amit ő a rossz
látószögből nem, hogy a kalapács túljutott a
bűvös határon. A jelzőtáblán először megje-
lenik egy hatos. 

– 60 méter! – kiáltja az izgatott közönség.
De nem. Leveszik, majd újra visszateszik.
Rohannak a fehérnadrágos térmérők, hogy
acélszalagjukkal lemérjék a pontos távolsá-
got. A 6-os mellé odakerül egy 0, majd a 3-as
és végül a 4-es szám. 60 méter 34 centiméter!
Új világ-, olimpiai csúcs, Európa- és magyar
csúcs! Zúg a stadion. Állva követi végig a
„szertartást”. Ünnepli a szinte hihetetlen
eredményt elérő fiatal magyart. Storch kere-
ken másfél méterrel, Németh pedig 2,60 mé-
terrel marad el mögötte...

...Este 6 óra után néhány perccel van a ka-
lapácsvetés ünnepélyes eredményhirdetése. A
közönség hatalmas tapsban tör ki, amikor
megjelenik a villanyújságon a Csermák név
és az elért eredmény. Felzúg a „Rá, rá, hajrá!”
Majd elérkezik a nagy pillanat.

Miközben a dobogó felé igyekszik az olim-
piai bajnok, próbál kifelé is nézni, látni sze-
retné a közönséget, de valami – talán egy
könnycsepp – minduntalan meghiúsítja ezt.

Így csak marad az a lebegő, valami fan-
tasztikus élmény, amelynek már nincsenek
időhatárai, amely lélektől lélekig hat. 

A dobogóra két magyar és egy német atléta
áll fel, hogy átvegyék az őket megillető ér-
meket. Miközben a középső árbocon a ma-
gyar zászló kúszik fel a legmagasabbra, és a
stadionban először csendül fel a magyar Him-
nusz, a hetvenezer ember egyként ünnepli
Csermák Józsefet, a kalapácsvetés olimpiai
bajnokát. Az olimpiai dobogó legfelső fokán

Fotó: Archív

Felemelő pillanatok

Fotó: Archív

Pallanki Gyula (Tapolca, Akácfa u. 34.)
olvasónk kereste meg lapunkat az alábbi
problémájával. 

Ahogy az utcanévből, házszámból is kide-
rül, városunk kevésbé frekventált részén él csa-
ládjával. A kerítése melletti területen, ahogy a
fotón is látható, kb. fél négyzetméteres beton
hiányzik már jó ideje. Mivel nemcsak az ő
gyermekei, hanem a közelben található ker-
tek tulajdonosai is erre közlekednek – gyalog
vagy kerékpárral –, a mintegy fél méter mély
terület balesetveszélyes.

Emellett néhány méterrel odébb egy csapa-
dék-elvezető árok is található. Véleménye sze-
rint ritkán van tisztítva, ezt kihasználva sokan
odadobálják az állattetemeket, illetve alkalmi
WC-nek is használják az elhagyatott részt.

Megkerestük a másik felet is. Hársfalvi
József, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesz-
tési és Üzemeltetési Iroda vezetője a fentiekre
reagálva elmondta: – Tapolca, Akácfa utca
13-19. szám alatti ingatlanok előtt lévő fedett
beton csapadékvíz csatorna fedlapjainak pót-
lása, javítása 2010. szeptember 22-i megren-
delés alapján az alábbiak szerint történt meg:
meglévő fedlapok áthelyezése, 4 m betoncső
cseréje. 2011. szeptember 22-i megrendelés
alapján elvégzett munkák: 15 db törött vb.
fedlap cseréje, meglévőkből, az elbontás he-
lyén, csövezés –  D 40 betoncsőből – 5 m. A
2010. augusztus 23-án készült ajánlat szerint
az átépítéshez 1.113 eFt szükséges, melyre az

elmúlt időszakban anyagi fedezetet nem tud-
tunk biztosítani. Az immár szokásosnak ne-
vezhető őszi javítások keretében 2012. szep-
temberi teljesítéssel megrendeltük az utolsó
javítás óta tönkrement lapok cseréjét és az
árok tisztítását. A fedlapok védelme érdeké-
ben megtiltottuk a 3,5 t megengedett össztö-
meget meghaladó gépjárművek behajtását.

Dancs István

Észrevettük - szóvátesszük...

Fotó: Dancs

Pallanki Gyula és a megkeresés
tárgya



Most induló sorozatunkban mesterségeket
és mesterembereket kívánunk bemutatni.
Célunk nem kevés: erősíteni a kétkezi
munka becsületét. Első interjúalanyunk
Kónya Sándor cipészmester, akit a műhe-
lyében kerestünk fel.

– 1970-ben kezdtem a szakmát, de már
gyermekkoromban megszerettem a bőr sem-
mihez sem hasonlítható illatát, szerettem a
bőrökkel foglalkozni. Szerencsére a leg-
idősebb bátyám, aki Budapes-
ten egy ismert kisiparosnál ci-
pésznek tanult, egyszer elvitt
magával a munkahelyére. Itt
láttam először, hogy milyen
„csodákat” lehet művelni a ha-
talmas tábla bőrökből, miként
lesz belőlük cipőtalp, vagy ép-
pen egy szépen elkészített fel-
sőrész. A szakmát aztán én is
Budapesten sajátítottam el, az
ország legismertebb ortopéd ci-
pészénél.

– Emlékszik még arra, hogy
mi volt a vizsgadarabja?

– Igen. Gojzervarrott cipőt és
rámás csizmát kellett készítenem.

– Hol kezdett dolgozni?
– Székesfehérváron. Tapol-

cán 1987 januárjától, azaz ne-
gyed évszázada dolgozom. Az
első műhelyem a Csokonai utcá-
ban volt, majd amikor 1988-ban
megépült ez az üzletsor, átjöttem
ide.

– Milyen tervekkel, célokkal

érkezett Tapolcára?
– Nagy tervekkel kezdtem el itt a munká-

mat. Elsősorban az új cipők készítésére kíván-
tam a hangsúlyt fektetni a javítás mellett.
Négy tanulóm volt, egy segédem, de egy bőr-
díszműves is dolgozott nálam, sőt egy pénz-
tárost is alkalmaztam. Akkor még úgy gon-
doltam, hogy mire a jelenlegi koromat elérem,
addigra már egy több évtizedes tapasztalattal
és hírnévvel rendelkező, új cipőket és orto-

pédcipőt is készítő cipészműhely lesz az
enyém. Sajnos, nem így történt.

– Mi ennek az oka?
– Hozzánk is megérkeztek a keleti, nem

bőrből készült cipők. Egyre kevesebb igény
mutatkozott a nem olcsó, bőrből és kézzel
készített cipőre. A kézimunka helyét átvette a
tömeggyártás, a bőr helyét pedig a textil vagy
a műbőr. Igaz, hogy vannak nagyon jó mi-
nőségű műbőr cipők is, de azok sem olcsók.
Az új technológiával készített cipők már nem
a szakmáról szólnak, ezek csak hasonlítanak
a cipőre. Én még ma is azt tartom, hogy az
igazi cipő bőrből van, kényelmes, sok éven
keresztül használható, lehet gyönyörködni ben-
ne, azaz egy igazi műalkotás, amely magán
viseli a mester kézjegyét.

– Tanulója, segédje van?
– Sajnos, nincs. A szakemberképzést egyre

kevesebb iskola vállalja fel, sőt ma már „gyors-
talpalós” módszerrel tanítják a cipők javítá-
sát. Lassan már nem is lesz senki, aki a ci-
pészeket megtanítaná a szakma fortélyaira.

– A legnagyobb szakmai kihívások is meg-
találták?

– Szerencsére igen. Floridából kerestek meg,
hogy az ottani milliomosok leányainak ké-
szítsek ballagási szandálokat, de itthon is
sikere volt ezeknek.

– Ma is készít még új cipőt?
– Lenne rá igény, de nagyon kevés, ugyan-

akkor komoly és költséges felszerelést igé-
nyelne ez a munka. Ezért is kerülhetett a mű-
helyemben előtérbe a cipőjavítás, de táskákat,
focilabdákat és lószerszámokat is javítok, azaz
mindent, ami bőrből vagy műbőrből készült.

– Bizonyára ismeri József Attila szívszorító
történetét Csoszogiról, az öreg suszterről, aki
a szegény gyerek javíthatatlanul elhasznált
cipőjét is megjavította. Hasonló esetek az Ön
műhelyében is megtörténnek?

– Sajnos, ma is előfordul, hogy sok olyan
cipőt hoznak ide, amely szinte már javíthatat-
lan, de mivel tudom, hogy a családnak nincs
pénze újra, ezért mindent elkövetek azért,
hogy még hordható legyen, illetve olyan árat
igyekszem kikalkulálni, amit még meg tud-
nak fizetni. De van olyan eset is, amikor meg
kell mondanom, hogy már nem lehet meg-
javítani, nem érdemes rákölteni. Ilyenkor le-
het, hogy magam ellen is beszélek, de úgy
érzem tisztességesnek, hogy erre is felhívjam
a figyelmet.

– Ha most valaki azt mondaná Önnek,
hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy új
cipőt készítsen, milyet készítene?

– Rámán varrottat és természetesen bőrből.
Gyönyörű dolog lenne! Az emberek nem
gondolnak arra, hogy egy pár cipőt nem is
olyan könnyű elkészíteni! 1 darabot igen, de
annak a párját úgy elkészíteni, hogy minden
igénynek megfeleljen, az már igazi szakmai
kihívás. Hiszen itt ránézésre kell a jobb- és
ballábas cipőből egy párt létrehozni. Nincs
előttünk minta, nem alkatrészekből kell ösz-
szeállítani, mint az autót. Itt alkotni kell. A
kéz, a szív és a szellem harmóniája nyomán
születik meg az új cipő. De minden emberi
tevékenység alapjának ennek kéne lennie, és
akkor nem itt tartanánk. Ha újra szakmát kéne
választanom, újra csak cipész lennék. Sze-
retem a mesterségem.   N. Horváth Erzsébet

MESTERSÉGEM CÍMERE
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„Ha újra szakmát kéne választanom, újra csak cipész lennék”

– Szeretem a mesterségem – mondja Kónya Sándor

Fotó: N. Horváth

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
és Tapolca városa közösen intéz felhívást a
városrész lakosságához.

A városrészt a belvárossal összekötő ke-
rékpárút kivitelezése során felújításra kerül
a Honvéd-focipálya előtt lévő kis gyaloghíd.
Ennek a megújuló hídnak szeretnénk nevet
adni, ehhez várjuk a helyi lakosok ötleteit. A

felújítást követően hídavatásra kerül sor, ame-
lyen a nyertes névadó avathatja fel az általa
elnevezett hidat!

Az ötleteket a Dobó Lakótelep Csa-
ládjaiért Egyesület Facebook oldalán, a
doboegyesulet@gmail.com e-mail címre,
vagy a 8300 Tapolca, Lesence utca 10. címre
várják.

Tisztelt Dobó-városrész Polgárai!

Tisztújítás a nyugdíjasok
érdekvédelmi egyesületénél

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesületének vezetősége június 7-én köz-
gyűlést hívott össze a lesenceistvándi kul-
túrházba. Itt az egyesület 170 fős tagságá-
ból 100 fő jelent meg. 

Az egyesületet mintegy 15 évig Siposné dr.
Kiss Gizella vezette. A vezetői tisztségéről a
maga és az egész vezetőség nevében lemon-
dott. Lemondását a közgyűlés elfogadta.
Munkásságát méltatta és elismerő oklevelet
adott át Demeter Ferenc, a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége megyei szervezetének elnöke.
A Nyugdíjas Klubok jelenlévő vezetői virág-
gal köszönték meg Gizike munkáját, és javas-
latuk alapján a közgyűlés tiszteletbeli elnök-

nek választotta meg.
Ezt követően került sor az  időszakos és a

az éves beszámolókra, valamint az alapsza-
bály módosítására. 

Az új alapszabály értelmében 7 tagú veze-
tőséget választott a közgyűlés, elnöknek –
egyhangú szavazattal – Csaba Dezső tapolcai
tagtársat választotta meg.

Köszönetet mondunk Császár Lászlónak,
a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás elnökének, aki a közgyűlésre a sze-
mélyszállítást és a vendéglátás költségeit biz-
tosította, illetve Tóth Csaba polgármester úr-
nak a rendelkezésünkre bocsátott kultúrhá-
zért és az elmondott köszöntő szavakért.

Molnár Tiborné

A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hun-
garia Nostra) A XXXI. Országos Talál-
kozóját és Konferenciáját július 5-7.
között Kecskeméten rendezte.

Az ünnepélyes megnyitón adták át az idei
Podmaniczky-díjakat. Ebben az elismerésben
tizenheten részesültek, köztük a Tapolcai
Városszépítő Egyesület elnöke, dr. Zsiray
Ferenc.

A tapolcai egyesület képviseletében a
vezetőség öt tagja vett részt a konferencián,
amelynek fő témája a kárpát-medencei
szecesszió volt. A rendezvény első napján a
Városháza díszudvarán szecessziós épület-
kerámia kiállítás nyílt a Zsolnay Manufaktúra
Zrt. anyagából.

A plenáris üléseket követően négy szek-
cióban zajlott a munka. A Tapolcán folyó vá-
rosszépítő, városvédő tevékenységet a részt-
vevők példaként említették.

A szakmai konferencián a civilek mel-
lett a hazai építészszakma képviselői is
részt vettek.
(Forrás: Tapolcai Városszépítő Egyesület)

Országos elismerés 
a városszépítők elnökének

Dr. Zsiray Ferencnek a Podmaniczky-
díjat Ráday Mihály, a Város- és Falu-
védők Szövetségének elnöke adta át

Fotó: Egyesület
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Zeneművészeti Egyetemünk professzora,
Baranyai László zongoraművész zeneisko-
lánk visszatérő kedves vendége és zongoris-
táinknak továbbképző kurzust tartó tanára. 

A július 8-ai hangversenyén jelenlévők fő-
leg Liszt és Beethoven művek briliáns elő-
adására fognak emlékezni. Most azonban más-
ról szólnék, ami a zenei élmény legmélyebb lé-
nyege; megértése egy kis odafigyelést érde-
mel.

Egy megszólaltatott zenei hangot a levegő
rezgésbehozása juttatja el fülünkbe. Megpen-
dített zongorahúr alaphangot ad ki először.
Majd az alaphang meghatározott sorrendben,
interferencia törvényei szerint felhangjait is
hallhatóvá teszi. Ezek a felhangok az alap-
hang zenei rokonai, és azzal a szép összhang-
zatokat hozzák létre. Ezen a rokonságon ala-
pul a hangnemiség, a tonalitás törvénye, amit
a zenemű elnevezésénél a zeneszerző meg-
jelöl, mondjuk, Beethoven C dúr vonósné-
gyes. Ekkor a hallott mű, alaphangra, a C dúr
hangsorra épülő zenemű, és annak dallamai,
amik már átmehetnek bármely távoli C fel-
hangokra. De klasszikus zenében a tétel kez-
dő s záró akkordja az alaphangot kell, tartal-
mazza. Sőt, az szigorúan összetartja funkció-
jával a kompozíciót.

Az előadott cis moll hangsorra komponált
mű, Mondschein szonáta, a legmélyebben kö-
veti e törvényt és ezzel és e mellett érett férfi
szerelmének és annak elválással való meg-
szűnésének mély érzelmi emléke. Ismerjük a
szép hölgyet is, akinek szólt. De ez csak a
kezdete egy általános természettörvény mély
behatolásának emberi érzelmekbe. A fényes
Nap, a lágyan simogató Hold fénye a rezgés-
számokban megjelenő természeti törvények-
nek ugyanúgy alá van vetve, mint a zenei,
elektromos, gravitációs vagy atomeredetű és
mérhető rezgésszámú energia áramlások. És
hogy ilyen mélyrehatóan hatnak ránk, annak
bizonyítéka, mi emberek mindnyájan ugyan-
annak a kozmoszt alkotó energiának va-
gyunk gyermekei, amely energiát érzelmeink
közvetítésére a zeneművész felhasznál.

Csakhogy, amikor mi, zenészek megszó-
laltatunk bármely zeneművet, egyéniségünk
hangulatainktól függően adagolja a dallamok
erősségét, lágyságát, keménységét és főleg
tempóját. Én a Mondscheint sokkal lassab-
ban játszom, mert az emberi sors mélyebben
érint. Hiszen azzal foglalkozom.    

Dr. Sáry Gyula

Július 13-15-ike között ismét több ezer em-
ber választotta hétvégi hasznos időtölté-
seként, hogy ellátogat Gyulakeszibe, ahol
immár kilencedik alkalommal rendezték
meg a végvári hagyományőrzők legnagyobb
hazai seregszemléjét, a Gyulaffy Napok
Csobáncért programsorozatot.

A „Gyulaffy László Hagyományőrző Lo-
vasbandérium – Csobánc Váráért Közhasznú
Alapítvány” tradicionális rendezvényének fő-
védnöke, dr. Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter volt. A befolyt összeget Csobánc vár-
romjainak állagmegóvására fordítják.

A XVI. századot idéző forgatagban meg-
elevenedett a törökkori Magyarország han-
gulata, ízelítőt kaptak a látogatók a kihaló-
félben lévő mesterségekből, a népi hagyomá-
nyoktól az állatvásár hangulatán keresztül
egészen a nem mindennapi ízvilágú hazai és
török gasztronómiai finomságokig. 

Az aprónépre is gondoltak a szervezők:
vitézi próba és avatás ifjaknak, várfoglaló,
mesemondó, bábszínház és egésznapos ját-
szóházban mulathatták az időt.

A háromnapos rendezvény tagtoborzóval
vette kezdetét Tapolcán. A hagyományőrző
bandériumok felvonulását követően a Malom-
tónál látványos harci jeleneteket tekinthettek
meg az érdeklődők. Ezután Gyulakesziben a
névadó – Gyulaffy László – szobránál rótták
le tiszteletüket, majd este kulturális progra-
mok szórakoztatták a nagyérdeműt, amely-
nek fénypontja a méltán elismert és népszerű
Csík-zenekar koncertje volt.

Másnap „Geológia a történelemben, törté-
nelem a geológiában” címmel egy túra ke-
retében hágtak föl Csobánc várához, ahol
Czibula György geotúra-vezető és Hangodi
László történész segítségével a vár és kör-
nyéke történetéről, valamint a hős katonák
legendájáról is hiteles tájékoztatást kaptak.
Eközben a vásártéren a már hagyományos
„Gyulaffy konyhája” középkori főzőverseny
nem csak szemnek, hanem egyéb érzékszer-
veknek is ingere lett.

Ebéd után vette kezdetét az ünnepélyes meg-
nyitó, ahol Bardon Ivett és Pfeiffer Tamás re-
gélők hívó szavára vonultak be díszes ruháik-

ban a talpas és lovas vitézek.
Elsőként Németh Gyula várkapitány köszön-

tötte a bandériumokat és a megjelenteket,
majd az 1500-as évek katonai hagyományai-
nak őrzéséről, ápolásáról, valamint Csobánc
várromjainak megmentéséért létrehozott ala-
pítványról is szólt. Utalt az elmúlt kilenc év-
ben végzett munkálatokra, a várhoz vezető
úton keresztül a rekonstrukcióig.

– 2003 tavaszáig úgy tűnt, hogy Csobánc
várának története lezárt kérdés marad. Ami-
kor az utolsó katona is levonult a vár falai
közül, majd ezek a falak is rombadőltek az
elkövetkezendő évszázadok során, gondol-
hattuk, hogy az idő elintézte a vár sorsát.
Aztán itt – Gyulakesziben – kilenc évvel ez-
előtt néhány elszánt ember elhatározta, hogy
nem érhet véget Csobánc várának története.
Tették mindezt azért, hogy az utánunk kö-
vetkező generáció is merengve, múltat idéz-
ve sétálhasson, kirándulhasson a fényes
időket megért várfalak között – hangsúlyozta
beszédében Hangodi László történész, ezt kö-
vetően szólt a Gyulaffy Napok motivációs
tényezőiről, a nemes cél érdekében folyta-
tott munkálatokról, a rendezvény jelentősé-
géről.

Tóth László erdélyi református lelkész pár-
huzamot vont a XVI. századi Gyulaffy-féle
és napjaink Gyula vezérének, lelkes csapatá-
nak harcai között, mindkettő a jó ügy, nemes
cél érdekében zajlott és zajlik.

A szívhez szóló szavak után a lelkész és
családja letette az állampolgársági esküt.

A nap hátralévő része is bővelkedett lát-
nivalókban: a résztvevő talpas és lovas vité-
zek bemutatója, lovagi tornák, vártámadás,
ahol a nézősereg is átélhette a kor vitézeinek
férfias helytállását és kitartását a várukért,
hazájukért.

A kulturális vonalon többek közt az Egri
csillagok musical, hastánc bemutató, táncház
is várta a közönséget, de megtekinthető volt a
fotó- és festmény kiállítás is. A szombati nap
végén is a zene kapta a főszerepet: a Republic
együttes nagykoncertje ezúttal rengeteg ra-
jongót csalogatott ki Gyulakeszibe.

A IX. Gyulaffy Napok Csobáncért záró-
napja az I. Csobánci Bajviadallal vette kez-
detét, a bandériumok bemutatóin kívül
„Gyulaffy Mustra” néven végvári bajusz, vi-
selet és fegyverbemutató versenyt is rendez-
tek. Dancs István

Misztikus volt az idei Ghymes Fesztivál. A
Szarka-testvérek által megálmodott, mára
már ezrek számára kihagyhatatlan, há-
romnapos (július 6-8.) kulturális program-
sorozat megnyitójának harmadszor adott
otthont városunk, az idei fesztivál pedig
már a hetedik alkalom volt. A műsorok
Hegymagason és a Szent György-hegyen
zajlottak.

Hazai és külföldi turisták, valamint kör-
nyékbeliek ezreinek kikapcsolódás, szórako-
zás és feltöltődés a Ghymes Fesztivál. A Ma-
lomtó szolgált a megnyitó helyszínéül, ahol a
Juhos zenekar és a Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar is fellépett.

Elsőként Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelte a
Balaton, mint turisztikai célpont jelentőségét,
majd a rendezvénnyel kapcsolatban rámuta-
tott: – Ez az összművészeti programsorozat,
amely már hetedszer kerül megrendezésre a
Szent György-hegyen, nagyon fontos kul-
turális esemény; a szervezők színes, sokféle
műsorral hívják az idelátogatókat. Kiemelte a
gasztronómia és a minőségi borok vendég-
csalogató erejét is.

– Fontos, hogy ezt és az ehhez hasonló
programokat is kellő összefogással rendez-

zék meg. Ezek az események arról az ősi
kultúráról szólnak, ami bennünket jellemez.
Mindezt ápolnunk, óvnunk és tovább is kell
adnunk! – szólított föl Császár László, váro-
sunk polgármestere, aki ezúttal, mint kis-
térségi elnök is szólt a résztvevőkhöz.

Szarka Gyula, a Ghymes együttes vezetője
örömének és elégedettségének is hangot
adott, amiért Tapolcának is sikerült „magáévá
tenni” a fesztivált, immár harmadik eszten-
deje. A fesztivál szervezője a strukturális vo-
nallal kapcsolatban hozzátette: – Igyekszünk
azt a vonalat tartani, amit annak idején
megálmodtunk és célként tűztünk ki magunk
elé. Ez a rendezvény a színházról, irodalom-
ról, történelemről, táncról, múltról és jelenről
is szól.

Szarka Gyula szavai beigazolódtak a fesz-
tivál végére. A Szent György Pince idén is
nagyszerű „házigazdának” bizonyult mind
kulturális, mind gasztronómiai, vagy borkós-
tolás, kirakodóvásár terén. Egy Ghymes gyer-
mekkoncert nyitotta a sort, de hatalmas sikere
volt a Bánsági Ildikó főszereplésével előadott
Karnyóné című darabnak. Csokonai Vitéz
Mihály művét a Forrás Színház tagjai adták
elő. Emellett Kálnay Adél József Attila-díjas
író felolvasói estjére is sokan voltak kíván-
csiak.

Szombat reggel egy frissítő „Tűz, víz”
geotúrát követően, Szarka Gyula pincéje
adott otthont a zenés borkóstolásnak – itt Ács
Tamás adott elő borverseket. Emellett széles
volt a választék: filmvetítés, csallóközi nép-
zene a Pántlika együttessel, a borivóknak tar-
tott előadást dr. Kállay Miklós, a Magyar Bor
Akadémia elnöke, de a színházi darabokból
sem volt hiány a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek sem. Molnár Imre törté-
nész Esterházy Jánosról tartott mély-
reható, érdekfeszítő előadást, de a
fesztivál fénypontja idén is a Ghymes
együttes fergeteges hangulatú kon-
certje volt a hegyoldali katlanban,
Pápai Erika színművésznő vendég-
szereplésével. Ahogy az lenni szo-
kott, egy emberként énekelték a fel-
csendülő dalokat, szűnni nem akaró
vastaps és ováció kíséretében. A kö-
zép és kelet-európai népzenei gyöke-
rekből merítő formáció tagjai a dal
egyetemességének jeles képviselői,
hisznek az élő zene varázsában.

A hetedik alkalommal megrendezett
Ghymes Fesztivál záróakkordjaként
vasárnap a hegymagasi Lengyel-
kápolnában tartották meg a szent-
misét, ahol a Szarka-testvérekkel

(Gyula és Tamás) a Boldogasszony Anyánk
kezdetű ének egy részletét tanulták meg a
jelenlévők. Az együttes vezetője a rendez-
vénysorozat végén lapunknak elmondta: idén
is elégedettek voltak az idővel, a helyszí-
nekkel és a látogatottsággal is. Majd arról biz-
tosított bennünket Szarka Gyula, hogy jövőre
ismét lesz Ghymes Fesztivál.                    

Dancs István
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TÖRTÉNELEM - KULTÚRA

Szférák zenéje „Nem érhet véget Csobánc várának története…”

„Ez a rendezvény a színházról, irodalomról, történelemről, táncról,
múltról és jelenről is szól”

Impozáns felvonulás, történelmet idéző háttér

Fotó: Dancs

Szarka Gyula városunknak is megköszönte a
közreműködést, segítséget

Fotó: Dancs
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EGÉSZSÉG - MAGAZIN

Szólj, síp, szólj ! . . .
Intrikusok, kíméljetek! Ti, akik – provokálva – az igazat, az igaz szót kilencven, de inkább

száznyolcvan fokkal elfordítjátok, akik a nullát is feltupírozzátok, akik az egyet is köbre
tudjátok emelni.

Az igazság magva a valóság; rothadó héja, csomagoló papírja a pletyka.
A tanulságul elmondott történet maradjon tanulság, semmi több.
A „tehetségesek” a hallgatást is meg tudják magyarázni, kiszínezni, de azért a ki-

csavarható szó helyett inkább hallgass.
Ha pedig ítélni kell, márványba vésve beszélj. Azt aztán marcangolhatják az ítészek

időtlen időkig pro és kontra. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 62. rész
Egy exobolygó légköre

A kutatók kifejlesztettek egy olyan mód-
szert, mellyel tanulmányozni tudják azok-
nak a Naprendszeren kívüli (exo-) bolygók-
nak a légkörét is, amelyek nem haladnak
át felőlünk nézve a csillaguk előtt. 

Ezt a módszert az egyik első felfedezett
exobolygónak, a τ Boötis b-nek köszönhet-
jük. (Ez a bolygó egy forró jupiter, tehát
olyan gázóriás, amely közelebb kering a csil-
lagához még a Merkúrnál is, ami köztudottan
naprendszerünk legbelső bolygója.)

Ezt a bolygót nem láthatjuk a csillaga előtt
átvonulni, ezért eddig a hagyományos mód-
szerrel nem tudtunk semmit megállapítani a
légköréről. Ennek a módszernek az volt a lé-
nyege, hogy miközben a bolygó áthalad a csil-
laga előtt, annak fénye áthalad a légkörön, és

ezáltal színképelemzés segítségével megálla-
pítható volt a bolygó légkörének összetétele.)

Most viszont sikerült érzékelni a csillagé
mellett a bolygó „saját” fényét is, és így már
lehetőség nyílt az elemzésre. Ebből megál-
lapíthatták a tömegét is az eddigieknél pon-
tosabban (hatszorosa a Jupiterének), valamint
kiderült, hogy a légköre tartalmaz például
szénmonoxidot. De a legérdekesebb az, hogy
kiderült, a bolygó légkörének hőmérséklete
felfelé haladva csökken, ami teljesen ellen-
tétes az eddigi, tranzitos forró jupiterek ese-
tében tapasztalt, magassággal együtt növek-
vő hőmérséklettel.

Ennek alapján is látszik, hogy lesz még
bőven tennivalója „következő” óriástelesz-
kópnak, az E-ELT-nek is. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Fülöp Károly cipészmester, tűzoltóparancsnok

(Tapolca, 1862 – Tapolca, 1941. január 18.)

A tapolcai elemi iskola elvégzése után szülei inasnak adták. Ki-
tanulta a cipész szakmát és 1888-ban a katonaévek kitöltése után
mint cipészmester önállósította magát Tapolcán, és közel ötven
éven át közmegelégedésre űzte az ipart. Munkája mellett mindig
jutott ideje és energiája a köz érdekeinek képviseletére. 31 évig volt

Tapolca elöljárója, esetenként az elöljáróság elnöki tisztét is ellátta. 15 éven át látta el a köz-
gyám feladatait. A Tapolcai Tűzoltó Egyesületnek 40 évig volt tagja, 10 évig mint tűzoltó,
majd alparancsnok, 1910-től 20 éven át pedig főparancsnoka volt az egyesületnek. Amikor
öregkorára tekintettel lemondott e sok elfoglaltsággal járó tisztségről és helyette fiát, Fülöp
László tanítót választották meg, őt magát önzetlen munkájának elismeréseként a testület
örökös tiszteletbeli főparancsnokává választotta. Fülöp Károly kimagasló tagja volt a tapol-
cai iparostársadalomnak. Sokat tevékenykedett a tapolcai Ipartestületben, amelynek 9 évig
elnöke volt. Halálakor az egész város gyászolta. „Fülöp Károly életében emlékoszlopot állí-
tott az önzetlen munkának és eredményes tevékenysége méltó, hogy példakép állíttassék az
ifjabb iparosgeneráció elé.” /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

A limonádénak története van. Történt ve-
lem anno a 70-es évek elején. Több alkalom-
mal készítettem limonádét az Elnök Úrnak,
de valamiért mindig megmaradt, amit nagyon
furcsállottam. Kóstolás kóstoltatást követett,
és mindenkinek ízlett, (Kárlinak, a protokoll-
főnöknek különösen, a titkárságon lévőknek,
az elöljáróknak, stb…) de csak nem értettem
az okát. Egyszer bejött hozzám Pat asszony
(First Lady, bár én csak Pam, azaz Paméla
asszonynak hívtam, ennek azonban külön
története van). Éppen akkor készítettem az
Elnök Úrnak a friss limonádét. Látta, hogy ho-
gyan készítem, és mondta: Johni, és hol van
belőle az uborka? Néztem, mint az a bizo-
nyos „hülye” gyerek, de szó-szót követett, és
máris préseltettem a tündéri mexikói szakács-
kislánnyal hozzá az uborkát. Nekem elsőre
furcsának tűnt, de ezután mindig elfogyott a
limonádém! Istenem, hát az Elnök Úr így sze-
rette!

Most azért adom közre ezt a receptválto-
zatot, mert többen kérdezték tőlem a napok-
ban, hogy tényleg létezik-e ez a fajta limo-
nádé. Igen, létezik és valamikor az eredeti le-
írását a ’80-s évek elején leírtam valamelyik
újságnak. Sőt, továbbmegyek, készül az új
könyvem, amiben részletesen leírom az Elnök
Úrnál készített étel, ital, sütemény receptjei-
met sztorikkal együtt, és kitűnő fotókkal. Ér-
dekessége a könyvnek az Elnök Úr 1994-ben
írt előszava, amit pár nappal az agyvérzése
előtt küldött el nekem, sztorikkal, fotókkal.
Azért is érdekes, mert 1993-ban Pat asszony
temetése utáni fogadáson kértem tőle, és az
Elnök Úr halála előtt pár héttel kaptam meg a
küldeményt! 

Még annyit, a most közölt recept már egy
kicsit modernebb változat, de a könyvben az

eredeti autentikus recept és a hozzávalók fog-
nak szerepelni a fotókkal együtt!

Hozzávalók (2 literes kancsó italhoz): 15
dkg uborka, 1 db zöldcitrom, 4 db közepes
citrom, 5dkg gyömbér, 1.8 l hideg víz, 2 ek.
barnacukor, 4 ek. gyümölcscukor (cukor-
betegeknek, diétázóknak pedig 1 mk. Sztívia)
Díszítéshez: pár karika citrom és uborka, a
citromok héja, zöld cseresznye, jégkocka, és
díszítő elemek

Elkészítés: Az uborkát megmossuk, pár
karikát félre teszünk a díszítéshez. A többit
pedig gyümölcscentrifugában levesítjük. Így
kapjuk meg tiszta uborka levet.

A citromokat megmossuk, majd mindegyik
féléből vágunk pár karikát a díszítéshez. A
többiekről pedig vékonyan citromhéjat vá-
gunk, és kicsavarjuk a citromokat. Egy
edénybe beleszűrjük a kifacsart citromlevet
(ügyeljünk, hogy a magok ne kerüljenek
bele). 

A gyömbért megtisztítjuk, és vékony
csíkokra vágjuk.

Amikor elkészültünk az előkészületekkel,
akkor egy 2 literes kancsóba öntjük az ubor-
kalevet, a citromleveket, hozzáadjuk az éde-
sítő anyagot, elkeverjük, majd az egészet
felöntjük a hideg vízzel. Kóstoljuk meg, és ha
szükséges, akkor természetesen a saját ízlé-
sünkre ízesítjük! Hozzáadjuk a felcsíkozott
gyömbért, lefedjük, és a kínálásig hűtőben
tároljuk.

A kancsót, poharat díszíthetjük citrom- és
uborkakarikákkal, zöld cseresznyével. A kí-
náláskor pedig ne sajnáljuk a jégkockát és te-
gyük bele a hámozott citromhéjat is!

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Gyömbéres limonádé uborkával

A szem allergiás megbetegedései
Szemünk allergiás megbetegedései a követ-

kezők lehetnek: szezonális allergiás kötőhár-
tya-gyulladás, egész évben tartó allergiás kö-
tőhártya-gyulladás és az akut allergiás kötő-
hártya-gyulladás.

A szezonális allergiás kötőhártya-gyulla-
dás a szemhéjak belső, valamint a szemgolyó
külső felszínét borító vékony hártya gyulla-
dása. Nevezik még szénanáthás allergiás kon-
juktivitisznek is. Ezt az elnevezést azért hasz-
nálják, mert a szénanátha és a konjuktivitisz
gyakran együtt, vagy egymást követve jelent-
kezik. A leggyakoribb szembetegség. Tüne-
tei: vörös, viszkető, könnyező szem, súlyo-
sabb esetben égető érzés, valamint a torok és
az orr viszketése és égető érzése. Ezt az aller-

giát pollen váltja ki.
Az egész évben tartó allergiás kötőhártya-

gyulladás tünetei lényegében megegyeznek a
szezonálissal, de enyhébbek és egész évben
jelen vannak a látható tünetek. Ezt az aller-
giafajtát a házpor okozza.

Az akut allergiás kötőhártya-gyulladás tü-
netei: tüsszögés, orrdugulás, szem és garat
viszketés. A szembetegségek közül ennek a
tünetei a legkényelmetlenebbek és súlyosab-
ban jelentkeznek, mint a már említett beteg-
ségeknél. Az akut allergiás kötőhártya-gyul-
ladást növények okozzák.

Kezelésük a többi allergiás megbetege-
déshez hasonlóan antihisztaminnal (vagy más
szteroidokkal) történik. 

Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 12. rész

Gyerekszáj
A másodikos Józsika ritkán jár iskolába.
Anyuka: – Miért nem jársz mindig isko-

lába?
Józsika: – Mert messze van.
Anyuka: – Neked meg a harmadik osztály.

Pistike: – Hogyan esik a hó visszafelé?
– Sehogy.
– Mert az anya azt mondta, hogy vigyek ma-
gammal télikabátot, hátha visszafelé esni fog
a hó. Dr. Töreky László

Szombaton, július 7-én a keszthelyi Festetics
Kastély tükörtermében rendezték meg a
Zeneiskolai Diákok VI. Keszthelyi Nyári
Zenekari Tábora zárókoncertjét. Két tapol-
cai diák, Farkas Klára brácsa és Somogyi
Zsófia hegedű is résztvevője volt a tábor-
nak, ahol továbbfejlesztették tudásukat a
zenekari munkában.

A 43 tanuló részvételével – július 1-8. kö-
zött – megrendezett tábort dr. Gárdos Tamás,
a keszthelyi Zeneiskolai Baráti Kör vezetője
szervezte a Festetics György Zeneiskola
tanárainak közreműködésével. A szólam-
próbákat követően a veszprémi Bartók-
Pásztory díjas hegedűművész, Kováts Péter
irányításával zajlott a felkészülés.

Vivaldi, Mozart egy-egy műve mel-
lett Saint-Saens Állatok farsangjából az
elefántot, oroszlánt, kövületeket kellett
megeleníteniük; volt balettzene, tangó és
csacsacsa, a műsort egy ír zenei egyveleg
zárta.

Eddigi években is mindig volt tapolcai
résztvevője ennek a tábornak.

Somogyi Zsófi 7. osztályos már második
alkalommal vett részt a tábor munkájában,
míg Farkas Klára mind a 6 alkalommal
tagja volt a nyári zenekarnak. Ő most már
mint érettségi utáni szakképző 2. osztályos
brácsás erősítette a zenekart és segített a
gyakorlásban.

Farkasné Horváth Erzsébet

Zenekari tábor Keszthelyen

Budapestre, a Szent István Gimnáziumban
rendezett díjkiosztóra kapott meghívást
Kovács Réka, a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézményének 7. osztá-
lyos tanulója

Az ABACUS egy matematikai lap 10-14
éves tanulóknak, ahol matematikai feladatmeg-
oldó verseny mellett lehetőség van SUDOKU,
számrejtvény, INFO-DERBY, logigrafika,
sakk, fizika vagy angol ill. német nyelven ma-
tematikai feladatok megoldására.

Ebben a tanévben Kovács Réka szép ered-
ményt ért el az újságban meghirdetett 7 for-
dulós versenyeken. Igy a Sudoku, Logigrafi-
ka, INFO-DERBY versenyen országos 1. hely,
a  8 fordulós Internetes versenyen  országos 2.

hely, a matematika pontversenyen ezüst foko-
zatú dicséretben részesült, számrejtvényben
országos 15. hely, de az angol nyelvű MATHS
versenyen is dicséretesen helytállt.

Itt szeretnénk felhívni a matematikát taní-
tók és a matematikát szerető tanulók figyel-
mét is erre a hasznos újságra. Szeptemberben
új feladatokkal és új versenyekkel folytatódik
a munka. Az előfizetés egyben nevezés is az
egyes versenyekre. Innét már csak a felada-
tokat kell megoldani, és ami nagyon fontos,
határidőre beküldeni.

Réka ismét nevezett a következő évi verse-
nyekre. Reméljük, lesznek követői a tapolcai
iskolások között. 

Farkasné Horváth Erzsébet

Tapolcai kis matematikus sikere 
az ABACUS-nál

Az ifjú tehetségek: a kép baloldalán
Farkas Klára

Fotó: FHE



A nagy meleg sem riasztotta vissza a táj-
futókat és futókat attól, hogy a betervezett
versenyeken eredményesen képviseljék Ta-
polcát. Pillantsunk bele az eredményeikbe!

Június 23-án és 24-én rendezték Szilvásvá-
rad térségében a tájfutók országos középtávú
és váltó bajnokságát. A Tomcsányi Ford-
Honvéd SE versenyzői 6 egyéni és két váltó-
val vettek ezen részt.  A szokatlanul technikás,
köves terepen  és melegben  Molnár Zoltán a
selejtezőből csak a 21. helyen jutott tovább,
Vereszki Tibor nyerte a selejtezőt az F-35-ős
kategóriában. A döntőben Zoltán bravúros fu-
tással a bajnokság 2.helyén végzett, Vereszki
pedig 10 másodperccel maradt csak le a do-
bogóról.  Zoboki Mihály nyerte F-45-ben a B
döntőt, Vajda Zsolt pedig a felnőtt kategóriá-
ban győzedelmeskedett. Az F-50-eseknél
Domán Gábor az 5. helyet szerezte meg. A
verseny második napján, a váltóbajnokságon
a Molnár, Vereszki, Domán összeállítású csa-
pat végig versenyben volt a bajnoki címért.
Vereszki első helyen hozta a váltót, Domán a

3. helyre visszaesett kétperces hátránnyal, me-
lyet Molnárnak már nem sikerült ledolgoznia.
A trió így a Zalaegerszeg és a Budapest Tö-
rekvés csapatai mögött a dobogó 3. fokára
állhatott fel.

38-39 fokos melegben zajlott az év leg-
melegebb versenye az ULTRA BALATON
2012. Erre a megméretésre előzetesen 207 fő
egyéni versenyző nevezett 16 országból. Ta-
polcáról Vadász Attila és Domán Gábor.
Vadász Attila a verseny előtt 3-4 héttel le-
mondta az indulást sérülés miatt, és átadta
helyét Komjáti Sándornak. A versenyzők jú-
nius 30-án 6 órakor rajtoltak Tihanyból, és 1
kör után odaértek, illetve nem értek vissza. A
táv 212 km volt, a hőmérséklet  40 fok. A reg-
geli 24 fok után a versenyzőknek a szokatlan
meleggel is meg kellett küzdeni.  A versenyt
végül az egyéni indulók közül 34-en fejezték
be a 32 órás limit időn belül. Komjáti Sándor
120 km-nél kénytelen volt feladni, nyert ellene
a meleg (Sándornak ez volt az eddigi leg-
hosszabb egyben lefutott távja). Domán Gábor

biztonsági futásra törekedett, és végül 29 óra
40 perc alatt teljesítette a 212 km-t, mely a
férfi mezőnyben a 14. helyre volt elég. A
verseny során kb. 20 liter folyadékkal pótolta
a veszteséget, melynek nagy százaléka sör
energiaital volt. Segítői Domán Fruzsina és
Tomcsányi Tamás végig kísérték kerékpárral.
Több alkalommal jéggel hűtötték (a verseny-
zők nagy százaléka használta a túléléshez a
frissítésnek ezt a módszerét). A verseny egy-
ben remek fogyókúra is volt, hiszen a célba
érést követően Domán Gábor 6 kg-ot veszí-
tett testtömegéből. Sőt megspórolt egy szolá-
riumot. (Már megkezdte a felkészülést az au-
gusztusi tájbringás szenior világbajnokságra.)

A K&H maraton váltón Tapolcáról a
TVSE futó szakosztály férfi és női csapattal
indult.

A lányok remek 3 óra 47 perces teljesít-
ménnyel a 20. helyen végeztek az 56 csapatos
mezőnyben. A csapat tagjai voltak: Beke
Mónika, Mészáros Andrea, Domán Fruzsina,
Dr. Vidosa Noémi és Hartmann-né P.Timea.
Az előző maratoni eredményükön12 percet
javítottak.

A fiúk a hat fős váltó rajtjára hárman ma-
radtak, így mindenki duplán futott. A Gajdics
Péter, Vajda Zsolt, Domán Gábor összeállí-
tású váltó a 17.helyen végzett az 578 csapatos
mezőnyben 2 óra 57 perces eredménnyel.
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
KÉZILABDA:
A hagyományos Balaton Kupa elnevezésű
nemzetközi utánpótlás kézilabda tornán a
TVSE U-14-es korosztály leányai az előkelő
8. helyen végeztek. A Veszprémben rendezett
kupán dán csapatokkal mérkőztek fiataljaink.
A lejátszott hét mérkőzésen a mérlegük 3
győzelem, 3 vereség, 1 döntetlen.

LABDARÚGÁS: 
A megyei IV. osztályban is véget ért a bajnok-
ság. A Tapolca és környéke tízcsapatos me-
zőnyében a TVSE csapata a 6. helyen végzett
(26 pont, 60:33 a lőtt és a kapott gólok
aránya, 8 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség).
A bajnokságot Sümeg nyerte (44 pont).

SPORTBARÁTSÁG: 
A Szász Márton Ált. Iskola és az ÉFOÉSZ
közös szervezésében felejthetetlen 5 napot
töltöttek hazánkban sérült svéd fiatalok és
kísérőik immár a harmadik alkalommal. A
táborban 50 fő értelmileg és halmozottan
sérült fiatal vett részt (25 fő svéd, 25 fő ma-

gyar). A magyar fiatalok különböző megyék-
ből érkeztek. A fő cél a közös sportolás, ahol
a fiatalok fociban, röplabdában, teniszben,
sorversenyekben, strandlabdában és úszás-
ban mérhették össze az erejüket. A minden-
napos sport mellett megismerhették váro-
sunkat és környékét, hajóztak a Balatonon, és
természetesen a fürdőzés sem maradt el. A
tábor ideje alatt barátságok alakultak ki a fia-
talok között. A nyelvi nehézségek sem okoz-
tak problémát, a közös játékok és a tánc fel-
oldotta ezt. Augusztusban  25 fő magyar láto-
gat Svédországba. A táborok mellett a szak-
embereknek tanácskozásokat, csere konfe-
renciákat szerveznek, hogy megismerhessék
egymás munkáját.

TÁJFUTÁS: 
A Bács-Kiskun megyei Pirtó környékén ren-
dezték a tájfutók idei éjszakai országos baj-
nokságát, ahol a Tapolcai Honvéd verseny-
zője, Molnár a 35 évesek kategóriájában a 6.
helyen végzett.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Újabb szép eredmények futóinktól, tájfutónktól

Világbajnokságra készülnek
Nagyszerű környezetben, a balatonlellei
parton rendezték az országos korosztályos
egyéni és rapid sakkbajnokság döntőjét,
ahol most is remekelt a tapolcai sakk után-
pótlás.

Sem Juhász Judit (8 éves), sem Érseki Tamara
(12 éves) nem talált legyőzőre Balatonlellén,
nem adták alább az országos bajnoki címnél.
Ez azt jelenti, hogy mindketten ott lesznek
Szlovéniában Magyarországot, Tapolcát kép-
viselve a novemberi világbajnokságon.

A TVSE sakk-utánpótlás versenyzői az
aranyérmek mellett számos remek helyezést
is elértek.

Eredmények: A 8 év alattiaknál: 1. Juhász
Judit – edző Mádl Ildikó és Paréj József, a
felkészülést segítette: Hlavács Krisztián. A 12

éveseknél: 1. Érseki Tamara – edző Mádl
Ildikó és Paréj József, segítő Bodó Norbert.
Árvai Eszter (14 éves), Bakos Balázs (10 éves)
és Szabó Benjamin (12 éves) hatodik, Ács
Márton (12 éves) hetedik, Kauffmann Péter
(12 éves) 9. lett az országos megméretésen.

Ugyancsak Lelle volt a házigazdája az or-
szágos rapid egyéni sakkbajnokság fináléjá-
nak. Juhász Judit átmentette a formáját  erre a
műfajra is (20 perces a játékidő a rapid ver-
senyen), itt sem talált legyőzőre.

További eredmények (lányok): Érseki
Tamara ötödik, Árvai Eszter harmadik, Sötét
Barbara  hatodik, Koltai Anna nyolcadik. A
fiúknál Bakos Balázs hatodik, Érseki Áron
nyolcadik, Buzás Bertalan nyolcadik, Ács
Márton kilencedik lett. 

Fotókiállítással emlékeztek

Interamnia Világkupa

A Városi Rendezvénycsarnokban nyitot-
ták meg azt a fotókiállítást, amivel a 60
évvel ezelőtti, 1952-es helsinki olimpiára és
Csermák József kalapácsvető olimpiai baj-
nokra emlékeztek.

A Tapolcai Finn Barátok Köre rendezvé-
nyéhez a budapesti finn nagykövetség is se-
gítséget nyújtott, húsz nagyméretű fotóval.

A finn vendégeken kívül sok érdeklődő
tisztelte meg a programot, ami Sipkovics Zita
szólóénekével kezdődött. Császár László pol-
gármester, Neubauer Edit konzul és Bolla
Albertné, a Tapolcai Finn Barátok Köre elnö-
kének köszöntő szavai után Szalay Gyöngyi,
Atlanta olimpikonja nyitotta meg a „Magya-
rok az 1952-es helsinki olimpián” című tárla-
tot. Ezt követően Csermák Katalin emléke-

zett meg édesapjáról, az olimpiai bajnokról.
Herczeg Réka, a TÁI Batsányi-tagintézmény

tanulója Cuberten báró Óda a sporthoz című
művéből adott elő részletet, majd Vecsei János
festő, kulturális szervező értékelte „Az én olim-
piám” című rajzpályázatot (több mint 160 rajz
érkezett be), melyet szakértő zsűri bírált el.
Valamennyi pályamű kiállításra került. Három
kategóriában vehettek át díjakat a gyerekek.

A díjazottak: I. korcsoport (1-2. osztály): 1.
Rohály Boglárka (Bárdos), 2. Herczeg Réka
(Batsányi), 3. Drei Gabriella (Bárdos). II. kor-
csoport (3-5. osztály): Vámosi Adrienn (Bárdos),
2. Bakos Dávid (Bárdos), 3. Burda Patrícia
(Batsányi). III. korcsoport (6-8. osztály):
Bruckner Anna (Bárdos), 2. Komjáti Sára Luca
(Batsányi), 3. Nagy Rebeka Zsófia (Batsányi).

40. alkalommal, 5 kontinens, 66 ország
résztvevőivel rendezték meg július 4-e és
10-e között a legnagyobb utánpótlás tornát
az olaszországi Teramoban.

A szervezők lehetőséget adtak azoknak a
sportolóknak is, akik korábban már részt vet-
tek valamelyik rendezvényen, pozitív élmé-
nyeket szereztek és elmúltak már 21 évesek.
Csapatunk, a tapolcai lányok az U30-as kate-
góriában neveztek és mérették meg magukat
a rangos világversenyen, ahol az olaszokat a
bronzmeccsen legyőzve, a nagyon előkelő,
3. helyezést érték el. 

A tornának köszönhetően nemzetközi mér-

kőzéseken edzőttek, megmérkőzhettek az
U21-es ausztrál női kézilabda válogatottal 
is. Utazásuk során meglátogatták Riminit,
Gulianovát, jártak Tortoretoban, kirándultak
San-Marinoban, sok-sok élményt és bará-
tokat szerezve.

Csapattagok: Berecz Nikolett, Fehér Kitti,
Giczi Vivien, Hársfalvi Zsófia, Kovács Janka,
Mórocz Réka, Papp Dóra, Pontyos Peggi,
Pontyos Viktória és Szepesvári Alexandra.

Gratulálunk a kézilabdás lányoknak és kö-
szönetet mondunk a Kékkúti Ásványvíz Zrt-
nek és a Zalakerámiának, akik szponzorálták
a részvételt a világkupán.         

Csak így tovább!

Fotó: Egyesület

Futók pihenés közben

Fotó: Egyesület



Meghívó
Ünnepi hangverseny
a Nagyboldogasszony

Római Katolikus
Templomban 

augusztus 15-én (szerdán)
19:30-kor:

Teleki Miklós
(orgona)

és 
Horgas Eszter

(fuvola)
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Péntek Esti Frász Irány a szabadba!

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

augusztusi túraterve

Fotó: N. Horváth

Hamar népszerű lett a felújított sportpálya

A következő Péntek Esti Frász augusztus 10-én 
18 órától! Mindenkit szeretett várnak a rendezők!

A zene, divat és tánc köré font tartalmas
rendezvény sikerének egyik kulcsa két-
ségtelen az volt, hogy ezúttal R. Kárpáti
Péter, a Barátok közt Berényi Andrása
vállalta a házigazda szerepét június 29-én.

A szervezőket is dicséret illeti, mert so-
kadszor is odafigyeltek arra, hogy gyermek
és felnőtt egyaránt jól érezze magát. In-
gyenes és fizetős szórakozási lehetőségek
közül válogathattak, így például volt Va-
rázshangok Játszóház, Aquazorb-water-
ball, óriás sakk, póni család, kalandpark,
óriás bungee trambulin és csúszda, légvár,
kisautó. A Tamási Áron Művelődési Köz-
pont Képzőművész Köre is szeretettel vár-
ta az érdeklődőket, alkalmi „modellekből”
nem is volt hiány. 

Zenében sem: egész estés ABBA show-
ban volt része a rendezvényre látogatók-
nak, emellett a dél-amerikai népzenét ját-
szó Sapayanka-duó, valamint Farkas Misi
is szórakoztatta a közönséget.

A City Galériában (Szép Norbert) Hegyi-
Kovács Katalin munkáit tekinthették meg
az érdeklődők. Nagy sikert aratott és sok
néző tapsolt elismerően a fekve nyomó
bajnokság résztvevőinek is.   Dancs István Azt talán senki sem vitatja, hogy az egész-

séges életmód egyik alappillére a sport.
De nem kell igazolt játékosnak lenni
ahhoz, hogy valaki örömét lelje benne. 

Ha van egy tömbházak közé épített, szé-
pen felújított sportpálya és vannak haverok,
ismerősök, akik szívesen rúgják együtt a lab-
dát, máris nem a számítógép, a televízió a
győztes… Így van ez a Kazinczy téren is! 

– A mai világban, amikor a gyerekek a
szabadidejük nagy részét a számítógép, a
televízió előtt ülve töltik, óriási szükség
van arra, hogy az értük felelős felnőttek
megteremtsék azokat a színtereket, ahol
kikapcsolódni, sportolni tudnak – mond-
ta Dencsik Tamás településőr, amikor a
Kazinczy téren lévő, megszépült sportpá-
lyáról beszélgettünk vele. – Hamar meg-
szerették ezt a pályát, vigyáznak is rá.
Betartják azokat a szabályokat, amelyeket

a kulturált igénybevétel előír. Szinte a nap
minden szakában találunk ott mozgásra,
kikapcsolódásra vágyókat. A többfunkciós
sportpálya minden korosztályt vonz, lehet
itt streetballozni, de a mérete kispályás lab-
darúgómérkőzésekre is alkalmassá teszi.

– Kiemelt feladatként kaptuk a pálya
használatának ellenőrzését – teszi hozzá
Hepp Tamás –, de örömmel mondhatom én
is, hogy nagyon vigyáznak rá. A kerítésre
felszerelt hulladékgyűjtők is hozzájárulnak
ahhoz, hogy a sportpálya és környéke tisz-
tasága megmaradjon.

A pálya sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy augusztus 3-án 17 órától
itt rendezik a X. Tapolca Grundfoci Kupát,
amelyre utcák, terek, lakóközösségek, ba-
ráti társaságok jelentkezését várják július
31-ig. Információ: www.tapolcacsarnok.hu

NHE

Tapolcai Nyár 2012
Július 5-én Bognár Ferenc intézményve-
zető köszöntő szavaival vette kezdetét a
Tapolcai Nyár 2012 rendezvénysorozat.

A nyitónapon két új dolgot tapasztal-

hatott a nagyérdemű: nem a megszokott
víziszínpadon és nem is vasárnap este
léptek föl a meghirdetett előadók. Ennek
oka, tudtuk meg az intézményvezetőtől,
hogy a régi színpad 12 évig szolgálta a
közjót, ideje volt egy újra beruházni, ami
viszont nem készült el időre. A csütörtökre
pedig azért esett a választásuk, mert a va-
sárnap általában a családi kikapcsolódások
napja, a hazaérkezés gyakran egybeesett a
koncertek kezdési időpontjával.

Már hagyomány, hogy a víziszínpad el-
ső fellépője a Tapolcai Musical Színpad,
idén az ÉFOÉSZ fiataljaival karöltve
léptek föl és bűvölték el sokadszor is a szép
számú közönséget az egykori Tópresszó-

nál felállított színpadon. Nagyszerűen meg-
alapozták a hangulatot a fiatalok nagy ked-
vencének, Fluor Tominak a koncertjére,
ahol sok, tinik által ismert sláger csendült föl.

A következő formáció – Jazz Steps Zene-
kar – már az új víziszínpadon köszöntötte
a gyér számú közönséget, pedig a fellépők
között láthatta-hallhatta a nagyérdemű az
egyik kedvelt show-műsorból ismert Kuzbelt
Pétert, aki szaxofontudása mellett ének-
hangjával is meggyőzte a jelenlévőket.
Vendégművészként az elbű-völő alakú és
hangú – Cotton Club Sin-gersből jól
ismert – Szűcs Gabi lépett föl.

Július 19-én a szeles idő ellenére is elég
sokan érkeztek a helyszínre. Sáfár Mónika,
Vásári Mónika, Egyházi Géza és Kiss
Zoltán egy igazi melódiakoktélt „kevert” a
lelkes közönségnek. Megérdemelt vastaps
volt a jutalom.  Dancs István

A közönség elégedett volt minden előadás után

Fotó: Dancs

Fotó: Internet

Ezúttal sem csalódtak, akik részesei
voltak a Péntek Esti Frásznak

Fotó: Dancs


