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Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell!

Ne csak oktassunk, neveljünk is!

– Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell
arra, hogy egykor egy 282 ezer km2 ki-
terjedésű nagy hazában éltünk, és ez a
nagy haza ma 9 ország területe és része,
de a 9 ország területén lévő magyarság,
azaz mi, egy nemzet vagyunk – mondta
Hangodi László történész a Köztársaság
téren lévő Trianon Emlékhelynél június
4-én.

– Ma a 92 évvel ezelőtti békeszerződésre

emlékezünk és nem ünnepelünk. Emlékez-
nünk és emlékeztetnünk kell arra, hogy ez
az ország és ez a nemzet mi volt, de szólni
kell arról is, hogy mi ma és mi lehetünk a
jövőben. A nem gyógyuló sebek látványos
jeleként – szerte az országban – egyre több
helyen állnak emlékművek, emlékkeresz-
tek – hangsúlyozta az ünnepi szónok.

/Összeállításunk a 3. oldalon „Trianon se-
bei soha nem fognak begyógyulni” címmel./

Demonstráció az aktív kórházi ágyakért
A tapolcai kórházban megszűnik július
1-jétől az aktív belgyógyászati és a sebé-
szeti osztály.

Az aktív ágyak megmaradásáért június
1-jén demonstrációt szerveztek a Köztársa-
ság térre, majd azt követően a Hősök terére
és aláírást gyűjtöttek Tapolca és a Tapolca

környéki polgárok között. A demonstráció
végén Toronyi Tibor, a Jobbik helyi szerve-
zetének elnöke petíciót nyújtott át Sólyom
Károly alpolgármesternek a Városháza
előtt.

/Írásunk a 6. oldalon „A megye négy
kórházának össze kell fognia...” címmel./

Tapolca Város Önkormányzata és a Ta-
polca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása a Tamási Áron Művelődési
Központban köszöntötte a térség peda-
gógusait.

Marton József önkormányzati képviselő
– aki maga is pedagógus – ünnepi beszé-
dében a hivatás szépségeiről és nehézségei-

ről is szólt. – Nekünk azt a célt kell szem
előtt tartani, hogy ne csak a többre, hanem
a jobbra is törekedhessünk. A mi oktatá-
sunk jelszava: ne csak oktassunk, nevel-
jünk is! Mert oktatni lehet többre, de nevel-
ni csak jobbra szabad – hangsúlyozta.

/Írásunk a 3. oldalon Hála és tisztelet a
pedagógusoknak! címmel./

Mindig a gyógyítás szolgálatában
A tapolcai kórház jövőjéről tartott sajtó-
tájékoztatót május 31-én Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, Császár
László polgármester és dr. Flórián Csaba,
a kórház igazgatója.

– Az elmúlt évtizedben folyamatosan na-
pirenden volt a tapolcai kórház bezárása,
átalakítása. Ennek szakmai okai voltak: nem
megfelelő kórházszerkezet, hiányzó alap-
szakmák, elavult műszerezettség, felszerelt-
ség, CT hiánya. Mindez egy olyan megyé-
ben, régióban, mely kórházi ágyakban a leg-
zsúfoltabb az országban. – Ebben a hely-
zetben kellett harcolni az elmúlt években a
kórház fennmaradásáért – mondta a kórház
igazgatója. – Évtizedek óta várunk egy át-
fogó egészségügyi reformra! Mindannyiunk
által ismert, átélt elégtelen próbálkozások,

zsákutcák után egy szakmailag átgondolt, a
helyi önkormányzati, kórházi vezetőkkel fo-
lyamatosan egyeztetett folyamatnak voltunk
részesei, melynek során mindenkinek – a
lehetőségeihez képest – a legoptimálisabb
szervezeti formát dolgozták ki a reformért
felelős szakemberek. A város és térség la-
kóit szeretném nyugtatni, semmivel nem
lesz rosszabb ellátásban részük, mindenki
megfelelő ellátásban fog részesülni. Az idén
98 éves kórházunkat nem temetni kell; meg-
győződésem, hogy aggastyán korából újjá-
születve, további 100 évig fog fennállni,
megújulva, alkalmazkodva a kor kihívásai-
hoz, mindig a gyógyítás szolgálatában! –
hangsúlyozta dr. Flórián Csaba.

/Írásunk a 6. oldalon „Az átadás-átvétel
ideje alatt is...” címmel./

A gránitdiplomás Tóth Józsefet Horváthné Németh Edit és Sólyom Károly
alpolgármesterek köszöntötték

Trianon után több mint 3 millió magyar került idegen országba, másod-
rendű polgárnak – mondta Hangodi László
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„2012. június 1-jén a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom Tapolcai Alapszerveze-
tének vezetője, Toronyi Tibor elnök Sólyom
Károly alpolgármester részére – mivel én
már egy előre leegyeztetett, családi elfog-
laltság miatt távol voltam – a „Tapolcai
Kórházért demonstráció” felvonulás kereté-
ben petíciót adott át. A petíció címzettje Ta-
polca Város Képviselő-testülete, Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő és jómagam,
Császár László polgármester. Fontosnak tar-
tom – miután a Képviselő-testület részére
is címezték –, hogy valamennyi képviselő
megismerje a petícióban foglaltakat és azt
véleményezze. Ezért most másolatban át-
adom megismerés és gondolatébresztés
céljából Tisztelt Képviselőtársaim részére”

A fentiekben Császár László polgármester
előterjesztését idéztem, amely a június 15-ei
nyilvános testületi ülésen hangzott el a kór-
házzal kapcsolatos petíció ismertetése előtt.

Majd ezt követően kezdetét vette egy közel
négyórás, személyeskedésektől, indulatos fel-
szólalásoktól, heves összecsapásoktól sem
mentes vita, amelyben nemcsak az aktuális és
fontos témáról, a kórház jelenéről, jövőjéről
esett szó, de az elmúlt 20 év képviselői mun-
káját is megkérdőjelezték a petíció írói.

Császár László polgármester – visszauta-
sítva az abban megfogalmazott vádakat, állí-
tásokat – arról szólt, hogy politikamentes,
civil kezdeményezésnek állították be a szer-
vezők a demonstrációt, ugyanakkor a terület-
foglalási engedélyt a Jobbik helyi szerveze-
tének elnöke kérte, és a 70-80%-ban nem a
kórház kérdésével foglalkozó petíciót is job-
bikos képviselők írták alá.

Majd felkérte az ülésen jelenlévő szakem-
bereket, mint a témában legilletékesebbe-
ket, hogy mondják el véleményüket, érvei-
ket a struktúraváltással, a betegellátás új rend-
szerével, a betegutak kialakításával kapcso-
latban.

Dr. Czirner József, az Országos Mentő-
szolgálat regionális orvos-igazgatója hozzá-
szólásában a 2005-ben kezdődött pozitív vál-
tozásokról szólt. Mint mondta, egy koncepció
részeként a tapolcai térség fejlődésnek indult,
ami azt jelenti, hogy a régió megalakulása
előtt egyenetlenségek voltak a mentőszolgá-
lat, a mentőautók elosztásában, és ennek
Tapolca és környéke volt a kárvallottja. Mára
már olyan felszereltségű mentőkocsik állnak
rendelkezésre a tapolcai mentőállomáson, ame-
lyekkel életmentő beavatkozásokat is tudnak
végezni. Sok segítséget kaptak a megyei ön-
kormányzattól és a tapolcaitól is. – Éves szin-
ten a helyi mentőállomás 3100 feladatot lát 
el, ezeknek a 30%-a esik Tapolcára, 70%-a
azon kívül. Elsődleges ellátásra a betegek 50-
55%-át szállítják ide, a többi 45-50%-ot ed-
dig sem Tapolcára hozták, hiszen vannak be-

tegségek – stroke, infarktus stb. –, amelyek-
nek a végleges ellátási helye nem Tapolca. 
Az elsődlegesen Tapolcára hozott betegek kb.
25%-át másodlagos szállítással kellett tovább
vinni – mondta. Majd arra figyelmeztetett,
hogy ne mossák össze a nyári, Balaton-parti
betegellátást a tapolcaival, mert Tapolca
lakosságának az az érdeke, hogy egész évben
biztonságos legyen az ellátása. Arra a kép-
viselői kérdésre válaszolva, hogy új mentő-
kocsit kap-e a tapolcai állomás, elmondta,
hogy nem kap új mentőautót, hanem a
jelenlegi 12 órás bővül 24 órásra. – Az itt lévő
mentőkapacitásnak elégnek kell lennie a biz-
tonságos betegellátáshoz, és a jól megválasz-
tott betegutak mellett, a jól felállított diag-
nosztikával a beteget sem kell egyik kórház-
ból utaztatni a másikba, már elsőre a megfele-
lőbe fogják vinni.

Dr. Mohos György, a sebészet osztályve-
zető főorvosa a struktúraváltással bekövetke-
ző változásokat ismertette a jelenlévőkkel.
Elmondta, hogy a nap 24 órájában tudják
majd fogadni a betegeket, hiszen a szakren-
delés után ott lesz a sürgősségi járóbeteg el-
látás a sebészorvossal, az ápolónővel, a hozzá
tartozó szakszemélyzettel, röntgennel, ult-
rahanggal és labordiagnosztikai háttérrel. Az
eddigi sebészeti ügyelet címén ellátott esetek
közel 100%-a kisebb sérülés volt. A sebészeti
ügyelet mellett lesz egy 2-4 ágyas fektető,
ahová a betegeket megfigyelésre viszik, a
kórházban őket is el tudják látni. Az egynapos
sebészet keretében kisebb műtéteket fognak
majd végezni. Súlyosabb esetben pedig a be-
tegutak szerinti, jobban felszerelt kórházba
irányítják a beteget. Arra a kérdésre válaszol-
va, hogy a jövőjét Tapolcán képzeli-e el,
elmondta, hogy Ő a sebészeti szakrendelés és
az egynapos sebészet munkájában fog majd
Tapolcán az elkövetkezendőkben részt vállal-
ni, mert mint sebészorvos komolyabb műté-
tek elvégzésének lehetősége miatt másik kór-
házba megy főállásban dolgozni.

Dr. Lang Zsuzsa belgyógyász hangsúlyoz-
ta, hogy sem Tapolcán, sem a kistérségben
ezután sem marad ellátatlan beteg. A krónikus
belgyógyászaton dolgozó orvosok eddig is
végeztek szakrendelési feladatokat, július 
1-jétől pedig ezt kibővített óraszámban te-
hetik majd meg. Ha az ügyeletes háziorvosok
kérnek majd segítséget, akkor természetesen
ehhez is lesz belgyógyász háttér – a pul-
monológiai vagy a krónikus osztályról – és
addig, míg a mentő megérkezik, ellátják a
beteget. – Az alap belgyógyászati kórképek
ellátását továbbra is megoldhatja a krónikus
osztály – hangsúlyozta a belgyógyász.

A szakemberekhez intézett kérdések során
a betegutak kérdése is felmerült. Rig Lajos
képviselő szerint a rosszul kijelölt betegutak,
vagy a téli időszakban szinte járhatatlan utak
miatti késedelem akár életveszélybe is sodor-
hatják a beteget. Ferenczi Gábor jobbikos ajkai
képviselő szerint az aktív ágyak megszűnése
miatt a kijelölt kórházakban betegtorlódás
lesz, megnő a várakozási idő. Dr. Csonka
László nyugalmazott sebész főorvos a sebé-
szeti osztály megszűnése miatti aggodalmát
kifejezve azt hangsúlyozta, hogy tapolcai mű-

téti lehetőség nélkül lehet, hogy lesznek
olyan betegek, akiket, ha Tapolcáról tovább-
küldenek, akár a mentőben is meghalhatnak.
Dr. Mohos György a felvetésre válaszolva el-
mondta, hogy a súlyos betegeket eddig is
más, jobban felszerelt kórházakba vitték, ahol
van intenzív osztály, CT és további műszer a
gyógyításhoz. A betegutak kialakításáról
szólva hangsúlyozta, nem az a fontos, hogy
helyben, vagy közel legyen az ellátás, hogy a
beteget látogatni tudják – bár ez is fontos, de
a legfontosabb az, hogy olyan helyre kerül-
jön, ahol az ellátás feltételei sokkal jobbak.

Horváthné Németh Edit alpolgármester 
– megköszönve a szakemberek aktív jelen-
létét – arról szólt, hogy a petíció állításával
ellentétben igen is sokat tettek a Képviselő-
testület tagjai is és Ő is azért, hogy a szülészet
ne szűnjön meg, de az akkori egészségügyi
vezetés egy tollvonással szüntette meg. Majd
kikérte képviselőtársai nevében is azt az állí-
tást, hogy egyéni érdekek vezetik őket.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
azokra az 5-6 évvel ezelőtti eseményekre
utalt vissza, amikor a kórház megmaradása
volt a tét, és Ő is visszautasította a petíció
állításait, mint mondta, hazugságait.

Ugyanezt tette Császár László polgármes-
ter is, felszólítva a petíciót aláíró Rig Lajos
képviselőt, hogy támassza alá bizonyítékok-
kal, érvekkel a petícióban leírtakat, mondja
meg, hogy milyen egyéni érdeke fűződik a
képviselőknek, és neki személy szerint ah-
hoz, hogy megszűnjön Tapolcán az aktív ellá-
tás. Erről az egészségügyi szakma döntött,
figyelembe véve minden olyan lehetőséget,
amely a tapolcai betegellátást szolgálja. Ha
pedig nem tud bizonyítékokat felsorolni, ak-
kor vonja vissza a benne lévő hazug állítá-
sokat, csúsztatásokat, mert ezekkel nemcsak
a jelenlegi Testület ellen indítottak rágalom-
hadjáratot, de az elmúlt 20 év képviselői ellen
is. A polgármester kérésére Rig Lajos nem-
mel válaszolt.

Császár László két határozati javaslatot
terjesztett a Testület elé. Az egyikben a petí-
cióban leírt állításokat utasítják vissza, a má-
sikban pedig a Testületnek a kórház ügye
iránti elkötelezettségét erősítik meg.

– Örülök annak, hogy a demonstráción
olyan sokan ott voltak, és magukénak érzik a
kórházat. Sajnos, ez nem mondható el a
vidéki településekről, a vidéki polgármes-
terekről, hiszen az elmúlt időszakban nem
nagyon tettek tanúbizonyságot arról, hogy a
mi kórházunkat segítsék megmenteni –
mondta a polgármester. – Nem az a gond,
hogy valaki a kórházért küzd, és végzi a dol-
gát, hanem az, hogy ebbe a köntösbe mit búj-
tat bele. Nem kell a kórház ügyéből politi-
kai ügyet csinálni. Itt van a Képviselő-tes-
tületi ülés, itt vannak a szakemberek, őket
kell meghallgatni, hogy jobban megértsük a
kórházzal kapcsolatos állami döntéseket. A
tárgyalásaink során elért eredményeinkről, a
kórházzal kapcsolatos intézkedésekről eddig
is és ezután is minden esetben tájékoztatjuk a
lakosságot.

/A napirendi pont tárgyalása után meghozott
Határozatok a 6-7. oldalon - a szerk./

Lévai József a testületi ülést követően az
alábbiakat nyilatkozta a városi televíziónak:

– A testületi ülésen a kórházzal kapcsolatos
félelmek tisztázása, a feszültség feloldása volt
a cél. Azt gondolom, hogy a döntéshozóknak
küldtünk egy üzenetet, azt, hogy az összegyűj-
tött 7.200 aláírás nem egy-két ember hobbija.

Sokkal többről van szó. Sikerült felhívnunk a
figyelmet ennek a problémának a fontossá-
gára. A polgármester úr által megígért köz-
meghallgatás keretében talán sikerül majd
feloldanunk az ezzel kapcsolatos kételyeket.
Az a mód, ahogy ezt tárgyaltuk, néha szemé-
lyeskedő stílusban, az méltatlan volt ehhez.

Lehet, hogy szerencsétlenül volt megfogalmaz-
va a petíció egy-két állítása, a vita elterelődött
a lényegről. A Képviselő-testületnek meg kel-
lett volna értenie, hogy miért aggódnak az
emberek. Mindenki tisztában van vele, hogy
a vasúti fűtőház leépítése nem az Önkormány-
zat felelőssége. /Folytatás a 3. oldalon./
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
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

„A kórház ügyének fontossága igényelte
ezt a szenvedélyes, harcos vitát”

Képviselői vélemények a napirendi pont tárgyalásáról



Hivatalosan is lemondott mandátu-
máról április 3-án Szalkai Zsolt job-
bikos önkormányzati képviselő.

Helyére a Jobbik Magyarországért Moz-
galom helyi szervezete az eredeti kompen-
zációs listájának 7. helyén szereplő Vajda
Attilát jelölte.

A Helyi Választási Bizottság megállapí-
totta, hogy nincs törvényi akadálya Vajda
Attila mandátumszerzésének, így a meg-
üresedett önkormányzati képviselői man-
dátumot kiadta neki.

Az ünnepélyes eskütételre a június 15-ei
nyilvános Testületi ülésen került sor. 

Folytatás 2. oldalról:
– Azzal is mindenki tisztában van, hogy a

laktanya bezárása ellen az Önkormányzat
megtette, amit megtehetett, noha ez sem az ő
felelőssége. De a petíció üzenhette nekünk,
a városért tenni köteles embereknek, hogy
van egy olyan hangulat, hogy sok egymás
utáni dolgot veszteségként élnek meg az
emberek, és félnek, hogy Tapolca jövője
miként fog alakulni. Erre a félelemre hívták
fel a figyelmet. Nekünk ezekre a félelmekre
nem sikerült választ adni. Még azt sem si-
került megmutatni, hogy megértettük azt az
üzenetet, amely ezek mögött az aláírások
mögött rejlik. Bízom benne, hogy a jövőben
ez változni fog. Volt már néhány olyan elő-
terjesztés, amelyben közös nevezőre tud-
tunk jutni, és meg tudtuk érteni a másik ér-
veit. Remélem és abban bíznék, hogy a jö-
vőben így lesz ez általában. Ha marad így,
ahogy a mai testületi ülésen befejeztük ezt a
hangulatot, akkor sok mindenre tudunk szá-
mítani, csak arra nem, hogy a városért együtt-
működni képesek leszünk.

Sólyom Károly alpolgármester így rea-
gált a Lévai József által elmondottakra:

– Képviselőtársamnak az a megjegyzése,
hogy méltatlan volt a vita, nem fedi a való-
ságot. De az Ő hozzászólása és az Ő kezde-
ményezése valóban számomra is méltatlan-
nak tűnt. Én az egész vitát hasznos dolog-
nak tartom, hiszen a nyilvánosság előtt szól-
tunk a vélt és a valós problémákról. Meg-
próbáltuk a petíció aláíróit azzal szembe-
síteni, hogy mennyi csúsztatás és hazugság
szerepelt benne. Természetesen ez – vissza-

hullva a kezdeményezők fejére – nem egy
kellemes dolog. Azt is meg kell jegyeznem,
hogy számomra sértő lenne, ha én lennék a
rendőrkapitány, a mentők vezetője, a kórház
orvosigazgatója, a belgyógyásza – és a mél-
tatlan kategóriába sorolnának. Szerintem ez
a vita termékeny vita volt, természetesen
voltak benn indulatosabb megjegyzések, de
ezek hozzátartoznak a vitához. Azt az ügyet
szolgálta mindenképpen, amiért elkezdő-
dött. Jelezte, hogy felelősséggel és alaposan
foglalkozunk a kórház ügyével. Maga a
képviselő-testületi határozat is két részből
áll. Egyrészt visszautasítjuk a petíció azon
részleteit, amelyek szemenszedett hazugsá-
gok, és személy szerint én is meggondolom
a további jogi lépéseket. Másrészről pedig
megkértük Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselőnket – akit itt volt az ülésen és
aktív részese volt –, hogy továbbítsa az Eü.
Bizottság elnöke és az államtitkár felé a kór-
házzal, a betegutakkal kapcsolatos felveté-
seinket. Nincs még lezárva az átszervezés,
sok még a bizonytalanság. Egy nagyon fon-
tosat szeretnék biztosan tudni: azt, hogy az
egészségügyi átszervezés a beteg érdekében
történik. Ha a beteg jól jár, akár aktív ágy-
gyal, akár anélkül, ha úgy érzi, hogy olyan
ellátást kap, ami az Ő egészségét hivatott
megőrizni, akkor az átszervezés elérte a cél-
ját. De visszakanyarodva; a kórház ügyé-
nek fontossága igényelte azt a szenvedé-
lyes, harcos vitát, amit lefolytattunk, és
nincs bennem semmi szégyenérzet azért,
amiért egy olyan Képviselő-testület tagja
vagyok, amelyben ilyen viták zajlanak.
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Képviselői vélemények a
napirendi pont tárgyalásáról

Tapolcai középiskolák egyházi fenntartásban

Hála és tisztelet a pedagógusoknak!

A Tapolca Város Önkormányzata által fenn-
tartott Széchenyi István Szakképző Isko-
lát, valamint a már állami tulajdonban lé-
vő Szász Márton-iskolát 2012. szeptember
1-jétől a Baptista Szeretetszolgálat működ-
teti tovább.

Mint Császár László polgármestertől meg-
tudtuk, a Képviselő-testület már a március 29-ei
ülésen meghozta azt a határozatát, amelyben
felhatalmazta Őt arra, hogy a Baptista Szere-
tetszolgálattal, mint egyházi jogi személlyel a
fenntartói jog átadásával kapcsolatos előké-
szítő tárgyalásokat megkezdje a Széchenyi
István Szakképző Iskolával kapcsolatban.

– Mikor született meg a végső döntés?
– A végső döntésre május végén került sor,

amikor is a felek szerződésben rögzítették a

feladatellátás átadásának, illetve az ingatlan
használatának engedélyezését 5 évre. Az in-
gatlan továbbra is az Önkormányzat tulajdo-
nában marad.

– Hogyan viszonyultak a változásokhoz az
iskolai közösségek?

– A döntés valamennyi közösség egyetér-
tésével született meg. Támogatta a megálla-
podás létrejöttét a Tantestület, az alkalmazotti
közösség, a Szülői Munkaközösség és a
Diákönkormányzat is. A feltétel ugyanis az
volt, hogy legalább 2/3-os támogatottságú le-
gyen az elhatározás. Szinte 100%-os volt az
egyetértés; a 35 tagú Tantestületnek csak 2
tagja nem szavazta meg az átadást. Most van
folyamatban a működési engedélyek megké-
rése a Kormányhivataltól, szeptember 1-jétől

pedig már a Baptista Szeretetszolgálat kere-
tein belül fog működni az oktatás, de a most
változó szakképzési törvény és a köznevelési
törvény szolgál majd alapul hozzá. Természe-
tesen a pedagógusállomány is marad.

– Miért a Szeretetszolgálat és miért nem a
római katolikus, vagy a protestáns egyház
vette át az iskolákat?

– A fenntartói jog átvételével már korábban
megkeresett bennünket a Szeretetszolgálat,
amely a szociális munka segítése révén már
régóta itt működik a térségünkben. Dr. Márfi
Gyula érsek úrral is folytattam megbeszélést
előzőleg. Ő azt mondta, hogy csak azokban
az intézményekben folytatnak oktatói tevé-
kenységet, amelyeknek az ingatlana is az Ő
tulajdonukban van. Így működik már több

éve Tapolcán a katolikus óvoda és iskola. A
többi egyház is hasonló álláspontot képviselt,
mint a katolikus. Fontos tudni azt is, hogy
jelenleg az egyházi fenntartású iskolák finan-
szírozásához magasabb normatíva járul, így
bízunk benne, hogy az 5 évre megkötött szer-
ződéssel a SZISZI működési feltételei javul-
nak és biztonságosabb lesz.

– Mi a helyzet a Szász Márton-iskolával?
– A Szász Márton-iskola már a megyei fenn-

tartásból került államiba – és onnan most a
Baptista Szeretetszolgálathoz –, de az ingat-
lanok használatának engedélyezéséről ugyan-
úgy kellett az Önkormányzatnak döntenie,
mint a Széchenyi-iskola esetében. Ez a döntés
a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen meg is
született. 

Zsúfolásig megtelt június 1-jén a Tamási
Áron Művelődési Központ színházterme
ünnepeltekkel és ünneplőkkel. A város és a
kistérség a pedagógusait köszöntötte.

Marton József önkormányzati képviselő ün-
nepi beszédében a gyakorló pedagógusok küz-
delméről, az átszervezések szabdalta oktatás vi-
lágáról, az egyre érdektelenebb fiatalokról szól-
va sem az oktatás-nevelés létjogosultságát kér-
dőjelezte meg, sokkal inkább azt hangsúlyoz-
ta, hogy a kudarcok, a hiábavaló erőfeszítések
mellett annyi siker is éri a pedagógust, hogy
újra és újra, nap mint nap felveszi a harcot,
mert tudja, hogy miközben megosztja tudását
a jövő nemzedékével, példaként is áll előtte.

– Milyen csoda is az, amikor írni-olvasni
tanul a gyermek, amikor rádöbben, hogy mi-
lyen magától érthető logikája van egy egyen-
let megoldásának, valamint amikor visszate-
kinthet a múltba, az emberiség történelmébe,
megismeri népek kultúráját, művészetét, s
amikor költőink verseit elemezve saját gon-
dolataival, érzéseivel találja szembe magát.
Legyünk büszkék magunkra, munkánkra –
mondta Marton József.

Majd az oktatásban bekövetkező változá-
sok szükségességéről és az ezekkel járó kon-
fliktusokról is szólt, bízva abban, hogy létre-
jön a biztos anyagi és erkölcsi háttérrel, meg-
becsüléssel rendelkező pedagógus társadalom,
és megvalósul egy, a társadalmi igényekhez
jól alkalmazkodó oktatási struktúra. Az ün-
nepi köszöntőt követően a több évtizede

tanítókat és pályakezdőket is köszöntötték.
A bensőséges hangulatú ünnepségen Fábián

Béláné (Tátosi Magdolna) aranydiplomát,
Dénesi Márta gyémántdiplomát, György
Elemérné Bányai Judit vasdiplomát, Tóth
József gránitdiplomát vehetett át Horváthné
Németh Edit alpolgármestertől.

A nyugdíjba vonulókat, Bognár Ferencet,
Bocz Sándornét, Szabó Jenő Sándornét,
Major Istvánnét, Borbély Jenőnét, Tóthné
Varga Terézt, Bajsz Jánosnét, Farkasné
Horváth Ildikót, dr. Baranyiné Bogdán
Zsuzsannát, Tölli Vincénét, Szántai Lászlónét
Sólyom Károly alpolgármester köszöntötte.

A kistérség intézményeiből Borbélyné
Dégi Katalin, Vasáros Lászlóné, Takács
Zoltánné, Tihanyiné Bálint Zsuzsanna,
Horváth László fejezte be aktív pályafutását.

Két pályakezdőt is köszöntöttek a tapolcai
rendezvényen, Ferenczy Rékát és Szilasi Esztert.

A gránitdiplomás, mindenki Tóth Józsi bá-
csija meghatottan mondott köszönetet a hosz-
szú percekig zúgó vastapsért és ünneplésért.
Mint mondta, Őt a szegedi tanítóképzőben
arra nevelték és oktatták, hogy néptanító le-
gyen, hogy szívvel és lélekkel tanítsa a rábí-
zott gyerekeket és a közösség életében mint
lámpás vegyen részt.

Az ünnepi műsorban – nagy sikert aratva –
lépett fel Kegye János pánsípművész. Verset
szavaltak Vitus Kata és Margittai Elemér, a
Tamási Áron Művelődési Központ Amatőr
Színjátszó Körének tagjai.

Változás a Képviselő-testületben

„Trianon sebe soha nem fog begyógyulni, nem is szabad,
hogy begyógyuljon, arra mindig emlékezni kell!”

– A trianoni békeszerződéssel oly mér-
tékben meggyengítették Magyarorszá-
got, hogy a siker legkisebb esélyével sem
lehetett volna fegyveres elégtételt venni
ezért az orcátlan és példátlan igazságta-
lanságért, amit néhai Ács János tapolcai
polgármester úr a 2001. augusztus 20-ai
ünnepi beszédében számomra emlékeze-
tes módon politikai böllérmunkaként fo-
galmazott meg – szögezte le Hangodi
László emlékező beszédében a trianoni bé-
keszerződés aláírásának 92. évfordulóján.

– Magyarország darabokra, ízekre szedése
valóban gátlástalan, politikai böllérmunka volt
– hangsúlyozta az ünnepi szónok, majd a
hozzávezető történelmi utat ismertette rész-
letező szemléletességgel.

– Trianon sebe soha nem fog begyógyulni,

nem is szabad, hogy begyógyuljon, arra min-
dig emlékezni kell! – hangsúlyozta Hangodi
László. – A távoli erdélyi, délvidéki és a fel-
vidéki városokban és falvakban ezen a napon
sorra fellobbannak a gyászszalaggal átkötött
kis gyertyák, emlékezve az elveszett régi,
nagy hazára. Ha felmerül a kérdés, hogy mi,
a kései magyarok mit tehetünk június 4-e
kapcsán, bátran mondhatom, hogy nem ke-
veset. A nem gyógyuló sebek látható jeleként
– szerte az országban – egyre több helyen
állnak emlékkeresztek, emlékművek, mint Ta-
polcán is ez a párját ritkító, szép emlékmű.
Olyan civil egyesületek, baráti körök szerve-
ződnek, mint amilyen a Monostorapáti Nem-
zetért Baráti Kör. Testvérvárosi kapcsolatok
alakulnak Magyarország és az utódállamok
magyarlakta falvai között. Így jött létre Ta-

polcának az erdélyi Zabolával kötött testvér-
városi kapcsolata is. Hosszan sorolhatnám
még a tetteket. A kapcsolatokat gazdagítani,
tartalommal megtölteni a mi feladatunk. So-
kat tehetünk még. Bár egyre kevesebb határ
választ el bennünket a felvidéki, erdélyi,
délvidéki honfitársainktól, azt tudnunk és
éreznünk kell, hogy bár 9 az ország, a nemzet
egy benne: mi, magyarok. Isten, áldd meg a
magyart! – fejezte be gyújtó hatású megemlé-
kezését Hangodi László.

Szabó Emőke református lelkész a jelen
aggasztó eseményeit, a magyar nyelvű egye-
tem bezárását Romániában, a szobrok meg-
gyalázását, Nyírő József újratemetésének
megtagadását példaként hozva arra figyel-
meztette a megemlékezőket, hogy imádkozni
kell és építeni azt a szeretet-hidat, amely se-

gíti a törésvonalakat elviselni.
Csere Sándor kanonok arról szólt, hogy a

magyarságnak meg kell találnia a közös utat,
mert csak akkor remélhetjük a jövőnk jobbra
fordulását. – Ne egymás ellen harcoljunk –
mondta – legyen végre egység a magyar nem-
zetben határon belül és határon kívül. Ehhez
pedig csak Isten adhat segítséget nekünk. Ha
Isten velünk, ki ellenünk? – tette fel az évez-
redes kérdést, amelyre a választ minden ma-
gyarnak magának kell megadnia.

A megemlékezés zárásaként koszorút és
mécseseket helyeztek el a jelenlévők a Tria-
non Emlékhelyen.

A trianoni megemlékezés méltóságát emelte
a közreműködő Tapolcai Kamarakórus és sza-
valatával Burszán Botond gimnáziumi tanuló. 
Az 2-3. oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet



Verőfényes napsütés fogadta június 23-án
azokat a polgárokat, akik résztvevői voltak
a Dobó-városrész Kulturális Napjának. Az
immár hagyományos rendezvény Tapolca
Város Önkormányzatának támogatásával
és a Tapolca Kft. szervezésében valósulha-
tott meg a névadóról elnevezett laktanya
területén.

– 2011-ben rendeztük meg először hagyo-
mányteremtő szándékkal a Dobó-városrész
Kulturális Napját. Akkor is elmondtam: az it-
teni emberek nehezebben integrálódnak a
városi rendezvényekbe. Ezért döntöttünk úgy,
hogy akkor a „hegy megy Mohamedhez”, mi
jövünk ki hozzájuk. – mondta Sólyom Károly,
a városrész önkormányzati képviselője.

– Ezt valósítottuk meg a tavalyi évben, a
visszajelzések alapján sikerrel, de idén is
igyekeztünk minden korosztályt megszólítani.
Fontosnak tartjuk a párbeszédet, ezért a va-
csora és egy jó pohár bor melletti közös be-
szélgetésekben kiderülhet, milyen kérései, igé-
nyei vannak az itt élőknek, mi pedig igyek-
szünk ezeket teljesíteni. Az emberi kapcso-
latok erősítése és ápolása elengedhetetlen
velejárója annak, hogy élhetőbbe tegyük akár
a Dobó-városrész, akár a település más részén
élők mindennapjait. Egy nagy létszámú kö-

zösség él itt, a város szélén, fantasztikus ter-
mészeti adottságok birtokosaként. Rendezvé-
nyünk az adófizetők pénzéből valósulhatott
meg, több, mint félmillió forintból. Már ké-
szül a városrészt a kerékpárútba bekapcsoló

útszakasz. Az itt élő polgároknak is érezniük
kell, hogy legalább annyira fontos polgárai
Tapolcának, mint a többiek. Köszönet min-
den részvevőnek és segítőnek, hogy ez a
nagyszerű nap létrejöhetett – mondta az al-
polgármester.

A programok koszorúzással
kezdődtek. Fellépett a Péni Béla
vezette Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar.

Ezt követően a kulturális mű-
sorok vették át a főszerepet: a
Basic Táncstúdió növendékei
nyitották a sort, majd bábelő-
adást, a Yaramineh Hastánccso-
port, a Csobánc Népdalkör és
Sajcz Gábor tangóharmonika
előadásának is tapsolhatott a
szép számú közönség. Itt került
sor a „Próbatételek a Dobó Ku-
páért”-verseny eredményhirde-
tésére is. 

A közös vacsora és néhány
pohár jó nedű után kezdetét vette
a Szent Iván-éji mulatság tűz-
ugrással, ahol a Kinizsi Tánc-
együttes tagjai jártak elöl jó pél-
dával. A tűzzsonglőrök látványos

bemutatója szintén nagy sikert aratott.
Ezek mellett számtalan kiegészítő program

várta a jelenlévőket: volt városnéző kisvona-
tozás, Lufibohóc, óriás társasjátékok, csúsz-
da, villám pónik, kalandpark, játék- és légvár,
állatnézegető is. Dancs István

Augusztus 14-15-16.:
A 18 órától kezdődő programok keretében a helyi és környékbeli amatőr művészeti cso-
portok, zenekarok lépnek fel. 
A színpadon minden nap színes gyermek- és felnőtt programok. Kézműves vásár, gasztro-
és borutca, játékpark, pörköltfőző verseny.
Ízelítő: 
17. (péntek) 22 óra: Charlie koncert; 
18. (szombat) 16 óra: Varnyú Country. 21 óra: Lord koncert; 
19. vasárnap 20 óra: Varga Feri-Balázsi Betty. 22 óra: Tóth Gabi koncert; 
20. (hétfő) 21 óra: Tűzijáték. Palmetta koncert. 22 óra: Janicsák Veca.
Helyszín: Kisfaludy utca, Szabadtéri Színpad.
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Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
2012. augusztus 14-20.

A gyerekek is találtak kedvükre való progra-
mot ezen a délutánon

Szent Iván éjjelén sokan mentek fel a Csobáncra. A látvány önmagáért
beszél

Fotó: Dancs

Sólyom Károly alpolgármester meg-
koszorúzta a névadó mellszobrát

Fotó: Dancs

Fotó: Papp Tamás

„Az emberi kapcsolatok erősítése és ápolása elengedhetetlen”

A Köztársaság téren rendezték meg a
„Hangjegy Fesztivál”-t, amelynek a Tér-
Film-Zene fesztivál volt az előfutára. A
június 6-ai zenei program ezúttal is so-
kakat vonzott a pályázati összegből meg-
szépült helyszínre.

A rendezvény célja a település zenei éle-
tének színesítése, valamint – helyi és kistérsé-
gi előadóművészek bevonásával – a lakosság
közösségi életének előmozdítása. Elsősorban
a zenei vonal van a fókuszban, de más fiatal
művészek és amatőrök is bemutatkozhattak a
közönségnek. 

Elsőként a Tapolcai Általános Iskola

Bárdos Lajos Intézményegység Kicsinyek
Kórusa lépett közönség elé. A lelkes kórust
Domján Tamásné Nagy Eszter vezényelte. A
szólót Vitai Laura énekelte, zongorán pedig
Takácsné Németh Magdolna kísért.

A jogos vastaps után a Járdányi Pál Ze-

neiskola növendékeinek színvonalas műsora
következett. Minorics Máté, Somogyi Zsófia,
Czár Fanni, Illés Bence, Blahunka Flóra és
Monostori Sára bizonyította, sok tehetséges
fiatal van városunkban, akire érdemes lesz
odafigyelni a jövőben. Orbán Viola csodálatos
hangját eddig is ismertük, nem véletlen, hogy
ezúttal is elvarázsolta a megjelenteket.       DI

Szent Iván éjjelén, június 24-én csodá-
latos élményben volt része mindazok-
nak, akik részt vettek a Csobánc-túrán.

A régi korok harcművészetébe Hangodi
László történész szemléletes előadásának
segítségével pillanthattak be a jelenlévők.

A lassan leszálló est varázslatos hangula-
tot hozott magával a hegy tetejére. Volt
tűzgyújtás is, és a lobogó lángok fényében
sokan perdültek táncra. Éjfélkor fáklyás
felvonulással indult le a vidám csapat a
hegyről. NHE

Hangjegy Fesztivál a Köztársaság téren

Varázslatos éj a Csobáncon

Fellépett a TÁI Bárdos Lajos Intézményegység Kicsinyek Kórusa is

Fotó: Dancs

Meghívó
A Tapolcai Finn Barátok Köre sze-

retettel meghívja Önt a helsinki olimpia
60. évfordulójának tiszteletére ren-
dezett „Magyarok az 1952-es helsinki
olimpián” című fotókiállítás megnyitó-
jára, valamint „Az én olimpiám” című
rajzpályázat díjátadó ünnepségére.

Megnyitó időpontja:
július 05. 18.00 óra. 
Helye: Városi Rendezvénycsarnok,

Tapolca, Alkotmány u. 7. 
Programok: Énekszóló gitárkísé-

rettel (Sipkovics Zita); Köszöntő (Bolla
Albertné elnök, Tapolcai Finn BK); Ki-
állítás megnyitása (Horváthné Szalay
Gyöngyi, Atlanta olimpikonja); Meg-
emlékezés Csermák József olimpiai

bajnokról (Csermák Katalin); Vers (Herczeg Réka); „Az én olimpiám” című rajzpá-
lyázat értékelése (Vecsei János festő); Díjak átadása.

Bolla Albertné elnök, Vecsei János kulturális szervező



Tájékoztatás 
a munkálatok megkezdéséről

„A Tapolcai Belváros értékmegőrző rehabilitációja” megnevezésű KDOP-3.1.1/B-
2F-2010-0002 kódszámú projekt keretében felújításra kerül a Mozi utcája.

A felújítás kezdése: 2012. június 21. A várható befejezés: 2012. július 05. Napi
munkavégzés: 7 óra-17 óra között. A munkálatok forgalomkorlátozással járnak.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét! Tapolca Város Önkormányzata

Nemzetközi Gyermeknap Magyarorszá-
gon május utolsó vasárnapja, egyébként
június 1-je. A Tapolca Kft. június 3-án
számtalan programmal kedveskedett a
résztvevőknek az Egry József utcai ját-
szótér melletti zöldövezetben.

A sportot kedvelők örülhettek a reggeli
órákban. A Kazinczy téren felújított streetball
pályán és az eredeti helyszínen is küzdöttek.
Az utóbbin az U7-es korosztálynak rendeztek
meghívásos labdarúgótornát- három helyi 
és a zalahalápi „focista-palánták” részvételé-
vel. A Tomcsányi Ford HSE szervezésében
Domán Gábor várta a vállalkozó kedvű fia-
talokat gyermeknapi park tájfutásra.

Délelőtt a Brumi Bandi Band zenélt, majd
a sportprogramok győztesei is átvehették
jutalmukat. Ebéd után a Tapolcai Általános
Iskola diákjai – Tarjányi Sándor vezetésével
– májusfát táncoltak ki, amit a „Ti mit ten-
nétek a környezetetekért?” rajzpályázat ered-
ményhirdetése követett.

A délutáni sportot, mozgást és látványt
egyben az Acro Dance Rock and Roll SE tán-
cosai, Zumba Janiék fellépése, és a szintén
népszerű Yaramineh Hastánccsoport utánpót-
lásai biztosították, nagy sikert aratva. A Ta-
polcai Általános Iskolások gyermeknapi mű-

sora után a Handabanda zenekar tréfás-szó-
rakoztató koncertje következett, majd zárás-
ként a töretlen népszerűségnek örvendő Ta-
polcai Musical Színpad tagjai szórakoztatták
a közönséget.

A Tapolca Kft. az egyéb programokról,
szórakozási lehetőségekről is gondoskodott.
Az egyik legnépszerűbb „elfoglaltság” az in-
gyenes légvár és hancúrka volt, de a DOTTÓ
névre hallgató városnéző kisvonat is „telt
házas” volt minden alkalommal. A trambu-
lint, falmászást, verdás csúszdát, extrém hin-
tát is kihasználták e napon, de a póni lovaglás
is népszerű volt a gyerekek körében.

„Játékos Balaton” címmel a TIED fiataljai
interaktív kiállításra várták a téma iránt fogé-
konyakat, a Dobó Lakótelep Családjaiért Egye-
sület pedig kézműves foglalkozás keretében
igyekezett hasznos időtöltést biztosítani az
„ünnepelteknek”. A Remondis Kft. által biz-
tosított konténer jó szolgálatot tett, a gyer-
mekek szabadjára engedhették fantáziájukat-
késő délutánra szebbnél-szebb festett, rajzolt
alkotásokat láthattak az érdeklődők.          DI

Az MZ/X Kereskedelmi Kft. a Közép-du-
nántúli Operatív Program keretén belül a
„Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat
értékét növelő egyéb szolgáltatások infra-
strukturális és minőségi fejlesztése” tárgyú,
KDOP-2.1.2/B-09-2009 azonosítószámú
felhívásra 2009. november 2-án projekt-
javaslatot nyújtott be „Minőségi turizmus
minden korosztálynak Badacsonytábdiban”
címmel.

A bírálati időszak lezárásaként 2010. no-
vember 2-án a pályázatot a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség, mint Irányító Hatóság támo-
gatásra érdemesnek minősítette. A Támogató
döntése alapján a Kedvezményezett – MZ/X
Kereskedelmi Kft. – az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi költ-
ségvetési előirányzatból 59.017.815 Ft ösz-
szegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A 131.163.500 Ft összköltségű be-
ruházás önrészének biztosítására az MZ/X
Kereskedelmi Kft. vállalt kötelezettséget. A
Támogatási Szerződés 2011. február 10-én
került aláírásra.

A Badacsonytördemic község Badacsony-
lábdi településrészén lévő Eldorádó Kemping
Tapolca Város Önkormányzatának tulajdo-
na, az üzemeltetésre – Képviselő-testületi fel-
hatalmazással – az MZ/X Kft. kapott lehető-
séget.

A felújítás kivitelezési mun-
kálatai 2011. február 10-én
kezdődtek. A projekt sajtótá-
jékoztatóval és átadással
egybekötött ünnepélyes záró-

rendezvényére 2012. június 20-án került sor.
Mezőssy Zoltán ügyvezető elmondta, hogy

a pályázatnak köszönhetően a fejlesztéssel 22
vendégszobát alakítottak ki 88 férőhellyel, az
épületek alkalmassá váltak az elő- és az utó-
szezonban történő használatra is. Két szobá-
nál akadálymentes bejutást, mosdót biztosí-
tottak a vendégek részére. Minden szobánál
megtörtént a burkolat és a fűtéscsövek cse-
réje, alternatív fűtési-hűtési rendszert építettek

ki. – A vendégek elismerően nyilatkoznak a
fejlesztésről – mondta Mezőssy Zoltán – és
máris nevet adtak a felújított épületeknek:
Tulipán-házaknak nevezték el azokat.

Császár László, Tapolca polgármestere is
örömmel üdvözölte az ingatlan történetében
eddig legnagyobb fejlesztést. Lasztovicza Jenő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke arról
szólt, hogy a vendégek megtartása csak az
ilyen és ehhez hasonló, minőségi turizmust
kínáló szolgáltatásokkal valósulhat meg.

Volmuth Péter, Badacsonytördemic polgár-
mestere az elismerő szavak mellett arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a lábdi strand rend-
betételére óriási szükség lenne, de ez pályá-
zati lehetőség nélkül nem tud megvalósulni,
hiszen a megvalósítás összege 150-200 millió
forint körüli lenne.                                     

N. Horváth Erzsébet
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Házasságot kötöttek:
Kóródi Péter és Gáspár Orsolya

Évfordulók
1940. június 1. 72 éve
A Légoltalmi Liga női csoportja kerti ünnepséget
szervezett a szegénysorsú  anyák és gyermekek
légoltalmi felszerelésének beszerzésére.
1926. június 3. 86 éve
A Képviselő-testület az elöljáróság javaslatára
gróf Bethlen István miniszterelnököt Tapolca
díszpolgárává választotta.
1986. június 3. 26 éve
A Városi Könyvtár tóparti olvasótermében író-
olvasó találkozóra került sor, amelyet dr. Töreky
László vezetett. A vendégek Ágh István és
Bertha Bulcsu írók voltak.
1805. június 10. 207 éve
Batsányi János házassága Baumberg
Gabriellával.
1935. június 12. 77 éve
Tűzvész pusztított Tapolca szegénynegyedében.
Leégett 68 lakóház, több mint száz melléképület.
1960. június 14. 52 éve
A „Vörös Mező” Termelőszövetkezet a Batsányi
János nevet vette fel.
1906. június 15. 106 éve
Felavatták az 1863-ban épült és jelentősen
kibővített zsinagógát.
1901. június 16. 112 éve
„Alig van Dunántúl megyéinek egyetlen városa
hol oly drága volna a piacz mint nálunk
Tapolczán” – írja a Tapolcza és Vidéke.
1961. június 28. 51 éve
„Fénycsövek a Fő téren”, valamint „Régi és új
Tapolcai” címmel Orbán József fotóival
tudósítást közölt a Napló.
1940. június 29. 72 éve
Az első világháború 53 helyi áldozatának hősi
emlékművét avatták Diszelben.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI
HÍREK

- Június 6-án 11:55 óra körüli időben érkezett
bejelentés a Tapolcai Rendőrkapitányságra,
miszerint egy 36 éves helyi férfi saját laká-
sában, légfegyverrel halántékon lőtte magát.
Hozzá azonnal mentő érkezett, s a helyszíni
ellátást követően a sérültet kórházba szállítot-
ta. A lefolytatott helyszíni szemle során meg-
állapítást nyert, hogy a férfi öngyilkossági
szándékkal húzta meg a ravaszt, majd cselek-
ményét észlelve testvére hívott segítséget. A
légfegyvert szakértői vizsgálat céljából a
rendőrség lefoglalta.    (Forrás: Rendőrség)

A Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya mindazon sértettek jelentkezését
várja, akik Tapolcán, a Petőfi u. 26. szám alatt
található MOBIL BAZÁR használt telefon-
kereskedésben javításra vagy bizományi érté-
kesítésre adták le mobiltelefonjaikat, illetve
azok egyes  tartozékait, viszont sem a készü-
lékeket nem kapták vissza, sem pedig ellenér-
tékük nem került kifizetésre.

A rendőrség azok jelentkezését is kéri, akik az
üzlet új tulajdonosától ugyan visszakapták le-
adott telefonjaikat, de nem abban az állapotban
(szétszerelve vagy valamilyen alkatrész nél-
kül), ahogy azt az előző tulajdonosnak átadták.

Jelentkezni lehet személyesen a Tapolcai
Rendőrkapitányság ügyeletén (8300 Tapolca,
Ady Endre u. 2.) vagy telefonon, a 87/412-
322-es számon.             (Forrás: Rendőrség)

Sértettek 
jelentkezését várjuk!

Színes programok, sok résztvevő

Minőségi turizmus minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban

– A felújított épületekben már megérkeztek az első vendégek – mondta
Mezőssy Zoltán

Fotó: N. Horváth

A májusfa kitáncolása minden rendezvényen osztatlan sikert arat

Fotó: Dancs

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a következő aljegyzői fogadóóra a nyári
szabadságolásokra való tekintettel 2012. szeptember 3. napján – hétfőn – 14.00-
16.00 óráig kerül megtartásra.

Megértésüket köszönöm.
Tapolca, 2012. június 27.   Ughy Jenőné aljegyző
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„A megye négy kórházának össze kell fognia 
és megosztani a munkát”

„Összefogás a tapolcai kórházért” elneve-
zéssel a szervezők demonstrációt hirdettek
június 1-jére a Köztársaság térre, majd azt
követően a Hősök terére.

A demonstrációt megelőzően Ferenczi
Gábor parlamenti képviselő, Dobó Zoltán
megyei és Rig Lajos helyi önkormányzati,
jobbikos képviselők sajtótájékoztatót tartot-
tak.

Rig Lajos – aki a kórház dolgozója és
szakszervezeti vezetője – elemezte a kórház-
ban történő változások következményeit.
Mint mondta, a kórházat valójában nem zár-
ják be, de azzal, hogy megszüntetik az aktív
belgyógyászati és sebészeti osztályt, rombo-
lást követnek el. – A belgyógyászat 100%-os
kihasználtsággal működik jelenleg – mondta
– a sebészet pedig – mivel nagyon sok az
olyan beteg, aki csak 3-4 napig fekszik bent
és otthon gyógyul tovább – 50-60%-os ki-
használtságú. Ha megszüntetik az aktív el-
látást, akkor ez a beteganyag Ajkára és
Keszthelyre fog kerülni. Abban az időben,
amikor szakdolgozóból és orvosból hiány
van. Ajkán 1 milliárd forintos beruházásból
megépítettek egy sürgősségi osztályt, de
nincs szakorvosuk és szakasszisztensük. Míg
a tapolcai kórházban az adott osztályokon
jelenleg 10 perc a várakozási idő, addig a fen-
tiek miatt ennek az ideje megsokszorozódhat
Ajkán. – Hiába bővítik Tapolcán a mentő-
kapacitást, nem lesz hozzá szakképzett sze-
mélyzet – tette hozzá Rig Lajos, majd az aktív

ágyak megőrzésére megoldási lehetőséget
javasolt. – Négy kórház van a megyében:
Ajka, Pápa, Veszprém, Tapolca. Ennek a négy
kórháznak össze kell fognia és megosztani
egymás közt a munkát. A munkamegosztás
nem azt jelenti, hogy Tapolcán csak egynapos
sebészet lenne, hanem azt, hogy itt kisebb
műtéteket is lehetne végezni és azokat, ame-
lyekhez már terápiás háttér kell, átadni
Ajkának, Veszprémnek, vagy Pápának.

Dobó Zoltán szerint a 600 millió forintos
kórházi beruházás nem az itt élő emberek
életminőségét fogja javítani, hanem légzésre-
habilitáció lesz. – Azt szeretnénk, ha Tapol-
cán professzionális szinten működne a sebé-

szet, a belgyógyászat, úgy, mint azt valamikor
a létrehozók megálmodták. A világon sehol
nem várják el egy közkórháztól, hogy profitot
termeljen, így ne várják ezt el a tapolcaitól
sem. A kórháznak más funkciója van: a beteg
embert kell ápolnia és erősítenie, hogy sikere-
sen visszatérhessen a dolgozói státuszba.

A sajtótájékoztatót követően kezdődött a
demonstráció a Köztársaság téren, majd a
Hősök terén folytatódott. A mintegy ötszáz
fő, tiltakozó transzparenseket is felmutató
polgár előtt mind a két helyszínen beszédek
hangzottak el. Míg Rig Lajos a kórház közel
100 éves történetéről, a város polgárainak az
intézményért folytatott küzdelmeiről szólt,
addig Ferenczi Gábor a parlamenti interpel-
lálásairól, a betegutak bizonytalanságairól, a
kormány és a város vezetésének felelősségé-
ről beszélt. A demonstráció végén Toronyi
Tibor, a Jobbik helyi elnöke a Városháza előtt
petíciót nyújtott át Sólyom Károly alpolgár-
mesternek. (A petíció ismertetése és a képvi-
selők reagálása a 2. oldalon – a szerk.) 

A demonstrációt követő napokon az ak-
tív ágyak megmaradásáért aláírásgyűjtésbe
kezdtek a szervezők Tapolcán és a környező
településeken. Néhány nap alatt több mint
7000 aláírás gyűlt össze. Az aláírásgyűjtést
kísérő támogatói nyilatkozatot megfogalma-
zók azt kérték Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselőtől és a város vezetésétől, hogy
legyenek harcos érdekérvényesítők.       

(Forrás: TVT)

„Az átadás-átvétel ideje alatt is zavartalan volt a kórház működése”
A kórház jelenéről és jövőjéről, a helyi egész-
ségpolitikai intézkedésekről Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke, Császár
László polgármester és dr. Flórián Csaba,
a Tapolcai Kórház Egészségügyi Non-
profit Kft. igazgatója sajtótájékoztatót
tartott május 31-én a Polgármesteri Hi-
vatalban.

Császár László polgármester arról szólt,
hogy 2012. május 1-jétől a tapolcai kórház is
állami kézbe került, és az átadás-átvétel má-
jus 31-ig le is zárult. Május 29-én készült el
az a jegyzőkönyv, amelyet a GYEMSZI –
mint az állami jogokat gyakorló tulajdonos –,
az Önkormányzat részéről Ő és a kórház ré-
széről annak vezetője írt alá. Az átadás-átvé-
tel ideje alatt is zavartalan volt a kórház mű-
ködése. A tulajdonosváltás miatt egyetlen egy
dolgozónak sem kellett elhagynia a kórházat,
sőt, pályázati segítséggel, az új feladatok el-
végzésére 18 szakdolgozó átképzése is meg
fog történni. A tapolcai kórház, mint a többi
funkcióváltó kiskórház is részesülni fog
abból a több tízmilliárd forintból, amit az ál-
lam az átalakítás zökkenőmentessé tételére
szán – tájékoztatott a polgármester. Majd el-
mondta, hogy a csekély anyagi forrás miatt
csak az alapkőletételig eljutott új mentőállo-
más is felépülhet majd abból a most előké-
szített pályázatból, amellyel közel félmilliár-
dos támogatást lehet majd nyerni fejlesztésre. 
– Míg az elmúlt évtizedben a kórház fenn-

maradásáért, a kórház bezárása ellen kellett
küzdenünk, addig a mostani átalakítással már
a betegellátás minősége kerülhet előtérbe –
tette hozzá a polgármester.

Dr. Flórián Csaba igazgató a kórház jövő-
jéről szólva elmondta, hogy az aktív sebészeti
és belgyógyászati ágyak megszűnnek, a fő
profil a légzésrehabilitáció lesz, 71 ágyon, a
gyógybarlangra támaszkodva. Megnő a kró-
nikus belgyógyászati ágyak száma 40-re,
megmaradnak az ápolási ágyak. Az eddig a
kórházban ellátott betegségek, korcsoportok
70-80%-a ellátható lesz ambuláns formában,
nappali kórházi ágyakon, illetve egynapos
sebészet keretein belül. Egy új szakma is meg
fog jelenni Tapolcán, ez pedig az ambuláns
kardiológiai rehabilitáció.

A tervezett finanszírozási szabályok sze-
rint nagyon sok kórképet már nem fognak
megfinanszírozni egy városi kórház szintjén,
hanem magasabb progresszivitási szintre kell
majd a betegeket utalni.

– Mindenki tudja a kórházban, hogy 4-5
ügyeletre esett egy műtéti beavatkozás.
Ilyen körülmények között szakmailag nem
volt fenntartható az osztály működtetése –
mondta az igazgató, majd így folytatta: – A
legkényesebb kérdés, az ügyelet is rende-
ződött az elmúlt napokban. Folyamatosan
tárgyaltunk az illetékesekkel speciális hely-
zetünkről, ami a Balaton közelségét jelenti.
Az Államtitkárság tájékoztatott arról, hogy
július 1-jétől növelhetjük a sebészeti, trau-

matológiai, belgyógyászati szakrendelé-
seink óraszámait, napi 10-12 órában lesz-
nek rendelések és éjszaka is működni fog a
sürgősségi sebészeti ambulancia, megfelelő
röntgen, ultrahang és labor háttérrel. Így
továbbra is egy sebész + belgyógyász ügye-
letes orvos fog a kórházban tartózkodni,
szakmailag támogatva a háziorvosi ügye-
letet, amelynek működtetése most már szin-
tén a mi feladatunk lesz.

Konkrét ígéretet kaptunk a megfelelő men-
tőkocsi-kapacitás bővítésére, Tapolca-Sümeg
térségében! Egykapus ügyeleti rendszert ve-
zetünk be térségünkben az OMSZ-szal kö-
zösen. Ez azt jelenti, hogy a hívások a men-
tőkhöz mennek be, ennek köszönhetően min-
den esetben a betegség súlyosságának megfe-
lelő progresszivitási szintre fog kerülni a be-
teg, jól felszerelt, sürgősségi osztályokra,
kórházba.

A lehetőségekhez képest – úgy érzem – min-
dent kihoztunk ebből a kis kórházból, sebé-
szeti-belgyógyászati szakmákban. Folyama-
tosan felújítottuk, bővítettük az osztályokat,
csak tavaly 60 milliót költöttünk fejlesztésre.
Az osztály évtizedes szakmai hírnevéhez
méltóan dolgoztak kollégáink, mindvégig
megvolt a megfelelő számú, szakmailag kivá-
lóan képzett orvosunk, altató orvosunk, szak-
dolgozóink, olyankor is, amikor a szomszéd
kórházban műtétek maradtak el szakember-
hiány miatt. Nem sírtunk közben, hogy bezár-
nak minket. Akkor is felújítottuk a műtő pa-

dozatát, amikor már sejtettük, mi lesz a sorsa.
Terveztünk, készültünk a jövőre.

Készen vannak az új terveink egy sürgős-
ségi ambulancia, egynapos sebészet, nappali
kórház kialakítására, a fűtés korszerűsítésére.
Mindehhez pályázati források állnak majd
rendelkezésre. Nem lehet nem megemlíteni: ez
a kórház-átalakítás egyetlen dolgozó elbocsá-
tásával sem jár! Sőt, új szakemberekre lesz
szükségünk.

Lasztovicza Jenő a június 1-jére meghirdetett
demonstráció kapcsán szólt hozzá a sajtótájé-
koztatón: – Azt lehet hallani, hogy a Jobbik
pártszervezete egy demonstrációt szervez hol-
nap délután és olyan jelszavakkal, amely meg-
téveszti Tapolca és környékének lakosságát. An-
nak ellenére, hogy a hirdetésen nem szerepel a
párt neve, azt tudni lehet, hogy a Jobbik szer-
vezte, hiszen a területfoglalásra szóló engedély-
kérés jelzi már, hogy ki az, aki mögötte áll.

Majd arra hívta fel a jelenlévők figyelmét
az országgyűlési képviselő, hogy azért a
kórházért, amelynek a fejlesztésére több mint
600 milliós támogatást ad az állam, nem kell
aggódni. Egy 2000 négyzetméteres új épület-
szárny szolgálja majd a rehabilitációs ellátást,
de újabb pályázati lehetőségekkel megtörtén-
het az egész kórház felújítása is.

– Az országos egészségügyi struktúra át-
alakításánál szakmai érvek döntöttek, igye-
keztek kihagyni belőle a politikát, de úgy lát-
szik, hogy ez Tapolcán nem sikerült – tette
hozzá Császár László polgármester.
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Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Tapolcai Alapszervezetének
vezetője, Toronyi Tibor elnök által
Sólyom Károly alpolgármester úr részére
2012. június 1-jén a „Tapolcai Kórházért
demonstráció” felvonulás keretében át-
adott petíciót megismerte, és a Képvise-
lő-testület, Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselő és Császár László polgár-
mester nevében visszautasítja azokat az
állításokat, amiket a petícióban irányuk-
ba megtettek, mivel a nagy nyilvánosság
előtt semmilyen konkrét bizonyítékot
nem tudtak felmutatni a tényszerű ada-
tokkal szembe.

Tapolca, 2012. június 18.

A kórház sorsa, jövője minden tapolcai polgár ügye. Talán nincs is olyan család a városban, amelynek még nem volt személyes „találkozása”
vele. Ezért is érezte fontosnak és szükségesnek az Új Tapolcai Újság, hogy az elmúlt hetekben történt, a kórház életében sorsdöntő eseményekről
összeállítást készítsen.

Sólyom Károly átveszi a petíciót
Toronyi Tibortól

Fotó: N. Horváth
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FÓKUSZBAN A KÓRHÁZ

„A demonstráció, a petíció megírása egy politikai küzdelem része”
Lasztovicza Jenővel, a térség választott or-
szággyűlési képviselőjével a kórház ügyé-
ben végzett parlamenti munkájáról, a be-
tegutakról, Veszprém megye egészségügyi
ellátásáról is beszélgettünk.

– Személyes érintettség miatt én is jelen
voltam azon a nyilvános képviselő-testületi
ülésen, amely a Jobbik által készített petíció-
val foglalkozott. A petícióban nemcsak a kór-
ház átalakításával kapcsolatos gondolataikat
fogalmazták meg a készítői, de sok, nem
tényszerű, hamis és vádaskodó állítás is van
benne, amely miatt lehet, hogy bírósági eljá-
rást is fogunk elindítani. De maradjunk a kór-
háznál! Engem megkértek, vagy inkább felszó-
lítottak ebben a petícióban, hogy tegyek meg
mindent a kórház érdekében. Sőt, Ferenczi
Gábor ajkai, listás képviselő számonkérte
rajtam, hogy míg Ő interpellált a Parlament-
ben a tapolcai kórház aktív ágyainak meg-
maradásáért, addig én nem is szólaltam fel
ebben az ügyben. Az interpelláció ellenzéki
műfaj, soha nem kormánypárti. Azt gondo-
lom, hogy interpelláció nélkül is lehet a meg-
felelő emberekkel tárgyalni és sok mindent el
lehet intézni, csak tudni kell, hogy melyik
ajtón kell bekopogni. Az elmúlt 14 évben is
sokat dolgoztam a tapolcai önkormányzattal
közösen a város ügyeiért és nem az interpel-
láció vezetett a sikeres megoldáshoz. Erre
példa a mostani, a kórházzal kapcsolatos eset
is. A június 15-ei testületi ülésen felkértek
arra, hogy június 18-án a Parlament Egész-
ségügyi Bizottságának elnökével és Szócska
Miklós államtitkár úrral a betegutak kialakí-
tása ügyében tárgyaljak. A kérésnek eleget is
tettem. Tudatosítottam mind a két vezetőben,
hogy amikor a megállapodások elkezdődtek,
arról volt szó, hogy a legnagyobb részük
veszprémi irányú lesz. Tapolca és térségének
lakói Veszprém-Székesfehérvár-Budapest irá-
nyába is közlekednek, és ebbe az irányba jelöl-
jék ki a betegutak nagy részét. Ez a kérés tel-

jesen logikus is, hiszen a megyei kórház egy
jól felszerelt kórház, most költünk rá 10 mil-
liárd forintot. A tapolcai betegek gyógyítása
biztonságosabb és jobb, mintha Keszthelyre
vagy Ajkára vinnék őket. A kérésnek én ma-
ximálisan megfeleltem, beszéltem a döntés-
hozókkal. Várjuk meg a végeredményt.

– Dr. Varga Gábor, a Nyugat-Dunántúli
Térségi Egészségszervezési Központ igazga-
tója arra az újságírói kérdésre, hogy ha nem
válik be a kórház átalakítása, visszafordítha-
tó-e a folyamat, igennel válaszolt. Mi erről az
Ön véleménye?

– Egy biztos, semmi sincs „kőbe vésve”. 
A törvényeket és a rendeleteket is emberek
hozzák. Majd az élet megmutatja, hogy mire,
hol van szükség. Ha most ránézünk Veszprém
megye térképére, akkor azt látjuk, hogy a leg-
logikusabb és a legtermészetesebb elosztás az
lenne ha Veszprém, Pápa és Tapolca oldaná
meg a kórházi betegellátás feladatát. Ajka ott
van valahol középen. Ha akarjuk, ha nem, ki
kell mondanunk, hogy az ajkai kórházra ilyen
mértékben nincs szükség. Csakhogy annak
idején, 30-40 évvel ezelőtt, Papp János párt-
titkársága idején egy monumentális kórházat
építettek oda, mert úgy gondolta az akkori
pártirányítás, hogy oda egy ilyen kórház kell,
mert ott van a bauxitfeldolgozás központja.
Az idő ezt meghaladta már. 4-5 évvel ezelőtt
lehetett volna megoldást találni Molnár Lajos
minisztersége alatt, de akkor a minisztérium-
ban, az íróasztal mellett mondták ki, hogy
17.000 aktív ágyat meg kell szüntetni. Meg-
nézték, hol mennyi ágy van, és lehúztak belő-
le. Ez történt a tapolcai szülészettel is. Teljes
mértékben megértem Tapolca lakosságát,
hogy fájdalmasan éli meg a szülészete meg-
szűnését, nekem is érzelmi kötődésem van
hozzá, hiszen itt született a legkisebb fiam,
sőt, én is ott lehettem a születésénél. Arról mi
nem tehetünk, hogy húztak egy vonalat, és
azt mondták, hogy azokat a szülészeteket

megszüntetjük, ahol a születések száma 600
alatt van. Így a tapolcai is áldozatul esett. Rá-
adásul Tapolcán nem volt gyermekosztály,
amely pedig létfeltétele a szülészetnek. Azt is
tudomásul kell vennünk, hogy vannak olyan
feltételek, előírások, jogszabályok, amelyeket
be kell tartani. Ha most feltennék egy olyan
kérdést a tapolcai betegeknek, hogy hol sze-
retnék megműttetni magukat: a tapolcai kór-
házban, vagy a jól felszerelt, szakmai hátteret
nyújtó veszprémiben, biztos vagyok benne,
hogy 10 közül 9 a veszprémit választaná.
Nem tudom, hogy miért ez az óriási félelem a
betegutaktól, hiszen ma már alig fél óra alatt
Veszprémbe tud érni a beteggel a mentő, nem
egyórás az út, mint régen, és még ott van a
légiszállítás is. Azt gondolom, hogy a demon-
stráció, a petíció megírása egy politikai küz-
delem része, és mi ezt meg fogjuk vívni. Két
év, vagy másfél év múlva, amikor a választási
kampány elején le fogunk ülni a megfelelő
emberekkel és megkérdezzük tőlük, hogy tör-
tént-e változás a tapolcai kórház ellátásában.
Azt fogják mondani, hogy nem. A dolgozók
megvannak? A válasz erre is az kell, hogy
legyen: igen. Nagyon bízom benne, hogy így
lesz, mert mi azon dolgozunk, hogy így
legyen, és annak örülnénk, ha az emberek
elhinnék azt, amit mondunk. Mert az elmúlt
14 év alatt, azaz 1998 óta, mióta a várost a
jobboldal irányítja – és én vagyok az
országgyűlési képviselő – nem hiszem, hogy
becsaptunk volna bárkit. Igyekeztem az el-
múlt 14 év alatt úgy dolgozni, hogy nyugod-
tan alhassak, mert minden tőlem telhetőt
megtettem a felvállalt ügyért. Nem vádaskod-
tunk, nem hazudtunk. Bízom benne, hogy az
emberek értékelik a kórházért végzett mun-
kánkat, és majd egy év múlva mi fogjuk szá-
mon kérni, hogy miért kellett az embereket
fellázítani, miért kellett sztrájkolni, miért kel-
lett olyan negatív ingereket gerjeszteni, ame-
lyekre nincs szüksége a mai társadalomnak.

„Az aktív ágyak megszűnésével kapcsolatos aggályok egy kicsit érzelmi alapon nyugszanak”
– A beteg és a gyógyulás szempontjából ak-
kor optimális a helyzet, amikor, ha szük-
séges, akkor az intenzitás, a rutin és a szak-
mai összetétel – fül-orr-gégész, netán neu-
rológus, idegsebész stb. – azonnal rendel-
kezésre tud állni. Mert ha csak egy szakma
is hiányzik, az ellátás bizonytalanná válik
– szögezte le dr. Varga Gábor, a Nyugat-
dunántúli Térségi Egészségszervezési Köz-
pont igazgatója a vele készített interjúban.

– Mindenképpen nagy lépés az ágazaton
belüli átalakulás és a Semmelweis Terv értel-
mében az ellátórendszert a betegutak kijelö-
lésével, a kórházi kapacitások korrekciójával
együtt egy finanszírozható, biztonságosabb
ellátás felé terelni. Ennek néhány mutatóját is
elmondanám. Az Egyesült Államokban a se-
bészeti ellátások 80%-a egynapos formában
történik, ez Nyugat-Európában 46%, Magyar-
országon 8%. Ez azt is jelzi, hogy mi jobban
ragaszkodunk az aktív ágyainkhoz, mint másutt.

– Ön szerint ennek mi az oka?
– Ennek egyik nagyon fontos oka, hogy

nálunk a szociális háló nem elég fejlett.  En-
nek hiánya miatt többen töltenek a kórházban
fekvőbetegként 8-10-15 napot, s közben csak
az a problémájuk, hogy nincs, ki bevásároljon
nekik. Nyilván emiatt is szükség van a szo-
ciális háló megerősítésére hazánkban. Az el-
látórendszer átalakításában az egyik legna-
gyobb lépés, hogy bizonyos szakmáknál egy-
napos ellátás keretében történik a beteggyó-
gyítás. Ez történik majd a tapolcai kórházban
is az urológiától a szemészetig. Erre megfele-
lő kapacitásokat kap az intézmény a szük-
séges szakemberekkel, és az épületi adottsá-
gokat is ki lehet használni. A megszűnő aktív
ágyak helyett olyan specialitást lehet majd fej-
leszteni Tapolcán, amely unikum az egész terü-
leten. Ilyen a barlangterápia, az itteni termál-
víz használata, az egészségturizmushoz való kö-
zelítés. A sebészeti ellátások, az egynapos és
a kúraszerű ellátások során az eddig nyújtott
lakossági szolgáltatás 80%-a továbbra is itt

fog történni, ha mégis szükség van arra, hogy
ágyat vegyen igénybe, jogszabályilag van lehe-
tőség arra, hogy a kórház meglévő krónikus
ágyainak mindenkori 10%-án lehívható az
OEP-től (Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár) aktív tevékenység. Ez „magyarul” annyit
jelent, hogy ugyanúgy finanszírozzák a 10%-ot,
mintha aktív ágy lenne.

– Többször elhangzott lakossági aggoda-
lomként, hogy a városban szervezett demonst-
ráción – de az aláírásgyűjtés is emiatt történt
–, hogy az aktív ágyak megszűnésével a be-
teg élete is veszélybe kerülhet. Mi a helyzet
akkor – kérdezem laikusan –, ha például per-
forált vakbéllel kerül be a kórházba a beteg 
– akár a saját lábán is –, és már a leggyor-
sabb jármű sem tudja beszállítani a betegút
által kijelölt kórházba? Megműthetik Tapol-
cán is?

– Igen. A 24 órás sebészeti ügyeleti rend-
szer egyrészt lehetővé teszi, hogy párhuza-
mos teamek álljanak fel. Ennek megfelelően
itt a sebészeti létszám egy ajkai team bese-
gítésével biztonságosan felállítható. De első-
sorban itt nem az a cél, hogy Tapolcán a nagy
műtétekre fogadóképes állandó teamet mű-
ködtessünk. A fenti eset csak olyankor követ-
kezhet be, ha a szállítást valami akadályozza,
ha kényszeres helyzet van. Aneszteziológus
van, műtő van, szaktudás van, tehát műthető
a beteg. Itt mindig a jogosítvánnyal van a baj,
azaz az egynapos sebészetben a hasüregbe
történő belépésnél, pl. a vakbélműtétnél húz-
zák meg a szakmai limitet. Ez nem azt jelen-
ti, hogy az orvosi tevékenységnek húznak
határt, hanem azt, hogy nagyon meg kell
indokolni, hogy miért lépett a kórház túl azon
a kompetencián, amire neki jogosítványa van.
Nem a szaktudással van tehát probléma, hi-
szen lehet, hogy az ügyeletes sebész napi ru-
tinban végzi ezt a műtétet egy másik kór-
házban. Az aktív ágyak megszűnésével kap-
csolatos aggályok egy kicsit érzelmi alapon
nyugszanak. Egészségszervezőként – járva

Amerikát és Nyugat-Európát – azt látom,
hogy mindenütt ezek a tendenciák köszönnek
vissza. A betegbiztonsághoz hozzátartozik,
hogy legyen orvosi ellátás a közelben. Tapol-
cán ez megvan.

– Mi történik akkor, ha komolyabb ellátás-
ra van szüksége a betegnek és az egynapos
nem elegendő a gyógyítására?

– Az, ami eddig is. A súlyosabb eseteket
eddig is máshol kezelték és nem Tapolcán,
úgy mint Csornán vagy Kapuváron. Kapuvár
sikertörténet azóta, mióta az aktív ellátásról
lemondott. Ma már ausztriai hirdetéseket ad-
nak fel a szénsavkezeléses ambuláns ellátá-
saikra, nyereséges a kórház tevékenysége és
az egynapos ellátásra a nagyvárosokból jár-
nak ki az orvosok.

– A struktúraváltást ellenzők egyik érve az
volt, hogy a betegutak kialakítása még bizony-
talan a térségünkben, a másik pedig az, hogy míg
ezeken a beteg eljut az adott kórházba, komoly
az időveszteség a gyógyulási esélyét illetően. 

– Ma már köztudott, a honlapunkról is
letölthető, hogy a Tapolcáról induló beteg-
utak a veszprémi kórházba, az ajkai és a
keszthelyi kórházba vezetnek. Tapolca több
szempontból is optimális helyzetben van. Itt
egyszerre történt meg a kórház korrekciója és
a mentőállomás kapacitásának bővítése. A
légi betegszállítás is be tud kapcsolódni az el-
látásba. A sármelléki és a balatonfüredi bázis
irányítása is úgy ítélte meg, hogy bennük sem-
milyen aggodalom nincs, mert akut, sürgős-
ségi műtéti eljárásra – klinikai, diagnosztikai
háttérre alapozva – Tapolcáról el tudják vinni
a beteget a megfelelő kórházba.

– Még mindig az aggodalmakról. A hozzátar-
tozó azért is szeretné, ha a beteg a helyi kórház-
ban feküdne, mert így naponta látogathatná és
nem lenne anyagilag sem megterhelő számára
a közlekedés egy másik város kórházába.

– Valóban a feszültségnek ez is az egyik
oka. Csak hogy ez nem egy virtuális vágy-e?
Azt kell látnunk, hogy az optimálisan és

gazdaságosan működtethető, sok szakmás
kórház kb. 1000 ágynál kezdődik, ehhez pe-
dig kb. 1 millió 200 ezer lakos tartozik. Csak
ilyen mutatókkal lehet egy CT-t, egy MR-t jól
kihasználni. Ehhez az ellátáshoz mindenki-
nek joga van. Mondok egy negatív példát. A
kórház nevét nem említem, de volt neuroló-
giai osztálya. Ha oda bekerült egy stroke-os
beteg, népnyelven gutaütéses beteg, csak úgy
tudták fogadni, hogy nem volt CT-jük. Fontos
az is, hogy a kórházban lévő sebész milyen
műtéteket végez, mert ha nincs meg az 1000-
800 műtétszáma, akkor ő rizikónak számít,
mert a manualitásban nincs meg a rutinja. 

– Nagyon bízunk benne, hogy a tapolcai
kórház struktúraváltásának szükségességét az
idő igazolja, hogy a betegellátás biztonságo-
sabbá és korszerűbbé válik. Mi történik ak-
kor, ha mégsem működik a rendszer? Vissza-
fordítható az átalakítás?

– Mint minden folyamat, ez is visszafordít-
ható. Egy átalakuló, egy mozgó rendszernek
vagyunk a tagjai. Ennek egy fontos láncszeme
a tapolcai kórház is. Együtt kell nézni az új te-
vékenységköröket, a barlangterápiát, a rehabili-
táció-bővítést, azt, hogy az egynapos ellátással
olyan szakmákat is ide tudunk hozni – urológia,
szemészet –, amelyek eddig nem is működtek
itt. Minden átalakításnál fontos figyelembe ven-
ni, hogy annyi folyamatot indukáljunk, ahá-
nyat kontrollálni tudunk. Azt gondolom, hogy a
menedzsment és a városvezetés ezt maximá-
lisan figyelembe vette. Annak semmi akadálya,
hogy 3-6-8 hónap múlva – egy újabb elemzés,
egy újabb tanulmány elkészítése után –, akár
azt bebizonyítani, hogy ellátható-e a belgyó-
gyászati és a sebészeti jellegű 24 órás ügyelet,
van-e akkora forgalom, hogy éjszakai, bent al-
vó kell, vagy behívós legyen. Egy követéses
vizsgálattal, egy új keresztmetszeti kép készíté-
sével minderre fény derül. Végezetül: minden
átalakulásnak az a lényege, hogy legyen egy
visszacsatolás, egy minőségi kontroll. Ebben a
reformban is kell egy ilyennek lennie.  

TAPOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/100-17/2012.

KIVONAT

Tapolca Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 2012. június 15-én

megtartott nyilvános ülésének
jegyzőkönyvéből

94/2012. (VI.15.) 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a Magyar Országgyűlés és
Magyarország Kormányának az egész-
ségügyi ellátórendszer fenntarthatósága,
finanszírozhatósága érdekében tett intéz-
kedéseit fontosnak tartja.

Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház Rendelőintézet ellátási területé-
hez tartozó lakosság, a térségben ideigle-
nesen tartózkodó vendégek biztonságos,
hatékony, minőségi ellátása érdekében
szükségesnek tartja a kapacitások folya-
matos, az igényekhez igazodó finanszí-
rozását, azok esetlegesen indokolt újra-
értékelése, változtatása mellett.

Tapolca, 2012. június 18.

Az összeállítást készítette:
N. Horváth Erzsébet



A tapolcai Malom-tó partján több éves hagyományra tekint vissza a Tapolcai Nyár
rendezvénysorozat.

A rendezvény helyszínéül szolgáló, mediterrán hangulatú, festői környezetben elterülő
tó kiváló környezetet biztosít a zenés, szórakoztató műsoroknak. A vendéglátóhelyekről ké-
nyelmesen, akár egy vacsora közben részesei lehetünk a természet és a művészet közös cso-
dájának. A műfajában is változatos programokból minden korosztály kedvére szemezgethet.
Mindenkit vár a Tapolcai Nyár!
Július 5.: 20 óra: Tapolcai Musical Színpad és az ÉFOÉSZ; 21 óra: Fluor; Július 12.: 20
óra: Jazz Steps Band; Július 19.: 20 óra Melódiakoktél (Sáfár Mónika, Egyházi Géza,
Vásári Mónika, Kiss Zoltán); Július 26.: 20 óra: Vastag Csaba és Vastag Tamás; Augusz-
tus 2.: 20 óra: Kovács Nóri és a Motiva Zenekar. Helyszín: Malomtó-part
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Hármas múzeumtörténeti évforduló
Frisch László tapolcai borkereskedő és ká-
véháztulajdonos már az 1800-as évek vé-
gén tudatosan gyűjtögette a város és kör-
nyéke területén földmunkák közben fel-
színre bukkanó régészeti leleteket. Tevé-
kenysége rövidesen egy komoly magán-
gyűjteményt eredményezett. László nevű
fia, aki jogi doktorátust szerzett és ügy-
védként praktizált, nemcsak kötelességé-
nek érezte atyja szellemi örökségének foly-
tatását, hanem maga is élénken érdeklő-
dött az archeológia iránt. 

A már szakmai körökben is jegyzett ta-
polcai régészeti gyűjtemény megfelelő alapot
biztosított ahhoz, hogy Tapolcai Járási
Múzeum néven felálljon a nyugati Balaton-
felvidék első tudományos intézménye. A
közben lesújtó holokauszt azonban könyörte-
lenül és nyomtalanul elragadta sokak mellett
a Frisch-családot is. A nívós magángyűjte-
mény is szétszóratásra, elkallódásra ítéltetett.
A tapolcai múzeumügy történetében a hosszú
és teljes csend évtizedei köszöntöttek be.

Városunk múltját tanulmányozva észlel-
jük, hogy számos korszakalkotó, városfej-
lesztő ötlet első megfogalmazódásától sok
esetben fél évszázad telt el a tényleges meg-
valósulásig. Ezek sorába tartozik például idő-
rendi sorrendben a kórházalapítás, Batsányi
János és felesége hamvainak hazahozatala, a
katonai helyőrség létrehozása, a gimnázium-

alapítás és a múzeumügy is.
30 évvel ezelőtt, 1982-ben nyitotta meg aj-

tóit a volt Kántorházban – azelőtt fiú elemi
iskolában – a Pedagógiai Gyűjtemény, az első
muzeológiai-szakmai állandó kiállítás, akkor
még a megyei igazgatóság fiók kiállításaként.
25 éve pedig ez az intézmény alakult át önál-
ló szervezeti egységként, Tapolcai Városi
Múzeum néven a várostörténet első, saját
létesítésű és fenntartású komplex tudomá-
nyos (régészeti, néprajzi, pedagógiatörténeti,
helytörténeti, képzőművészeti- és malom-
történeti) gyűjteményévé és állandó tárlathe-
lyévé.

Évfordulója van a múzeumalapító dr.
Törőcsik Zoltánnak is, aki az idén lenne 70
éves. 

1942. november 8-án született a Szolnok
megyei Tiszavárkony községben. Édesapja a
Magyar Királyi Honvédség hivatásos tiszthe-
lyettese, édesanyja háztartásbeli volt. 

Általános iskolai tanulmányait Tiszaföld-
váron végezte, amit a kunszentmártoni gim-
náziumi évek követtek. Az érettségi után a
hivatás-és életpálya keresés, a felkészülés
négy éve várt rá, amely idő alatt a budapesti
Danuvius Szerszámgépgyár munkatársaként
dolgozott különféle beosztásokban.

1964-ben felvételt nyert a JATE, a szegedi
József Attila Tudományegyetem történelem-
orosz szakpárjára, ahol 1969-ben diplomá-

zott; középiskolai tanár lett.
Ezt követően vette kezdetét egy új, meg-

határozó életkorszaka itt az észak Balaton-
parti pannon tájon, amelyet második szülő-
földjeként szeretett. Tizenegy szép évet taní-
tott a tapolcai Batsányi János Gimnázium ta-
náraként, majd mint igazgatóhelyettes, végül
mint intézményvezető. A tanítva-tanulás je-
gyében posztgraduális képzéseken vett részt:
1974-ben elvégezte a filozófia kiegészítő sza-
kot, majd doktori fokozatot szerzett.

A helytörténet, a hon- és népismeret fon-
tosságát hangoztatva, lelkes tanítványai köz-
reműködésével egy helytörténeti-néprajzi
gyűjteményt hozott létre a gimnázium ke-
retén belül, amely később az akkor még csak
a jövő talányában rejtőző Tapolcai Városi
Múzeum gyűjteményét gyarapította. 

1980-1987 között a Veszprém Megyei
Múzeumi Igazgatóság igazgatója volt, mely
idő alatt 1986-ban régészetből diplomázott az
ELTE, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Mint a Veszprém megyei Múzeumi Igaz-
gatóság első emberének nagy szerepe volt
abban, hogy 30 évvel ezelőtt megnyílhatott
városunk első muzeális intézménye, a
Pedagógiai Gyűjtemény. Elvitathatatlan érde-
meket szerzett az idén 25 éves Tapolcai
Városi Múzeum létrehozása körül végzett
fáradhatatlan munkavégzésével. 1984 és

1989 között megtalálta Tapolca elveszettnek
hitt őskori, ókori és középkori történelmét,
részint a templomdombi ásatások során fel-
színre hozott régészeti leletek, épületmarad-
ványok formájában, és a lankadatlan buzga-
lommal végzett levéltári kutatásai során
fellelt írásos emlékek révén. Elsőként írt tu-
dományos igényű tanulmányokat városunk
középkori történetéről, iskolatörténetéről s az
ő írásaiban lettek első ízben néven nevezve
azok a hajdanvolt diákok, akik eljutva Európa
egyetemeire, Bécs, Padova universitásainak
hallgatóiként hoztak hírnevet szülővárosukra,
a XIV-XV. századi Tapolcára.

Publikációi a Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei című évkönyvekben, a
Tapolcai Városi Múzeum Közleményei kiad-
ványsorozatban és még számos szakmai
kiadványban, szakfolyóiratban, havi- és heti-
lapban jelentek meg.

1992-ben távozott Tapolcáról. Későbbi éle-
tének főbb állomásai először szűkebb pátriá-
jában Jászalsószentgyörgy, majd Nemesdéd,
Pannonhalma és Bakonyszentkirály voltak.
Első három helyen, mint általános iskolai
igazgató végezte munkáját.

2005 nyarán Bakonyszentkirályon hunyt
el. A tapolcai Új Köztemetőben világi bú-
csúztatóját jelen sorok írója, az egyházi szol-
gálatot Csere Sándor kanonok-plébános  vé-
gezte. Hangodi László

Háy János író, költő volt a vendége annak
a rendezvénynek, amely a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával, a Márai-prog-
ram részeként valósult meg. 

Június 7-én a Wass Albert Könyvtár és Mú-
zeumban az elismert irodalmi személyiséggel
pályatársa, Németh István Péter beszélgetett.

Az ötvenes évei elején járó irodalmár el-
mondta, szülei két külön kultúra képviselői
voltak. Ez a kettősség nyomon követhető raj-
ta a mai napig. Fegyelem és „lazaság” válta-
kozik benne. Utalt a gyermekkorában megha-
tározó vámosmikolai palóc környezetre, majd
kiemelte a Budapesten töltött, meghatározó
gimnáziumi éveket is, ahol megtapasztalta és
lett részese az alternatív kultúrának.

Szeged városára külön is kitért. Mint hang-
súlyozta: – Ez a város fontos volt számomra
a gimnáziumi évek után. Önérzetet, öntudatot
adott. A főiskola kellő lelkierővel vértezett

föl, merítettem belőle.
A kötetlen beszélgetés során szó volt Háy

János próza- és drámaírói, szintén sikeres
vénájáról, az egykori zenészről, aki a mai na-
pig beat-rajongó, nem utolsósorban képző-
művész, aki amellett, hogy fest és rajzol, saját
műveit illusztrálja, tervezi és alkotja meg bo-

rítóit. Könyveiről szólva, egyfajta ars poétikát
is megfogalmazott: – A műalkotás a világ tel-
jességét kell, hogy átfogja. Szembesíti az ol-
vasót az egésszel. Fontos, hogy meglegyen a
katarzis az olvasó és a mű között.

Prózai alkotásai közül a Dzsigerdilen című
könyvéről esett szó, amelyben a török időket
dolgozza föl a maga stílusában; nagy siker a
mai napig. A közel húsz irodalmi elismeréssel
és számtalan művel büszkélkedhető Háy János
igazi irodalmi csemege volt azok számára, akik
megtisztelték jelenlétükkel a 83. Ünnepi Könyv-
hét alkalmából megrendezett programot.    DI

Háy János író, költő volt a könyvtár vendége

Fotó: Dancs

Fontos, hogy meglegyen a katarzis
Népi kultúránk viseleteiből és használati
tárgyaiból nyílt állandó kiállítás a Batsányi
János Művelődési és Oktatási Központ-
ban. A május 26- i rendezvény a „Kiállítás
szépszüleink nyomán” címet kapta a ren-
dezőktől.

A kiállítást Füstös Zsuzsanna éneke nyitot-
ta, majd köszöntötte a megjelenteket. A meg-
nyitó gondolatokat a Kinizsi Táncegyüttes és
Kulturális Egyesület művészeti vezetője,
Tarjányi Sándor tolmácsolta, aki a hazai kul-
túra és a tradíciók ápolásáról, annak útvesz-
tőiről is szólt: – Őrizzük a hagyományainkat-
édes anyanyelvünkkel, dalainkkal, táncaink-
kal, ünnepeinkkel és használati tárgyaink
gyűjtésével. Csodálatos dolog látni, milyen
sokszínű népi kultúránk. Európa szívében a
megfelelni vágyás és az önazonosság-keresés
két súlyos malomköve között őrlődve nem
engedjük elsorvasztani magyarságunkat. Min-
den politizálás nélkül állíthatom, nemcsak
országunkat akarják megvásárolni ismert és
ismeretlen hatalmak, hanem lelkünket, ma-

gyarságtudatunkat is pénzre kívánják váltani.
Hangsúlyozta: erő és hit szükséges ahhoz,

hogy reményünk legyen egy jobb világra,
amely nemcsak puszta ábrádként lebeg majd
szemünk előtt. Utalt a szeretet nélkülözhetet-
lenségére és erejére, amelynek segítségével a
kiállított használati tárgyak, népi viseletek is
méltó helyre kerültek.

– Kérem Önöket, használják a ránk bízott
kincseket; ne csak kiállítási tárgyak legyenek
egy letűnt aranykor mementójaként- kérte a
jelenlévőket Tarjányi Sándor, majd a nemzeti-
színű szalag átvágásával megnyitotta az in-
tézmény állandó kiállítását a nagyközönség
számára.

A műsort a Batsányi Táncegyüttes két tag-
jának tánca színesítette.

A nap folyamán „Vigyázz rám!” címmel, a
Balatonnal kapcsolatos óriás társasjátékra is
volt lehetőség. Emellett játszóház, kukorica-
térdepelő, népdalok tanulása és éneklése, nép-
mesék vetítése is szerepelt a kínálatban, majd
este búcsútánccal fejeződött be a program. DI

Sokszínű népi kultúránk

A 2011-2013 évekre vonatkozó mozi fej-
lesztési tervek első és második lépéseként
idén június elején beszerelték a Városi Mo-
ziban az új, csúcsminőségű digitális vetítő-
gépet és szervert.

A vetítőgép 2D filmek vetítésére alkalmas,
külső adathordozóról a jelenlegi képméretben
és kiváló minőségben (2048X1080 felbontá-
sú, JPEG 2000 tömörítési formátumú, 12500
lumen fényerejű). A hat évvel ezelőtt besze-
relt Dolby Digital 5.1 hangrendszer kiválóan
csatlakoztatható volt az új rendszerhez, így ez
nem növelte a beruházás költségeit.  

A nagy filmforgalmazók már szinte csak
digitális (winchester) formában készítik  film-
jeiket, egyre kevesebb kópia készül, az ana-
lóg vetítés (35mm-es) háttérbe szorulásával,
majd megszűnésével szükségszerűvé vált a
fejlesztés a szolgáltatás minőségében,  felvé-
ve a versenyt a multiplex mozikkal. A DCI
(Digital Cinema Initiatives) technológiával
történő vetítés eredményeképpen új  filmeket

is tud vetíteni  a mozi a premier héten, ame-
lyekre eddig szinte kizárólag a multiplexek-
nek volt lehetőségük.  

Mostantól nem kell heteket várni az új
filmekre Tapolcán! A megjelenést követően, a
multiplex mozikkal szinte egyidőben tud
vetíteni a mozi!

A rendszer 3D-re fejleszthető, ez lenne a
harmadik lépés, ennek megvalósítása a ké-
sőbbiekben saját forrásból  lehetséges. Az új
technológia bevezetése és az ezzel járó költ-
ségek a jegyárak emelkedését vonja maga
után. Az új eszközökkel július 5-én vetít a mo-
zi először. 18 órai kezdettel a Madagaszkár
című filmet tekinthetik meg a kedves mozi-
látogatók. A vetítőgép és szerver beszerelése
26.885.900 Ft beruházási összegben  a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériuma, a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatain nyert összegből
és Tapolca Város Önkormányzata  anyagi tá-
mogatásával valósult meg.  

Bakonyi Veronika

Van élet a multiplex mozik mellett is

Tapolcai Nyár 
„Zenés csütörtöki korzó a tóparton”



Veteránjárművek konvoja az Ady Endre utcában

Fotó: Dancs

A Lesencetomaj külterületén lévő volt
Gubacsi-malom Villa Fiore néven „szü-
letett újjá”.

A több, mint 83 milliós fejlesztés során új
fürdőház és díszkert épült ki. A pályázati
segítséggel megvalósult beruházással Makra
József és felesége családbarát vendéglátó-
hely kialakítását tűzte ki célul. Ennek érde-
kében az 1,3 hektáros területen pihenőpark és
játszótér is létesült. 

A május 30-ai ünnepélyes átadáson
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés elnöke példaértékűnek nevezte a fej-
lesztést, hangsúlyozva, hogy az ilyen minő-
ségi turizmust szolgáló panziókra nagy szük-
ség van. NHE
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KÖRNYEZETVÉDELEM - TURIZMUS - SZABADIDŐ

A Veszprém megye 158 települését érintő beruházás összköltsége nettó
3.123.772.500 Ft, amelyből a támogatás mértéke 79,4 százalékos, azaz
2.480.795.130 forint összegű. A kedvezményezett a települések által létreho-
zott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás.

Mint a március 13-ai, devecseri projekt nyitórendezvényen Czaun János, a
Társulás elnöke elmondta, a beruházás célja a szilárdhulladékok teljes körű
és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása és a szelektív
hulladékgyűjtés elterjesztése a lakosság mind szélesebb körében. A cél sike-
res megvalósítása érdekében továbbfejlesztik a mechanikai és biológiai keze-
lési rendszert a királyszentistváni központi telepen, gyűjtő, szállító és kezelő
rendszerek, hulladékudvar, gyűjtőszigetek kiépítésére kerül sor az érintett
településeken. A 10.000 db komposztláda kiosztásával a házi komposztálást
kívánják elősegíteni. A projekt fontos eleme a szemléletformáló, felvilágosító
tevékenység, valamint a lakossági tanácsadás.

A program keretében a pápai hulladékátrakó telephelyen (Szabó Dezső
utca, 0993/12 hrsz-ú ingatlan) 3.600 m2 területű, betonozott hulladékudvar

létesül. A hulladékgyűjtő udvar az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd
hulladék, valamint a külön jogszabály szerinti veszélyes hulladék átvételére,
fajták szerint különválasztott, begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig
történő szelektív tárolására, valamint a begyűjtött hulladék további kezelésre
történő átadására szolgál..

A kivitelezői feladat egy „általános”, valamint egy „veszélyes hulladék”
tároló terület térburkolatának elkészítéséből és a csapadékvíz elvezetésének
megoldásából tevődik össze.

A kivitelezés során az 5/2002 (X.29.) KvVM rendelet, a 98/2001 (VI.15.)
korm. rendelet és az MSZ-EN206-1 betonszabvány figyelembevétele mellett
a környezetvédelmi, a munkavédelmi, a biztonsági rendszabályokat és a
balesetelhárítási előírásokat is be kell tartani.

A pápai térbeton hulladékudvar kivitelezésének szerződéskötésére június
25-én került sor.

A kivitelezés befejezése, a hulladékudvar üzemeltetésének kezdő időpont-
ja: 2012. szeptember 30. Az üzemeltetési feladatokat a műszaki átadás-átvé-
telt követően a Pápai  Köztisztasági és Szolgáltató Kft. fogja ellátni.                 (x)

„Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése” című, KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 számú
projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon / telefax: +36/88/545-116 • info@tep.hu • www.tep.hu

Veszprém megye modern 
hulladék-gazdálkodásának
új színtere lesz
a pápai hulladékudvar

Lasztovicza Jenő gratulál Makra
Józsefnek

Fotó: N. Horváth

Megújult 
a Gubacsi-malom

Gyere berregtetni hétvégére!

Veszprém megye helyi sajátosságainak
köszönhetően sokan egészítik ki jövedelmü-
ket fizető-vendéglátással. A jogszabályoknak
megfelelő adózás miatt érdemes a vonatkozó
törvényi rendelkezéseket áttekinteni.

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató
magánszemély jövedelmét az önálló tevékeny-
ségből származó jövedelem szabályai szerint
állapítja meg. A jövedelem megállapítása
során tételes költségelszámolás, vagy igazolás
nélkül 10 % költséghányad elszámolható.

A személyi jövedelemadó mértéke 16 %.
A várhatóan 2.424.000 Ft-ot meghaladó ösz-
szevont adóalap esetén 27 %-os adóalap ki-
egészítést követően kell az adót kiszámítani.

Az adóelőleget a negyedévet követő 12-ig
meg kell állapítani, azonban csak akkor kell
megfizetni, ha meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Fizető-vendéglátó tevékenység folytatása
esetén tételes átalányadózás választható. Ebben
az esetben az adó éves összege szobánként
32.000 Ft, melyet egyenlő részekre osztva, szin-
tén a negyedévet követő 12-ig kell megfizetni.

Bármely adózási mód választása esetén a
fizető-vendéglátó tevékenységet folytató
magánszemély százalékos mértékű egészség-
ügyi hozzájárulás (Eho) fizetésére kötelezett. 

A jövedelem összegétől függetlenül az
Eho a jövedelem 27 %-a. Tételes átalány-
adózás választása esetén a tételes átalányadó
20 %-át kell, Eho-ként megfizetni.

Az Eho-t a személyi jövedelemadó előleg
befizetésével egy időben, szintén a negyed-
évet követő 12-ig kell teljesíteni.

A bevallás benyújtására mindkét adózási
mód esetén adóévet követő május 20-ig
kötelezett a magánszemély.                    NAV

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

„Öreg motoros a közút réme,/ Szereti őt
Diszel népe!/ Ha nem hiszel e versikének,/
Gyere berregtetni hétvégére!” – invitálta az
érdeklődőket a XII. Veteránjármű Talál-
kozóra Tapolca-Diszelbe a Rozsdamarók
Veteránjármű Egyesület.

A hagyományos programot június 22-24-ike
között rendezték meg.

Az első nap a sátorveréssel, filmnézéssel
és a már jól bevált, ínycsiklandozó palóc-
leves elfogyasztásával telt. Másnap Ajka-
Csinger-völgy, Zánka után Tapolcára is be-
gördült mintegy 80 veteránjármű közel 120
fővel. A Szent György utca felől érkezve, a

Fő téren át, az Ady E.-Juhász Gy.-Kossuth
L. utcákat érintve vonultak vissza Tapolca-
Diszelbe.

Ahogy azt Krejczinger Istvántól, az egye-
sület alelnökétől megtudtuk, idén már tizen-
kettedik alkalommal randevúztak a veterán-
járművek szerelmesei. Nem pusztán a kör-
nyékből, hanem az ország minden tájáról…
sőt, Hollandiából, Németországból és Auszt-
riából is érkeztek visszatérő motorosok.

– Idén is fantasztikus hangulatú találkozót
tudhatunk magunk mögött, mindenki elége-
detten távozott – summázott a szerveződés
alelnöke.  Dancs István

Fizető-vendéglátó
tevékenység 
folytatásának

adózási szabályai

Gyulaffy Napok Csobáncért
Július 13-14-15. Gyulakeszi

Fellépnek: Csík Zenekar • Republic
Honlap: www.csobancvar.hu
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CIVILTÉR

2003 óta működik a Baba-mama Klub. Min-
den csütörtökön hasznos időtöltést, kikap-
csolódást biztosítunk az édesanyák számára,
illetve segítjük a kicsik szocializációját. 

Az óvodákban tisztasági vizsgálatok, egész-
ségnevelő foglalkozások keretében találko-
zunk a kicsikkel. Karitatív tevékenységbe szí-
vesen bekapcsolódunk. Többször osztottunk
bébiételeket, gyűjtöttünk a vörösiszap-ka-
tasztrófa károsultjainak. Rendszeresen segítjük
a szociálisan rászorulókat babakelengyével.
Kiemelt feladatunk a védőoltások szervezése,
a szülők tájékoztatása. Magyarországon a kötele-
ző védőoltások teljesítése meghaladja a 98%-ot,
amely európai viszonylatban is kiemelkedő.

Az iskola-egészségügyi ellátást 3 főállású
védőnő végzi. Fő feladataink közé tartozik az
index osztályok vizsgálata (2. 4. 6. 8. 9. 11.
osztály), és a kampányoltások szervezése. 

A tisztasági vizsgálat nemcsak a gyermekek
személyi higiéniájára, hanem a környezetre is
kiterjed. Egészségfejlesztő előadásokon a pár-
kapcsolatról, intim higiénéről, fogamzásgát-
lásról, egészséges táplálkozásról, fogápolásról
hallhatnak az iskolások. Interaktív foglalkozást
tartunk önismeret, dohányzás, drog, AIDS és
tolerancia témakörökben.  Csecsemőgondozó,
elsősegélynyújtó és fogászati vetélkedőkön
rendszeresen, jól felkészülten szerepelnek a
tanulók. Nyári táborokban, pályázatokban elő-
adóként, segítőként veszünk részt.

Szoros az együttműködésünk a társszak-
mákkal, gyermekgyógyászokkal, szülész-nő-
gyógyászokkal, bölcsődével, Pedagógiai Szak-
szolgálattal és a Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálattal. Feléjük jelzési kötelezettségünk
van, abban az esetben, ha a gyermeket érintő
testi, lelki veszélyeztetettség gyanúja merül fel.

Bemutatkozik a Védőnői Szolgálat 2. rész

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
június 8-án a Tapolcai Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztályával közösen a Készülj
a vakációra! Nyáron is közlekedj okosan!
elnevezésű kerékpáros ügyességi és elméle-
ti versenyt rendezett általános iskolások
részére és rajzversenyt az óvodásoknak.

A verseny megszervezésével az volt a cé-
lunk hogy még a nyári vakáció előtt a gyer-
mekek megfelelően felkészülhessenek a ke-
rékpáros közlekedésre. A jelentkezőkből nem
volt hiány, így az előzetesen tervezett egy
helyett két korcsoportot kellett kialakítanunk.
Minden induló kapott ajándékot az első há-
rom helyezett pedig érmekkel és oklevelekkel
lett gazdagabb a megszerzett tudáson kívül. 

A verseny ideje alatt megtekinthetők voltak a
rendőrség járművei, illetve trambulin és lufik
várták a gyerekeket. A kerékpáros versennyel
egy időben a helyszínen kiállításra kerültek a
Szivárvány Óvoda óvodásai által készített raj-
zok is, melyekre a rendezvényre kilátogató fel-
nőttek és gyerekek szavazhattak. A rajzverse-
nyen résztvevőket is megajándékoztunk, illet-
ve az első három helyezettnek oklevelet adtunk.

A gyerekek és az őket elkísérő szülők is –
a rendezők legnagyobb örömére – elégedet-
ten távozhattak a rendezvény bezárultával.

Külön köszönjük a Városi Rendőrkapi-
tányság, a Szivárvány Óvoda, és a Tapolca
Kft. segítségét a program szervezésében és
lebonyolításában!     Sárközi Szaniszló elnök

Készülj a vakációra!

A révfülöpi futballpálya és környéke adott
otthont május 31-én a kistérségi gyermek-
napnak.

A résztvevőket Császár László, a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
elnöke és Miklós Tamás, Révfülöp polgár-
mestere köszöntötte.

A köszöntők után került sor a 2011/12-es
tanévben meghirdetett tanulmányi verseny
eredményhirdetésére és a megérdemelt jutal-

mak átadására.
A hatalmas rendezvénysátor gyermekzsi-

vajtól volt hangos ezen a napon. Nagy sikert
arattak az általános iskolások műsorai és az
amatőr csoportok kulturális bemutatói és a
hatalmas, felfújható csúszda is. A délutáni
kötetlen program keretében minden gyermek
találhatott kedvére valót: volt rendőrségi be-
mutató, de a kézműves foglalkozásokon is
kipróbálhatták ügyességüket.                NHE

Hurrá, gyermeknap!

IV. Dobó Nap
Május 27-én a Tapolcai Honvéd Kulturá-
lis Egyesület szervezésében a Hősök Nap-
jával összekötve került megrendezésre a
városrész „születésnapját” ünnepelve a IV.
Dobó Nap. Idén is sok színes program kö-
zül válogathattak a polgárok.

A Dobó István-lakótelepen megrendezett
napi műsor már reggeltől várta a szórakozni,
kikapcsolódni vágyókat. Haditechnikai bemu-
tatók (páncélozott lánctalpas és gumikerekes
harc- és szállító járművek, kézifegyverek,
egyenruhák, zászlók) kerültek bemutatásra,
de volt hadijáték és lövészverseny is. Nem
maradhatott el a mindenhol nagy népszerű-
ségnek örvendő főzőverseny sem, sok íny-
csiklandozó gasztronómiai terméket kóstol-
hattak meg a jelenlévők. 

A vásári forgatagban népi iparművészek
kínálták portékáikat, a Zrínyi Média HM
Kommunikációs Kft. pedig saját sátrában tar-
tott könyvvásárt. A kiadó által megjelentetett
hadtörténelemmel kapcsolatos műveket (Oszt-
rák-Magyar Monarchia, I-II. világháború té-
makör) 25-50%-os kedvezménnyel vásárol-
hatták meg az érdeklődők, köztük M. Szabó

Miklós: Szupertitkos alakulat – Az MN 1480
hadművelet – harcászati rakétadandár tör-
ténete (1963-1991) című könyvet, amely
tapolcai kötődésű.

Kulturális programokban sem volt hiány: a
Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület

tagjai, majd az amerikai útjáról hazatért
Postás Józsi is szórakoztatta a nagyérdeműt.

Ezen a napon volt a Nemzetközi Gyer-
meknap is. A szervezők kerékpáros ügyességi
versenyre invitálták az aprónépet, de volt ját-
szóház, pónifogat, mini quad, trambulin, gu-
mivár, valamint megtekinthették a Zalahaláp-
Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemuta-
tóját is. 

A rendezvény egyik leglátványosabb ré-
sze a Tarjányi Sándor vezette májusfa kitán-
colása, majd kidöntése volt. Palugyai Gábor
nyugállományú alezredes lapunk kérdésére
elmondta, véleménye szerint sikeres rendez-
vényt tudhatnak maguk mögött, jó hangulat-
ban telt a IV. Dobó Nap. Az elégedett arcok
arról tanúskodtak, a résztvevők is elégedetten,
élményekben gazdagon távoztak a prog-
ramokat követően. Dancs István

Mindenki talált magának programot a IV. Dobó Napon

Fotó: Dancs

Július 6. (péntek): Tapolca, Malom-tó:
16:00 Fesztiválmegnyitó. A fesztivált meg-
nyitja: Császár László, Tapolca város polgár-
mestere, Lasztovicza Jenő, a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
országgyűlési képviselő. Közreműködik: Ta-
polcai Ifjúsági Fúvószenekar, Juhos zenekar.
Hegymagas, Szent György Pince (Nagy-
színpad, Borfalu): 18:30 Gyerekkoncert.
Ghymes: Bennünk van a kutyavér; 20:00
Felolvasói est. Hegymagasi kertek – Kálnay
Adél József Attila díjas író felolvasói estje;
21:00 Színház. Karnyóné (Csokonai Vitéz
Mihály) – Forrás Színház. Főszerepben:
Bánsági Ildikó; 23:00 Buli. Moldvai csángó
buli – Juhos zenekar.
Július 7. (szombat): Hegymagas, Szent
György Pince (Nagyszínpad, Borfalu),
Szarka Pince, Lengyel-kápolna: 8:00 „Tűz,
víz” geotúra. 2 órás vezetett túra az ország
legszebb hegyén Czibula György geotúra-
vezetővel; 11:00 Zenés borkóstoló. Helyszín:
Szarka Gyula pincéje (Hegymagas, Petőfi
Sándor utca 9.); 12:00 Filmvetítés. Szőlő-
hegyi kápolnák Tapolca környékén – Tóth
Péter filmje; 13:30 Koncert. Tündérkert –
Pántlika együttes – csallóközi népzene;

14:30 Előadás. Borivóknak való - Dr. Kállay
Miklós a Magyar Bor Akadémia elnöke, a
Corvinus Egyetem professzora előadása.
Közreműködik: Szarka Gyula; 16:00 Báb-
színház. Furfangos csodadoktorok – kuruc-
labanc korabeli történet – Maszk Bábszínház;
17:30 Színház. Vigasságok és balgaságok –
furfangos székely népmesék. Terescsik
Eszter és Szűcs László (Veszprémi Petőfi
Színház), rendező: Végh Péter; 19:00 Elő-
adás. Esterházy János - Molnár Imre
történész előadása; 20:00 Utcaszínház. Bo-
rok, dalok, bábok – Maszk Bábszínház;
21:00 Koncert. Ghymes: Szikraszemű; 23:00
Buli. Ugrós buli – Pántlika együttes.
Július 8. (vasárnap): Hegymagas, Lengyel-
kápolna: 10:00 Szentmise. Fesztiválzáró
szentmise. Közös éneklés Szarka Gyulával és
Szarka Tamással.
Kísérő programok: 
Kiállítások (Szarka Zsuzsa Szalag-Zsinór
ruhái), kirakodóvásár, kézműves foglalkozá-
sok, Szent György-hegyi borok kóstolója (An-
gyal Pince, Nyári Pince, Szarka Pince), laci-
konyhák.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
www.ghymes.hu

Kitáncolták a májusfát
A Vállalkozók Területi Ipartestületének tagjai és vendégei kitáncolták a Szent György-
hegyi Tájháznál állított májusfát.

A már jól bevált programból most sem maradhatott ki a vidám, jó hangulatú beszélgetés,
a Labovszky-féle nagyszerű pörkölt és a finom bor. A talpalávalót most is Vaga Árpád
„egyszemélyes zenekara” húzta. Az est vendége volt Lasztovicza Jenő, a térség ország-
gyűlési képviselője és Puliszka Éva, a kárpátaljai testvérváros, Aknaszlatina óvodavezetője
is. NHE

Meghívó • Közgyűlés
A Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület július 5-én 18 órakor közgyűlést tart a
Polgármesteri Hivatal udvari tanácstermében.
Napirendi pontok: 1. Levezető elnökválasztás; 2. Jegyzőkönyvvezető választás; 3. Jegyző-
könyv hitelesítő választás; 4. Alapszabály módosítás; 5. Tisztségviselők választása. Nem
határozatképes közgyűlés esetén az ismételt közgyűlés időpontja: 2012. július 05. 18:15.
Változatlan napirendi pontokkal. Az ismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára
tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés után 2012-es évre tagdíjfizetés (2000 Ft/év). 
A tagdíj befizethető átutalással is a TVPE számlájára Balaton-felvidéki Takarékszövetke-
zetnél vezetett számlára: 72800054-10008700 Elnökség

A tapolcai iparosok és vállalkozók az el-
múlt évtizedekben három külön szervezet-
be tömörültek.

A létszámcsökkenés, a megváltozott gaz-
dasági háttér, a szorosabb együttműködés szük-
ségességének felismerése vezetett ahhoz,
hogy a Vállalkozók Területi Ipartestülete, a
Tapolcai Iparoskör és a Tapolca és Környéke
Vállalkozóinak Egyesülete létrehozta közös
szervezetét.

A május 30-ai együttes taggyűlésre a Vál-
lalkozók Területi Ipartestületének székházá-
ban került sor.

Vörös Béla elnök arról számolt be, hogy a
fúzió gondolata már 4-5 évvel ezelőtt megfo-
galmazódott, de csak 2011-re érett határozat-
tá, hogy az Iparoskör és a Vállalkozók Egye-
sülete az elkövetkezendőkben egy szervezetté
alakul. A mostani taggyűlésen pedig – az új
szervezetnek is nevet adó – Vállalkozók Te-
rületi Ipartestületének tagjai hozták meg azt a
határozatot, amely az egyesülést „szentesíti”.
– A hagyományok őrzése, a már bevált és jól
működő programok továbbvitele bíztatóvá te-
szik a közös jövőt – mondta Csizmadia József,
az Iparoskör elnöke.     NHE

A jövőt közösen tervezi a három
egyesület

Fotó: N. Horváth

Együttes erővel



A Napló Sajtó és tanulás (Séta) elnevezésű
programjának idei aranytollasa Szijártó
Tamara, a Batsányi János Gimnázium 11.a
osztályos tanulója lett.

Tamara az Új padok című írásával nyerte
el a Napló Aranytollát. Az elismerés átadása-
kor Barták Péter főszerkesztő az ifjú tollfor-
gatót az egyéni látásmódjáért, a fiatalok vi-
lágának jól sikerült bemutatásáért is megdi-
csérte.

Az iskolaújságban publikáló diáklány fel-
nőtt életében is az újságírással szeretne fog-
lalkozni. Érettségi után ezért jelentkezik majd
média és kommunikáció szakra.

Gratulálunk!  NHE
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FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

Több, mint ezer diákújságíró részvételével
rendezte meg a 19. Országos Ifjúsági Saj-
tófesztivált a DUE Médiahálózat május 
11-én a budapesti Millenáris Fogadóban.

A DUE Médiahálózat 22. alkalommal kiírt
Tehetségkutató Diákmédia Pályázatának ün-
nepélyes eredményhirdetését és díjátadását is a
fenti napon tartották a Sajtófesztiválon. A Ta-
polcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intéz-
ményegységében működő Alabárdos újság az
országos 3. helyet érte el Az év diáklapja
kategóriában! Gratulálunk! ZCS

A Tamási Áron Művelődési Központ né-
zőtere zsúfolt. Ünneplőbe öltözött tanu-
lók virágcsokrokkal, nagy várakozással
tele szülők, nagyszülők. Június 11-én a
Járdányi Pál Zeneiskola tanévzáró ünne-
pélye zajlik.

Péni Béla igazgató köszöntötte a megjelen-
teket. Beszámolt az elmúlt tanév eredmé-
nyeiről. Jelezte: jubileumi esztendő volt ez,
az intézmény alapításának 40. évfordulója. A
zeneiskolának fontos szerepe van a város és a
megye kulturális életében. A különböző tan-

szakokon: zongora-szolfézs-ének-vonós-fú-
vós-ütő 414 tanuló sajátítja el a zene kin-
cseit. 

Nagyszerű versenyeredményekről számolt
be: megyei-regionális és országos versenyek
eredményeiről. A tanulók arany-ezüstminősí-
tései diáknak, tanárnak öröm és igazolás.

A zenei pályán továbbtanuló, felvételt nyert
diákok is igazolják az iskola jó munkáját.

A műsoron kimunkált darabokat hallhattunk:
László Lola hegedűn remekelt; Csajkovszkij:
Hattyúk táncát Tóth András és Pimper

Bertalan játszotta összeszedetten; Vivaldi: G-
moll kettősversenyt Blahunka Flóra és
Monostori Sára játszotta remek összeszedett-
séggel, alkalmazkodással ragyogtatta; Minorics
Máté nagy tetszést aratva fújta tenorkürtön
Böhme: Orosz tánc című alkotását.

Majd a jutalomkönyveket és az igazgatói,
tantestületi dicséreteket jelző emléklapokat
osztották ki.

Az év tanulója Minorics Máté.
Megérdemlik a szünidei pihenést!

G. Dr. Takáts Gizella

Alabárdos sikerek

Zenés tanévzáró

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Ál-
talános Iskola a Veszprém megyei Rendőr-
főkapitányság felhívására jelentkezett az
„Egy nap a biztonságért – egy nap az isko-
lában” programra.

A beérkezett jelentkezéseket elbírálva kap-
tuk az értesítést, hogy iskolánk is a kisor-
soltak között van. Az első időpont szó szerint
elhavazott, hiszen a február 7-ei napra igazi
téli idő kerekedett. Így a programot május 
22-ére halasztották.

Az alsósoknak a természetvédelemről és a
Balatonfelvidéki Nemzeti Parkról tartottak vetí-
téssel egybekötött előadást. Bepillantást nyertek
a bűnmegelőzésbe. A tornateremben kerékpá-
ros ügyességi versenyen szurkoltak egymásnak.

A felső tagozatosok az egészséges élet-
módról kaptak tájékoztatást. Megismerhették
a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a men-
tősök munkáját. A Vám- és Pénzügyőrség
szerteágazó tevékenységét is bemutatták. 

(Forrás: Katolikus iskola)

A Batsányi János Gimnázium 10.a osztá-
lya díjnyertes pályázatot készített a nándor-
fehérvári diadal július 22-ei emléknapjára.

Ötszázötvenhat éve, 1456. július 22-én a
Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) védő ma-
gyar seregek megsemmisítő vereséget mértek
II. Mehmed török szultán hadaira.

Az Országgyűlés 2011-ben a nándorfehérvá-
ri diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét.

Ez alkalomból írt ki pályázatot a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium a középiskolák 10.
évfolyamos szakkörei, osztályai számára.

A magyar hadisikerek, a környékbeli né-
pek összefogása és az önfeláldozó hazaszere-
tet bemutatására kreatív, együttműködést igény-
lő feladatot kellett megoldani a modern mé-
dia eszközével és öt rövid, személyes hangú
fogalmazást kellett írni választott témában.
(pl. Hunyadi János végrendelete / intelmei
fiaihoz a csata után; Szilágyi Erzsébet meg-
emlékező levele fiaihoz férje halála után;
Miért példaértékű ma is a Hunyadi János ve-
zetésével kivívott nándorfehérvári diadal? Mi-

lyen országvesztő fenyegetés ellen küzdene
ma Hunyadi Magyarországon?).

Az osztály Fecser Zsuzsanna vezérletével
képes hírlapot szerkesztett, melyben a diadal
résztvevőit, helyszínét, időpontját s a korabeli
mindennapokat igyekezett bemutatni. Gyűj-
tőmunkát végeztek az utókor szépirodalmi,
képzőművészeti emlékeiről. Három rejtvény
összeállításával igyekeztek színesíteni „Dia-
dalunk” című újságjukat. 

A feladat jó alkalom volt arra, hogy az osz-
tály tagjainak kreativitása érvényre jusson, a
történelmi eseményekhez való személyes vi-
szonyuk, határozott véleményük, erkölcsi ér-
tékelésük alakuljon ki, miközben együttmű-
ködésük fejlődik.

A tartalmas munka jutalmául az osztály 9
tagja részt vehet július 19-22. között egy
négynapos ingyenes belgrádi hajókirándu-
láson. Gratulálok tanítványaimnak! 

Batsányi János Gimnázium
és Kollégium, Tapolca 

Riba Erzsébet történelem szakos tanár

Egy nap a biztonságért

Május 29-én kórusmuzsika töltötte be a
Tamási Áron Művelődési Központ szín-
háztermét.

Az Éneklő Ifjúság mozgalom keretében
mutatkoztak be a hálás közön-
ségnek a tapolcai iskolások.

A népdal-feldolgozások mel-
lett Kodály és Daróczi Bárdos
Tamás, valamint Mozart és
Strauss-művek szólaltak meg
ezen a délutánon.

A Bodor Tamásné vezette
Bárdos Lajos Gyermekkar
Kodály Zoltán Három gyö-
nyörű népdal című kórusmű-
vének előadásáért külön elis-
merésben részesült.

A Cinegék Csoport műso-
rát aranyminősítéssel díjazta
a zsűri. A felkészítő tanár
Domján Tamásné Nagy Eszter
volt.

A dalos találkozón a második osztályosok
Szijártóné Lovász Gabriella által betanított,
Tavaszi szél című gyermekjátékot mutatták
be. NHE

Ha szívből szól az ének

Diadalunk

Az év online diákmédiuma kategóriá-
ban az Alabárdos iskolaújság honlap-
ja is országos 3. helyezést ért el. Az
oklevelet Pál Milán veszi át Dr. Balázs
Géza tanszékvezető professzortól, a
Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos
Egyesületének az alelnökétől!

Fotó: Zentai

Jól sikerült a nap, sok-sok hasznos ismeretet gyűjtöttek össze a tanulók

Fotó: Iskola

A felsőtagozatosok kórusa a színpadon

Fotó: Napló-online

A főszerkesztő gratulált Tamarának

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A legjobb diákújságíróFiatal tehetségek hangversenye
Június 8-án ifjú tehetségek hangverse-
nyének adott otthont a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Templom. A győri
Richter János Zeneművészeti Szakközép-
iskola brácsa és nagybőgő szakos tanulói
tették emlékezetessé a résztvevők estéjét.

Takácsné Németh Magdolna köszöntötte a
hallgatóságot, majd kiemelte: – A műsorban
szereplő diákoknak középiskolai tanulmá-
nyaik mellett legfontosabb tevékenységük
zenei és hangszeres tudásuk fejlesztése. Min-
den tanév zenei vizsgákkal zárul, mint zene-
elmélet, szolfézs, zenetörténet, formatan és
természetesen számadás hangszeres tudásuk-
ról, fejlődésükről. Ez a hangverseny is azon

alkalomból jött létre, hogy a növendékek vizs-
gaanyagukat iskolán kívüli közösség előtt is
bemutathassák, hiszen előadóművészi pályá-
ra készülnek, így a szereplés kulcsfontosságú
életükben.

Elsőként a „Hangjegy Fesztivál”-on he-
gedű-játékával sikert aratott Somogyi Zsófia
(7. osztályos) mutatkozott be (Járdányi Pál
Zeneiskola), majd a győri Richter János Ze-
neművészeti Szakközépiskola érettségi utáni
szakmai tagozatos növendéke, Farkas Klára
követte brácsán. Csellótudását mutatta be
szintén ennek az intézménynek az ötödéves
növendéke, Szilágyi Linda. Mindnyájuknak
kijárt az elismerő taps. Negyedik műsor-
számként a 11. évfolyamos Nagy Tamás ját-
szott a közönségnek nagybőgőn. Ennek az
évfolyamnak volt a képviselője Bor Péter is,
aki felkészültségét brácsán mutathatta be.

Záróakkordként és a rendezvény meglepe-
tés-vendégeként az egyetlen fúvós, Horváth
Laura is elkápráztatta a közönséget fuvolajáté-
kával. A Járdányi Pál Zeneiskola egykori nö-
vendéke jelenleg a győri Zeneművészeti Szak-
középiskola tizedikes tanulója. A színvonalas ze-
nei rendezvényen Takácsné Németh Magdolna
és Csaby Csaba zongorán kísérte a szólójátéko-
sokat. Felkészítő tanárok: Román Iván, Cziglényi
Gábor, Regős Eszter, Jelenik Krisztián voltak.
A növendékek Bach, Beethoven, Debussy,
Mozart és még sok szerző műveiből szólal-
tattak meg egy-egy művet, tételt.                    DI

A fellépő nővendékek közönség előtt
is megmutatták tudásukat

Fotó: Dancs
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Mit mondasz nekem? Te kis hamis! (Bókolsz!)
Mit mondasz rólam másnak? Jól tudom, nem vagyok hibátlan; tedd szóvá nekem – ha

lehet, frissiben –, ha valamit rosszul mondtam, mulasztottam, kárt okoztam.
Nem kell éppen síppal, dobbal, illetéktelenek előtt, de őszintén.
(Injekciót is lehet tűrhetően, sőt finoman adni.)
Igen fontos erény a tapintat, amellyel a legnehezebb helyzetet is föl lehet oldani,

megbeszélni.
Persze, legyünk fogadók a kritikára; kérjük s köszönjük meg.
A hangot csak végső, indokolt esetben emeljük fel.
A klasszikus zenében sincs állandóan forte. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 61. rész
Gigantikus száguldó fekete lyukak a Világegyetemben

Amerikai csillagászok a „szülő galaxisá-
ból” katapultált szupernehéz fekete lyukat
fedeztek fel a NASA Chandra teleszkópjá-
nak segítségével.

A fent említett kutatók épp a nagyjából 4
milliárd fényév távolságra lévő CID-42 jelű
galaxist figyelték meg, amikor felfedezték
azt a gigantikus fekete lyukat, amely minden
jel szerint kilökődött a galaxisából. Feltétele-
zések szerint két galaxis ütközése során a
központjaikban lévő fekete lyukak szintén
összeütköztek és egybeolvadtak, majd ennek

következtében lökődtek ki közel 4,8 millió
km/h sebességgel.

A megfigyelés alapján feltételezik, hogy
több ilyen szökevény szupermasszív fekete
lyuk is bolyonghat az Univerzumban a gala-
xisok között, csak mivel már nincs körülöttük
olyan anyag, amit felemészthetnének, nem
tudjuk őket észlelni, így teljességgel láthatat-
lanok számunkra. Legalábbis addig, amíg rá
nem jönnek a kutatók annak a módjára, hogy
hogyan mutassák ki a nagytömegű testek által
keltett gravitációs hullámokat.                      HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Sebestyén Jenő kórházi gondnok

(Tapolca, 1894 – Tapolca, 1950 ?)

Az elemi iskolát Tapolcán végezte, majd a veszprémi gimnázi-
umba iratkozott be. Itt tett kereskedelmi érettségit 1910-ben. Ezután
22 éven át pénzintézeti tisztviselő volt Tapolcán. Aktívan vett részt
a város közéletében. Pontos, megbízható munkája nyomán a Tapol-
cavidéki Gazdasági Takarékpénztár könyvelőjeként kérte fel 1919

februárjában a községi elöljáróság, hogy az Erzsébet Kórház zilált pénzügyeit segítsen rend-
be tenni. Sebestyén Jenő ezt a feladatot elvállalta és harminc éven át eredményesen végezte.
Az 1919-ben felkért fiatal könyvelő, akit Dr. Deák Jenő kórházigazgató-főorvos már régebb-
ről ismert és hamar bizalmába fogadott, nagy lendülettel látott munkához. Javaslata alapján
az egész járásra kiterjedő, értékálló terménygyűjtési akciót szerveztek meg, amely két év után
eredménnyel zárult. A mintegy 400 q búza értékű adományból kifizették a korábban felhal-
mozott összes adósságot, pótolták a felszerelési hiányokat és még jelentős élelmiszertartalék
is maradt. A kórház költségvetése egyensúlyba került. Sebestyén Jenő ekkor vissza akart vo-
nulni, de a kórházigazgató kérésére a képviselő-testület véglegesítette kórházgondnoki tisz-
tét. Egy ideig még dolgozott régebbi munkahelyén is, ahonnan 1932-ben mint a Tapolcavidé-
ki Gazdasági Takarékpénztár Rt. cégvezetője vált ki. Ez időtől minden idejét a kórház gazda-
sági ügyeinek intézése töltötte ki. Fáradságot nem kímélve harminc éven át végezte a kórház
gazdasági vezetését. Két világháború okozta pusztításból emelte fel szeretett intézményét. Az
1945 telén szerzett ízületi gyulladása folyamatosan gyötörte és szívét is megviselte a túlfe-
szített munka. 1949-ben nyugdíjba vonult. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Napokban már megjelent a hazai sárga-
dinnye a piacon, nosza, gyorsan elkészí-
tettem az idei első levesemet. Essen azért
előzetesben pár szó a sárgadinnyéről!

A dinnyefélék, így a sárgadinnye legfon-
tosabb összetevői is általában rostok, ásványi
anyagok, vitaminok és nagy mennyiségű víz.
Nem csoda hát, hogy a nyári, nagy hőségek
idején, előszeretettel fogyasztjuk a hűsítő ha-
tású gyümölcsöt, hiszen víztartalmával nagy
százalékban pótolja szervezetünk elvesztett
folyadékmennyiségét. A sárgadinnye gazdag
ásványi anyagforrás; 100 gramm elfogyasz-
tásával 3 mg karotinhoz juthatunk, de nem
elhanyagolható a gyümölcs foszfor-, vas- és
nátriumtartalma sem. Vitaminok közül első-
sorban A-, B1-, B2 -és C-vitamin-tartalma
jelentős, 100 grammban 0,04 mg B1-, 0,02
mg B2- és 35 mg C-vitamin található. Fontos
megjegyezni, hogy a sárgadinnye energiatar-
talma igen csekély, mindössze 39 kcal, így
egyszerre nagyobb mennyiség elfogyasztása
sem hordozza magában a pluszkilók veszé-
lyét, azonban magas szénhidrát-tartalma (9
mg 100 gramm gyümölcsben) miatt cukorbe-
tegek számára csak kevés elfogyasztása aján-
lott, a napi megengedett szénhidrátmennyisé-
gen belül. Mindemellett magas rosttartalma
segíti az emésztési folyamatokat, helyreállítja
a bél- és gyomorműködést. A nagy mennyisé-
gű karotinnak köszönhetően pedig, hatéko-
nyan képes az immunrendszer ellenállóké-

pességét növelni a gyulladásokkal szemben.
A sárgadinnye frissen fogyasztandó, de

felhasználható gyümölcssaláták, bólék, leve-
sek, vagy akár rántott gyümölcs, ivólé, stb.
készítéséhez is. A legkorábbi fajták már jú-
nius közepe-végén érnek, és a tenyészidő egé-
szen szeptemberig elhúzódik. Az érett sárga-
dinnyét könnyen megismerjük, mert a héja ki-
világosodik, a bibepont felőli végén a termés
megpuhul, és a fajtára jellemző illata lesz. A gö-
rögdinnyével ellentétben utó érik, ezért már az
érést megelőző napokon is leszedhető a termés.

Hozzávalók 4 személyre: 2db kisebb sár-
gadinnye, 10 dkg vaníliás porcukor, 6 dl tej,
1 csomag vaníliás krémpor 3 dl tejszín, őrölt
fahéj, 0,5 dl likőr, citromlé, csipet só, vanília
fagylalt. Tálaláshoz: Tejszínhab, citromfű vagy
menta levél, fahéj, esetleg reszelt gyömbér.

Elkészítés: A dinnye húsából kis golyókat
kivájunk és megcukrozzuk, likőrrel (lehet jó
minőségű konyak, fehér rum, stb.) elkeverve
a hűtőbe behűtjük. A többi dinnyehúst le tur-
mixoljuk (pürésítjük). Tejjel kikeverjük a krém-
port (a krémport helyettesíthetjük hidegen
készíthető pudinggal), majd hozzáadjuk a tej-
színt, cukrot, csipet sót, citromlevet és a püré-
sített dinnyét. Lehűtjük, tálaláskor előhűtött
csészékbe tesszük a golyókat, majd a vanília-
fagyit, és rámerjük a jól behűtött levest. Tej-
színhabbal, citromfűvel díszítve és fahéjjal meg-
hintve tálaljuk. Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Hideg sárgadinnyeleves

Rejtett allergiaforrások 4. rész
Elérkeztünk a lakásban található rejtett ve-

szélyforrásokat bemutató írásunk utolsó ré-
széhez.

9. Fürdőszoba: A penészgombák spórái ki-
fejezetten kedvelik a meleg és nedves környe-
zetet, így a fürdőszobában is szívesen telep-
szenek meg. A fekete penész gyakran telep-
szik meg rejtett helyeken, akár a padló alatt,
vagy a falak mögött is. Ellene a legjobb véde-
kezés, ha tisztán és szárazon tartjuk a fürdő-
szobánkat. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy ne

csöpögjön a csap, valamint rendszeresen tisz-
títsa a felületeket hipóval, vagy más gombaölő
szerrel.

10. Légkondícionálók: A légkondícionáló
készülékek porlepte hűtőtekercsein szívesen te-
lepszenek meg a cladosporium gombák. A por
ellen sűrű szűrővel védekezhet, melyet rend-
szeresen kell cserélni. Emellett a készülék bi-
zonyos alkatrészeit évi rendszerességgel szük-
séges tisztítani és fertőtleníteni. Ehhez feltét-
lenül kérje a forgalmazó tanácsát! 

Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 11. rész

Itt a vakáció; a városunkban működő
társulatoknak, egyesületeknek az évzáró
műsorát is ilyenkor bonyolítják le. A
Tamási Áron Művelődési Központ adott
otthont – június 16-án – az Acro Dance
Rock and Roll SE Nyárköszöntő Évzáró
Gálájának.

A szép számú megjelentet Nyikovics
Krisztina köszöntötte, majd kezdetét vette a
vidám fieszta, ahol a különböző korú formá-
ciók mutatták be felkészültségüket.

A 25 számból álló tartalmas műsor gerincét
a „Manó” csoportok táncai alkották, de az
őket követő korosztályok is méltán vívták ki
a közönség elismerését.

Igazi kuriózumként hatott a Rajnai Barbara-
Ihász Tibor páros, amely hihetetlen koreográ-
fiájával, fantasztikus számokkal bizonyítot-
ta, hogy méltó résztvevője lesz az idén Szent-
péterváron megrendezésre kerülő nemzetközi
versenynek.

A vidám hangulatú évzáró gálán mintegy
száz táncos vett részt. Azok, akik a bajnoki
megmérettetésen nem indultak, Emléklapot
és apró ajándékot kaptak az egész éves
munkájuk elismeréseként.           Dancs István

Acro Dance Rock and Roll SE
Tánc, jókedv és elismerések az évzáró gálán

Rajnai Barbara és Ihász Tibor előadá-
sa elkápráztatta a közönséget

Fotó: Dancs

Sokadik szójáték
- A kidobott kérő hátizsákot kapott.
- A süketnéma elmondta védőbeszédét és men-
tőöv nélkül is a bíróság felmentette.
- Feri nagyon eleven, de neveletlen is néha.
- Bírni 100 kilogrammot is könnyen elbír, de
nehéz vele otthon bírni.
- Bántja az ember szemét, a sok eldobott sze-
mét.
- Isten hozott?! – Nem, Trabanttal jöttem.

- Nem jöttél zavarba, mehetünk az avarba.
- Az MKP így is értelmezhető: Mama kérek
palacsintát.
- Az elektromos áram: Az én áram bezzeg
nem áron aluli.
- Egy szép szál legény nem egy szál virágot,
hanem hatalmas virágcsokrot adott ked-
vesének. – Szeretettel virágom /aláírás/

Dr. Töreky László

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói és
pedagógusai a közelmúltban, mint ahogy
az elmúlt években ez már hagyománnyá
vált, a Balaton-felvidéki Erdei Iskolában
tölthettek el néhány napot.

Az esemény különlegessége, hogy ebben a
tanévben a szülőkre semmilyen anyagi teher
nem hárult, hiszen az iskola a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium által meghirde-
tett „Testi lelki kenyér” pályázatán nyert a
program teljes finanszírozására.

Mindezekből biztosítani tudtunk a gyere-
kek számára háromszori étkezést és egész
napokat kitöltő – időnként estébe nyúló - vál-
tozatos, igényes programokat. 

Kipróbálhattuk az újonnan átadott élmény-
termeket, amelyekben közelről is megcsodál-
hattuk az éjszakai- és a nappali erdő élővi-
lágát, interaktív játékokkal mélyíthettük el az
elméleti ismereteinket.

Tapasztalt erdészek vezetésével bepillantást
nyertünk a tavaszi erdő életébe, gyakorlatban
is alkalmazhattuk a tájékozódásról tanultakat,
megismerkedtünk a tájoló használatával.

A csillagászati előadás után megfigyelhet-
tük az égbolton a 92 percenként újra és újra
felbukkanó Nemzetközi Űrállomást, a Sza-
turnusz gyűrűjét, holdját, a tündöklő Vénuszt
és a vörös színben látszódó Marsot.

Előadást hallottunk a méhek életéről,
szokásaikról, a méhészet fortélyairól, fino-
mabbnál finomabb mézeket kóstolgattunk.

A kézműves foglalkozásokon ajándékokat
készíthettünk bőrből.

A program zárásaként ízletes péksütemé-
nyeket és különleges kenyereket sütöttünk az
új kemencében.

Rengeteg ismerettel, élménnyel és tapasz-
talattal gazdagodva tértünk haza. 

Németh Andrea és 
Varga-Gerencsér Viktória

Erdei iskola - KIM pályázati pénzből
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Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
A TIAC megyei I. osztályú gárdájának ered-
ményei legutóbbi megjelenésünk óta: Hazai
pályán nagyarányú győzelem a Peremarton
ellen (5:1). Gólszerzők tapolcai részről:
Halász 2, Csáki, Bárány és Molnár. Az Ajka
otthonában magas színvonalú mérkőzésen
1:0 arányú vereség. Az utolsó előtti forduló-
ban hazai közönség előtt a már ezüstérmes
Cseténnyel 4:4 arányú döntetlen eredmény
született. Tapolcai gólszerzők: Auerbach,
Molnár, Osztermann, Bárány (11-esből). Az
utolsó forduló is döntetlent hozott az Alsóörs
otthonában (2:2). Mindkét tapolcai gólt
Molnár szerezte.
A megyei III. osztályban, a tapolcai körzet-
ben a Révfülöp labdarúgó csapata veretlenül
nyerte a bajnokságot 54 ponttal. Ezüstérmes
lett az Egervölgye Monostorapáti (45),
bronzérmes a Balatonederics gárdája (40).
A megyei IV. osztályban a tapolcai körzetben
játszó TVSE eredményei: a 16. fordulóban:
TVSE-Sümeg VSE 1:3, a 17. fordulóban
TVSE-Zalaerdőd 7:1, a 18. fordulóban: Sü-
megprága-TVSE 3:2.
A labdarúgó Magyar Kupa megyei selejtező-

jének harmadik fordulójában a TIAC kapott
találat nélkül jutott az utolsó selejtező körbe.
4:0 arányban győzte le az ugyancsak megyei
I. osztályú Herend csapatát Szűcs, 2 Csáki és
Molnár találataival. A megyei III. osztályú
Balaton SE esélyesebb gárdát, a megye I-ben
játszó pétieket győzte le 5:4 arányban, s jutott
tovább a következő körbe. A selejtező záró
fordulójában a TIAC 7:3-ra nyert Szigligeten
a Balaton SE ellen, így az országos főtáblára
jutott.
Női keresztpályás labdarúgó bajnokság: A
tapolcai hölgyeknél is véget ért a bajnokság.
A TVSE-Honvéd gárdája a bajnokságot a
dobogó harmadik fokán zárta.  Az utolsó hat
forduló eredményei: NLC-Ajka-TVSE-Hon-
véd  2:4, TVSE-Honvéd-Bakonyi Ászok SE
0:4, Hárskút-TVSE-Honvéd 0:3, Balaton-
szőlős-TVSE-Honvéd meccs nélküli 0:3,
TVSE-Honvéd-JÁÉV-SE Várpalota meccs
nélküli 3:0.
Kispályás foci: Véget ért a 2011/2012-es vá-
rosi kispályás labdarúgó-bajnokság (őszi-
tavaszi szezon). Voltak csapatok, melyek
csak a őszi, illetve csak a tavaszi szezonban
indultak. Az összesített végeredmény: 1.

A.FC. Varjú fogadó (65 pont), 2. Haverok (52
pont), 3. TÖFC (51 pont). További sorrend: 4.
Széchenyi FC, 5. Rezsó FC, 6. Big Kakukk,
7. Nivegy Trans, 8. Badacsonytomaj, 9. Répa
U40, 10. Diszel.
Két gólkirálya lett a bajnokságnak: Ferenczi
Milán (Széchenyi) és Szőcze Csaba (Varjú
fogadó). Mindketten 48-48 gólt termeltek.
Bozsik-program: A Városi Sporttelep pályáin
óvodások rúgták a bőrt az OTP-MOL
Bozsik-program záró rendezvényén. Az idei
esztendőben a megyében több mint 180 ovis
kezdett el rendszeresen, szervezett keretek
között focizni, köztük tapolcai ovisok is.
Ezen a napon is a focié volt a főszerep. Üres
kézzel senki sem távozott haza ezen a napon. 

SAKK-BLOKK:
Remek hajrával szerzett bajnoki ezüstérmet
a nemzeti sakkcsapat-bajnokság NB II-es
osztályában a Tapolca Rockwool gárdája. A
10. fordulóban Szombathelyen 8,5:3,5 arány-
ban  bizonyultak jobbnak a vasiaknál, a 11.
fordulóban, az utolsó körben  a Zalakaros
elleni nagyarányú 11,5:0,5 arányú győzelem-
nek köszönhetően lettek ezüstérmesek.

A megyei általános iskolák sakkcsapat-baj-
nokságát  Tapolca nyerte. A győzelmet kihar-
coló csapat tagjai voltak: Tóth Kristóf, Árvai
Eszter, Buzás Bertalan, Sötét Barbara, Koltai
Anna, Bencze Balázs, Ács Márton.
A Szombathelyen rendezett országos diák-
olimpia csapatversenyén az I-II. korcsopor-
tosok 30 csapatos mezőnyében az ajkai
Fekete-Vörösmarty iskola fiúcsapata bronz-
érmet, a révfülöpi iskola fiai az 5. helyet
szerezték meg. Mindkét helyezést elért csa-
pat tagjai a tapolcai sakkiskola versenyzői.
Egyénileg kiemelkedett Érseki Tamara és
Juhász Judit az igen erős fiúmezőnyben.
A III-IV. korcsoportban, ahol 26 csapat
indult, a Tapolcai Általános Iskola sakkozói a
15. helyen végeztek. Itt, lányként a fiúme-
zőnyben Árvai Eszter ért el kiemelkedő ered-
ményt az első táblán.

TEKE:
A Veszprém megyei teke csapatbajnokság
XX. fordulójában Herend „C” Zsóka fogadó-
ja-Tapolca VSE 3:3. A tapolcai csapat a for-
duló után a 4. helyen áll.

Az oldalt készítette: Antal Edit

A Kazinczy téren május végére megvaló-
sult a sportpálya felújítása, melyet június
3-át követően nagy lelkesedéssel és nagy
számban vettek birtokba a mozogni vá-
gyó gyermekek, fiatalok! 

Szinte már az első néhány nap után jelent-
keztek problémák a burkolattal, melyet – a
kivitelezői felelősség tisztázását követően –
a kivitelező társaság, garancia vállalása ré-

szeként (térítésmentesen) javított! A régi,
kifogásolt minőségű burkolatot teljes egé-
szében újra cserélte! Ma már újra a labdáé,
a mozgásé a főszerep! 

/Következő számunkban tervezzük a Kazinczy
tér és közvetlen környéke szabadidős, sportolási
lehetőségeinek összefoglalóját, melyben részlete-
sebben tárgyaljuk a sportpálya beruházás téma-
körét is!/

Garancia, avagy visszataps…

Megyei I. osztályú labdarúgóink  a 2011-
2012-es bajnokságban az ötödik helyen vé-
geztek. Viski Lászlót, a csapat edzőjét kér-
tem, hogy értékelje csapata teljesítményét.

– Jobban szerepeltünk, mint az őszi
félévben, 4 ponttal többet szereztünk, de ami
a legfontosabb, hogy látványosabban is ját-
szottunk.

– Néhány fordulóval a bajnokság befeje-
zése előtt még a bronzérem megszerzése is
reális volt, ugye?

– Valóban. Ám éppen ebben az időszakban
játszottunk hétközi kupamérkőzéseket, ame-
lyeken több meghatározó játékosunk is meg-
sérült (Csáki L., Halász D., Simon R., Sinkó
T., Enyingi L., Baumann Sz.). A sérültek hi-
ánya pedig megmutatkozott az utolsó három
forduló eredményében (0-1 Ajka-Kristály, 4-
4 Csetény, 2-2 Alsóőrs), így nem tudtuk meg-
tartani harmadik pozíciónkat, a bajnokságban
az ötödik helyen végeztünk. A Magyar Ku-

pában viszont főtáblára kerültünk.
– Most pihenés következik, majd  készültök

az új bajnokságra. Már arra is vannak ter-
veid, céjaid?

– Jó hír a jövőre nézve, hogy a csapat
átlagéletkora az egyik legalacsonyabb a
bajnokságban szereplő csapatokéhoz képest.
Legfőbb célunk, hogy együtt tartsuk ezt a
csapatot, és ha ez sikerül, a következő baj-
nokságban előkelőbb helyen is végezhetünk.
Szeretném megköszönni a csapatnak azt a
hozzáállást, amit az elmúlt fél évben mutatott,
s remélem, a közeljövőben ugyanilyen jó
hangulatban tudunk majd együtt dolgozni.

– Kiket emelnél ki a csapatból, akikkel a
leginkább elégedett voltál?

– A legjobban szereplő játékosok voltak:
Szűcs Dániel, Tüske Dániel, Pupos Krisztián,
Molnár Balázs. Ők nyújtották a legkiegyen-
súlyozottabb teljesítményt a bajnokság folya-
mán.

Focistáink ötödik helye

Spinning Racing Club: Zenés szobakerékpár torna minden hétköznap 17:00-18:00,
18:15-19:15 és 19:30-20:30. Bejelentkezés szükséges: 06-20/580-7999
Szeretet Fénye Alapítvány – ingyenes frissítő masszázs: július 4-én és 18-án
17:30-tól. Bejelentkezés szükséges: 06-30/927-7588
Fuss együtt a BSI futónagykövetével! Gyülekező a csarnok parkolójában, minden
pénteken 16:30-kor. Információ: 06-20/546-7350. Öltözési lehetőséget biztosítunk.
Minden mozogni vágyót szeretettel várunk!

Programok a Városi Rendezvénycsarnokban

Fotó: Dancs

U9-es sikerek
A tapolcai U9-es korosztály labdarúgói május 26-án meghívásos tornán vehettek részt az
ausztriai PYHRA-ban, ahol 3. helyezést értek el.

A csapat tagjai: Molnár Ádám, Molnár Áron, Almás László, Novák Botond, Cséri Bence,
Ságvári Balázs, Giczi Kevin, Török Gergő, Szabó Barnabás. Alsó sor: Hubert Márk, Világos
Péter, Kasza Zalán, Keller Lehel, Hegedűs Márk, Labovszky Zsombor. Edző: Patus Csaba.

Gratulálunk!

Látványos játék, eredményesebb szezon

Hanczvikkel Márk, az Sz-L Bau Balaton Ví-
vóklub válogatott párbajtőrözője a pozsonyi
U-23-as Európa-bajnokságon egyéniben
bronzérmet, csapatban aranyérmet szerzett.

A versenyszezon utolsó megméretésére,
a pozsonyi Európa-bajnokságra nagyon
készült Márk, s ez eredményében  is meg-
mutatkozott. Az egyéni verseny csoportküz-
delmei során remek formában vívott, s ezt a
remek formát a folytatásban is tartotta. Az
elődöntőben következett egy rövid fáradt-
ság, ami azt eredményezte, hogy ukrán ve-
télytársa több találatot vitt be. Egyéniben
tehát bronzérem.

A csapatversenyen második helyen kiemelt
magyar válogatott (Hanczvikkel Márk, Berta
Dániel, Györgyi Levente) nehéz ellenféllel, az
oroszokkal kezdett. Hatalmas csatában sike-
rült egyetlen tussal felülkerekedniük az oro-
szokon. Márk volt a csapat befejező embere.
Az elődöntőben az olaszokkal, a döntőben az
ukránokkal vívtak nagy csatákat a magyar
fiúk. Márknak itt is jól ment a vívás, hiszen
plusz 11-gyel és plusz 7-tel zárta a két csapat
ellen az asszóit. Ezen a versenynapon a mag-
yarokat senki nem állíthatta meg, így csapat-
ban a jól megérdemelt aranyérem került a
fiúkhoz.   

Minden jó, ha a vége jó



Az Ady Endre utca – forgalmi szem-
pontból – városunk egyik frekventált
részének minősül. A 18 és a 22-es szá-
mú tömbházak között egy út vezet le a
Deák Ferenc utcához. Bal oldalon
található egy palával lefedett – eladó –
terület, amely magántulajdon, ennek
ellenére, vagy éppen ezért jó ideje haj-
léktalanok lakhelye lett. 

Önmagában nem ez a tény jelent prob-
lémát, hanem egyrészt a látvány, ami az
arra közlekedő polgárokat és az ott lakó-
kat irritálja. A lefedett kisebb „szemétte-

lep” erre fogékony állatok megjelenésé-
nek, valamint fertőzéseknek is a meleg-
ágya lehet. A másik – egyben komolyabb
– problémát az olykor elviselhetetlen
vizelet- és ürülékszag okozza, amely mi-
att a közelben élők jogosan vannak felhá-
borodva. Elmondásuk szerint nem pusz-
tán a hajléktalanok a bűz okozói, hanem a
hétvégi kikapcsolódásuk után, magukon
könnyíteni kívánó fiatalok is.

A leírtak alapján a 22-es szám egyúttal a
22-es csapdája a két tömbház lakóinak…
van megoldás? Dancs István
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Tapolca város lapja

Felelős szerkesztő: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztőség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

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

Internet: tapolca.hu/tujsag 
Szerkesztőségi fogadóóra: kedd 10-12

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

N. Horváth Erzsébet ügyvezető igazgató

A megjelent írások és levelek mindenkor a
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7-én „Bakonyi-tortúra Nagykör/Középkör/Kiskör” teljesítménytúra, Bakonybél; 14-én
Munkatúra, turistajelzés felújítás; 21-én „Cuha 50/35/25” teljesítménytúra teljesítménytú-
ra, Bakonyszentlászló; 28-án „Szántód 50/25/10” teljesítménytúra Für Ágnes

Változások:  www.sites.google.com/site/tapterm/

Észrevettük - szóvátesszük...

Cirkusz – felsőfokon

Fotó: Dancs

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály júliusi túraterve

Baranyay László Liszt-díjas zongoraművész
XXII. nyári mesterkurzusának programjaira.

Július 8. (vasárnap) 20 óra: Baranyay László zongoraestje; Július 12. (csütörtök) 20
óra: a hallgatók hangversenye a zeneiskola hangversenytermében; Július 14. (szom-
bat) 20 óra: a hallgatók hangversenye a zeneiskola hangversenytermében; Július 17.
(kedd) 20 óra: Záróhangverseny a zeneiskola hangversenytermében 

Mindenkit szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk!
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Elhagyatottan, lefedve ugyan, de hajléktalanok szálláshelye a terület

A tánc varázsa idén is folytatódott. Jú-
nius 16-án ismét fantasztikus két óra szó-
rakozást, látványt, művészi előadást nyúj-
tott mindazok számára a Basic Tánc-
stúdió, akik szeretik maguk körül a
„cirkusz”-t. Idei fergeteges műsoruknak
ugyanis, ezt a címet adták.

A kétrészes táncjátékban a Folmeg
Barbara, Krajnyák Rita, Szabó Bence és
Folmeg Balázs vezette csapat idén is felejt-
hetetlen és szórakoztató kikapcsolódást

szerzett a jelenlévőknek. A professzionális
koreográfiák és táncok mellett ezúttal is
helyet kaptak a műsorban az ELTE Mu-
sical Színpad művészei: Varga Gyöngyi,
Szalai Róbert és Tóth Gergő. A tehetséges
utánpótlás is kitett magáért, tavaly óta so-
kat fejlődtek. 

Frenreisz Károly (Skorpió) 22 esztende-
je arra szólított föl: Ne csináld a cirkuszt!
Mi az ellenkezőjét kérjük a Basic Táncstú-
diótól! Dancs István

Csobánc kerülő kerékpártúra
Június hónap legmelegebb napján több,
mint 70 fő pattant kerékpárra, hogy a
kora esti órában megkerülje kerékpár-
jával a Csobánc-hegyet. 

A Tegyünk a Földünkért! rendezvényso-
rozat kerékpáros programjának útvonala
hagyományosan Gyulakeszi irányából ve-
zetett a hegy lábánál levő átkötő úton a
diszeli falukemencéhez, ahol a Talentum
Ifjúsági Egyesület fiataljai várták a csapa-

tot. A kemencéből frissen sült langalló, zsí-
roskenyér és üdítő frissítette a nagy me-
legben kerekezőket. A közúton rendőri kí-
sérettel haladhattak az egységesen látható-

sági mellényben bringázók. A túra során
segítségünkre voltak tapolcai polgárőrök
is. Az óvodástól a nyugdíjas korúig min-
denki teljesítette a több, mint 12 km-t, visz-
szafelé a kerékpárúton biztonságosan tér-
hettek haza a résztvevők. GB

A Basic Táncstúdió idén is kiegészült az ELTE Musical Színpad művészeivel

Fotó: Dancs

Íme az egészséges életmód lelkes hívei

Fotó: Gerencsér

HIRDETÉS

Június 15-én Pápán rendezték meg a
Veszprém Megyei Strandkézilabda Tornát
női és férfi csapatok részvételével. Ezen a
tapolcai kézilabdás lányaink a Ferrover
Kft. támogatásával indultak és veretlenül,
szép játékkal nyerték a megyei döntőt. 

Június 23-ára meghívást kaptak a Sárvár
Fürdőben lebonyolított négycsapatos tornára,
amelyen NB/II-es csapatok vettek részt. Ba-
latonszemest, Sárvárt és Celldömölköt is ma-

guk mögé szorítva itt is a dobogó legfelső
fokára állhattak és vehették át a győzteseknek
járó jutalmat. Gratulálunk a lányoknak, szép
teljesítmény volt! 

A csapat tagjai: Berecz Nikolett, Grósz Kitti,
Hársfalvi Júlia, Hársfalvi Zsófia, Kovács Nóra,
Papp Dóra, Pontyos Peggi és Pontyos Viktória.

Forintos Katalin

Ha nyár, akkor strandkézilabda!

A labda a strandon is gömbölyű


