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A középiskola híd Kerékpárral a városrészek között
Tapolca középfokú oktatási intézmé-
nyeinek 324 tanulója búcsúzott május
5-én a Szentháromság téren megtartott
központi ballagási ünnepségen.

– A középiskola az élet egyik legszebb,
legérdekesebb és legizgalmasabb hídja –

mondta ünnepi beszédében Sági István ön-
kormányzati képviselő. – Utat nyit a gyer-
mekkorból a felnőtt létbe, a szórakozásból a
felelősségbe, az álomvilágból a való világba.

/Ballagási összeállításunk az 5. oldalon
„…aki egyszer nálunk volt…” címmel./

Megkezdődik a Dobó-lakótelepet a vá-
ros kerékpáros „vérkeringésébe” bekap-
csoló út építése.

A beruházás uniós támogatással, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-

rozásával, közel százmilliós összköltséggel
készül. A projektnyitó rendezvény május
17-én volt a Polgármesteri Hivatalban.

/Írásunk a 2. oldalon Megkezdődik a
kerékpárút új szakaszának építése címmel./

Batsányi emlékezete Szent György-hegyi Napok 2012
Batsányi Jánost, a felvilágosodás leg-
nagyobb költőjét ünnepelte szülővá-
rosa, Tapolca.

A május 7-e és 14-e között zajló idei
Batsányi Emléknapok méltóképpen il-
leszkedtek a többévtizedes hagyomány-
hoz.

– A Batsányi-kultusz ápolása létérdek,
olyan érték, mely nemcsak az ünnep-
napok fényében, de a hétköznapok har-
cában is irányt ad – hangsúlyozta Zentai
Gábor.

/Írásunk a 7. oldalon „Alulról jött –
messzire jutott” címmel./

Huszadik alkalommal hívták ünnepelni
a szervezők mindazokat, akik a Szent
György-hegyi szőlő- és borkultúra elkö-
telezettjei, hírvivői.

Az április 24-től 29-ig tartó borünnep
számtalan programot kínált a résztvevőknek.

Az ínyencrandevú és a borverseny eredmény-
hirdetése mellett a borutak bejárása, a szí-
nes forgatagú felvonulás a hegyre, valamint
a szabadtéri szentmise is sokakat vonzott.

/Összeállításunk a 8. oldalon Színes fel-
vonulás, gazdag programok címmel./

Tavaszi zsongás a Tóparton

Olimpikonok Tapolcán

Bor, Gasztronómiai és Kulturális Feszti-
válnak adott otthont a festői szépségű
Tópart április 27-e és május 1-je között.

Az idegenforgalmi szezont nyitó rendez-

vényt hagyományteremtő szándékkal hív-
ták életre a szervezők.

/Tudósításunk az 6. oldalon Tapolca
Tavasz 2012 címmel./

A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának
több mint húsz tagja április végén egy
hetet töltött Tapolcán.

Ennyi olimpiai bajnok egyszerre még
nem volt a városban! Volt közöttük vívó,
vizipólós, birkózó, labdarúgó, tornász,
úszó, kajak-kenus és öttusázó.

A sportélet legjobbjait Császár László
polgármester köszöntötte, majd a Városi
Moziban megtartott nagy sikerű közönség-
találkozón Ők szóltak élményeikről.

/Írásunk a 3. oldalon Az olimpiák hősei
címmel./

A kivitelezési szerződést Horváth Tihamér ügyvezető – a HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. képviseletében –, valamint Császár László
polgármester és Ughy Jenőné aljegyző írták alá
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„Most búcsúzunk és elmegyünk…”

Fotó: Dancs

Nagyon sokan vettek részt az első Tapolca Tavasz programjain
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Szikrázó napsütés, gyönyörű tavaszi táj fogadta a hegyre menő ünneplőket

Fotó: N. Horváth

Batsányi szülőházánál Zentai Gábor
nyugalmazott kultúrház-igazgató
mondott megemlékező beszédet

Fotó: Eseménytér.hu

A magyar sport kiválóságai megte-
kintették a Csermák-kiállítást is

Fotó: N. Horváth



A „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése” című KDOP-4.2.2-11-2011-0004
azonosító számú projekt nyitórendezvé-
nyére május 17-én került sor a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Az elmúlt évben Tapolca Város Önkor-
mányzata sikeres pályázatot nyújtott be a
tapolcai kerékpárút fejlesztésére. A projekt
90%-os támogatási intenzitású, 87.066.127 Ft
összegű támogatásban részesült, amely az
Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapjából és a Magyar Köztársaság központi
költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az ön-
erő biztosítására Tapolca Város Önkormány-
zata vállalt kötelezettséget. A beruházás el-
számolható összköltsége 96.740.141 Ft. A
Támogatási Szerződés megkötésére 2012. ja-
nuár 13-án került sor.

A projekt megvalósítása során a Dobó-
városrész és a belváros között biztonságossá
válik a kerékpáros közlekedés. A megvaló-
suló kerékpárút érinti majd a Lesence utcát, a
Viszló utcát, a Stadion utcát, az 1930 hrsz-ú
üzemi utat, az Ipar utcát, a 7031. számú Ta-
polca-Sümeg összekötő utat (Május 1. utca),
a Sümegi utat, az Alkotmány utcát, a Ságvári
Endre utcát, a Liszt Ferenc utcát, valamint a
2030 hrsz-ú utcát. Így a kerékpározni szere-
tők az eddigi 3,9 km hosszú kerékpárút he-

lyett közel 6 km-en élvezhetik a biztonságos
kerékpározás örömét.

A kerékpárút mentén 8, kerékpárral meg-
közelíthető célállomást alakítanak ki. Ezek:
Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegy-
sége (Dobó tér), Batsányi János Általános és
Sport Iskola, Ipari, szolgáltatási terület,
Batsányi János Kollégium, Rendezvénycsa-
rnok, Batsányi János Gimnázium, Tapolcai
Óvoda Szivárvány Tagintézménye (Alkot-
mány utca), Keszthelyi úti helyi autóbusz
megállóhely.

A kiviteli munkálatok elvégzésével az Ön-
kormányzat – a közbeszerzési eljárást köve-
tően – a jó tapolcai referenciával rendelkező
HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő
Kft-t bízta meg. A Vállalkozói szerződés ün-
nepélyes aláírására május 17-én, a nyitóren-
dezvényen került sor.

Császár László polgármester a tapolcai ke-
rékpárút történetét ismertetve, a város egyik
legsikeresebb beruházásának nevezte a Ta-
polcát a diszeli városrésszel
összekötő szakasz építését.
Majd szólt a belvárosi útsza-
kasz megvalósulásáról és
örömét fejezte ki azért, hogy
a sikeres pályázatnak kö-
szönhetően most már a ke-

rékpáros kapcsolat is meglesz a három város-
rész között.

Horváth Tihamér, a kivitelezést végző Kft.
ügyvezetője – megköszönve a bizalmat – a
kivitelezési munkálatok folyamatát ismertette.

– 85 nap áll a rendelkezésünkre – mondta
– mindent elkövetünk azért, hogy augusztus
15-re első osztályú minőségben elkészüljünk
a munkálatokkal.

Az új kerékpárút megvalósításával az
Önkormányzatot az a cél vezérelte, hogy
elkerülhető legyen a balesetveszély, a
rendszeres közlekedési konfliktushelyze-
tek csökkenjenek, hogy elindítson – főleg
– a gyermekek körében egyfajta szem-
léletformálást és a kiadványok segítségé-
vel a gyermekeket felkészítse a helyes ke-
rékpáros magatartás elsajátítására, növelje
a kerékpárutat használók számát, ezzel is
csökkentve a gépjárműforgalmat.

A projekt tervezett befejezési határideje
2012. október 31.

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a polgárokat érdeklő témákról
készítettünk interjút.

– Polgármester Úr! Május 1-jétől az állam
kezébe került a tapolcai kórház. Hogyan zaj-
lik az átadás-átvétel?

– A törvény erejénél fogva a kórházak álla-
mi kézbe kerültek, köztük a tapolcai is. A
GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészség-
ügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Inté-
zet) vezetője írt egy levelet, benne arról tájé-
koztatott, hogy megkezdődött az átadás-átvé-
tel. Erre egy hónap áll rendelkezésre, és má-
jus 31-ig lezárul. Április végén már volt egy
előzetes egyeztetés az Önkormányzattal és a
kórház vezetésével arról, hogy kinek mi a
feladata. Átadták azokat az anyagokat, ame-
lyek azt tartalmazzák, hogy a törvényi ren-
delkezés alapján mit kell átadni, átvenni a
feleknek. Az országban négy átvevő bizottság
alakult. Nyugat-Dunántúlon négy megyére
jut egy. Ennek teljes stábja is itt volt már, sőt
ma is itt vannak, hogy megbeszéljük a teen-
dőket, hogy a szakmai anyagokat, kimutatá-
sokat, leltárokat, a vagyonelemeket, a követe-
léseket, a kötelezettség-állományt, de a peres
ügyeket is átbeszéljük.

– Mikorra fejeződik be ez az egyeztetés, do-
kumentálás?

– Május 29-én készült el a törvény sze-
rint is kötelező jegyzőkönyv, amelyet egy-

részről a GYEMSZI, mint az állami jogokat
gyakorló tulajdonos, másrészről az Önkor-
mányzat és a kórház vezetője írt alá. Ezzel a
hármas aláírással került végérvényesen az ál-
lam kezébe az intézmény.

– Ez azt is jelenti, hogy az Önkormányzat-
tal nem lesz további kapcsolata?

– Ez nem jelenti azt, hogy nem, hiszen to-
vábbra is lesznek közös ügyeink. Egyrészt a
peres elszámolásokból adódóan nekünk is
közre kell működnünk, függetlenül attól, hogy
a továbbiakban az államnak kell ezekben
helytállnia.

– Mi lesz azoknak a millióknak a „sorsa”,
amelyekkel a város a jövőbeli fejlesztésekhez
hozzájárult?

– Meg van a lehetősége annak, hogy az a
pályázati önrész, amelyet a Tapolca jövőjéért
kötvény terhére biztosítottunk, valamint a
kórház törzstőkéjének 20 millió forinttal tör-
tént emelésére és a háziorvosok követelés-
állományának a kivásárlására fordítottunk
visszajusson az Önkormányzathoz. Ugyanis a
törvény szelleme szerint, ha valami hitelből
valósul meg, azt az állam köteles visszatérí-
teni, mivel a vagyonelemeket is viszi. A fen-
tiek együttesen közel 100 millió forintot tesz-
nek ki.

– Az átadás-átvétel miként érinti a kórház-
ban folyó betegellátást?

– Reményeink szerint ebből sem az ott dol-
gozók, sem a betegek nem éreznek meg sem-
mit, hiszen a működtetés változatlan marad.
Annyiban történik változás, hogy a cégbíró-
ságon mint az üzletrész 100%-os tulajdonosa
nem az Önkormányzat, hanem az állam fog
szerepelni.

– A struktúra átalakítás mikor kezdődik?
– Az év második felében, várhatóan július

1-jétől indulnak el azok a szakmai átalakítá-
sok, amelyek a korábbi tervekben szerepel-
tek.

– Az előző lapszámunkban arról tájékozta-
tott polgármester úr, hogy a Városi Rendez-
vénycsarnok tetőszerkezetének sérülése miatt
várják azt a szakvéleményt, amely döntő lesz
a további lépéseket illetően. Ez megérkezett?

– Igen. Sőt, a szakértő a helyszínen is járt,
és előzetesen adott egy írásos véleményt ar-
ról, hogy szerinte nem szükséges a további
alátámasztása és megerősítése a többi tartó-
gerendának. Két-három héten belül viszont
már eljuttatja hozzánk azt a szakvéleményt is,
amelyben már a megoldási javaslatai is szere-
pelnek. Szerencsére kisebb a baj, mint ahogy
azt először gondoltuk. A megrepedt tartóge-
renda állapota nem romlott tovább az elmúlt
hónapokban, a többin sem történt negatív vál-
tozás. A műszaki megoldás előreláthatólag
10-15 millió forintba fog kerülni. Reményeink
szerint ősszel már a rendezvénycsarnok küz-
dőterének egésze a lakosság, a sportolók ren-
delkezésére tud állni.
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a polgármesteri és alpolgármesteri fogadó-
órák június hónapban az alábbi időpontok-
ban kerülnek megtartásra.
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
június 4. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 11. 13:00-15:00
Császár László polgármester:
június 18. 13:00-15:00        Császár László

polgármester

A kórházi struktúra átalakítása várhatóan
az év második felében kezdődik

Megkezdődik a kerékpárút 
új szakaszának építése

Az oldalt készítette:  N. Horváth Erzsébet
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Az én városom!
A Tamási Áron Művelődési Központ adott
otthont május 24-én a Szülőföld Kiadó ál-
tal kiírt „Tapolca, az én városom” gyer-
mekrajz-pályázat díjátadásának, az ebből
az anyagból készült könyv bemutatójának,
az elkészített, zsűrizett alkotások árverésének. 

A jótékonysági gálát Haga Kálmán és Péni
Béla igazgató trombitajátéka nyitotta meg
(Járdányi Pál Zeneiskola), majd Kovács
Melinda, a rendezvény háziasszonya beveze-
tőjében utalt rá, a pályázat célja az volt, hogy
a fiatalok alkotásaikkal mutassák meg, hogyan
szeretik városukat, írásaikkal pedig elevenít-
sék fel, milyen kapcsolat fűzi őket a tapolcai
épületekhez, utcákhoz, terekhez. Kitért arra
is, hogy a sok pályamű közül 15 lett díjazott.
Majd a Batsányi-tagintézmény tanulóinak az
erre az alkalomra készített, Az én városom
című összeállítását tekinthették meg a jelen-
lévők. 

Császár László polgármester köszöntőjében
méltatta a Szülőföld Kiadó nagyszerű kezde-
ményezését, elismerően szólt a fiatalok mun-
káiról, amelyek „nagy gonddal, különleges lá-
tásmóddal és sok-sok szeretettel készültek”.

– Nekünk, a város életéért felelősséggel tar-
tozó vezetőknek pedig nagy segítség mindez
– fogalmazott a város első embere, majd utalt
az egyedülálló kezdeményezésre, amely még
gyermekcipőben jár, ellentétben a szinte pél-
da nélküli összefogással, amelyben települé-
sünk hosszú idő óta élen jár.

A következő percekben Baranyai Zoltánné,
a Balaton-felvidéki Szín-Vonal Művészetok-
tatási Intézmény igazgatója számolt be mun-
kájukról, értékelte a látott alkotásokat, és osz-
totta meg gondolatait arról a pozitív hozzáál-
lásról, amely által ilyen és ehhez hasonló
„Szín-Vonal”-as alkotások láthatnak napvilá-
got, mint a megjelent kötet, amely jótékony-
sággal is párosult.

A jótékonysági gála befejező szakaszában
Marton Zsolt vezetésével találtak gazdára az
elárverezett művek, majd díjazták is a legjob-
bakat.

– Minden egyes rajz kreatív önkifejezés, a
problémamegoldó képesség fejlesztését ta-
karja, ezt látjuk a rajzokon – értelmezte a
gyermekek alkotásait Horváthné Somogyi
Ildikó, az ÉFOÉSZ alelnöke, aki rövid hoz-
zászólását a köszönet jegyében tolmácsolta a
pályázók, szüleik, a Szülőföld Kiadó és az
Önkormányzat felé, mint hangsúlyozta: – Vá-
rosunk vezetése ismét bebizonyította, figyel a
fogyatékkal élő polgáraira is.

Záróakkordként az ÉFOÉSZ tapolcai
fiataljai énekeltek a megjelenteknek.          DI

Komjáti Sára Luca veszi át a díjat
Császár László polgármestertől és
Farkas Csabától, a Szülőföld Kiadó
vezetőjétől

Fotó: Dancs

Kemény kritika fogalmazódott meg
Nemcsak a két éves Orbán-kormány, de a
város képviselő-testületének munkája is szó-
ba került az MSZP május 24-ei sajtótájé-
koztatóján, melynek vendége Pál Béla or-
szággyűlési képviselő volt. 

– Tapolcainak lenni azt jelenti, hogy sors-
közösséget vállalunk mi, akik egy városban
élünk – mondta Lévai József, az MSZP helyi
elnöke. – A nemzeti közmegegyezés plakát-
ján olvasható sorokat helyben is meg kellene
tölteni tartalommal. 

A testületi munka értékeléséről szólva úgy
gondolja, hogy az elmúlt testületi ülésen el-
odázó döntések születtek. A város közösségei-
ben fontos téma a fejlesztés-fejlődés. Meg van
győződve arról, mondta, hogy itt helyben is van
olyan potenciál, ami kitörést jelenthet, nem fel-
tétlenül kell várni a nagy befektetőre. Jó példa
erre a volt honvédségi terület, ahol a város
szándéka nem találkozott eddig a jelentkező
befektetők szándékával. De el kell gondolkod-
ni azon is, hogy a belváros hogyan lehet érték-
teremtő tényező. Véleménye szerint vállalko-
zói kézben további hasznot hozhat. Hozzátette,

hogy úgy tűnik – bár nem ilyen információkat
kapott a város vezetésétől –, hogy csúszás van
a városrehabilitációs pályázat projektelemei-
nél. Bár a határidő augusztus 31-e, bizonytalan-
nak látja a nagy beruházások megvalósulását.
Ilyen, információ visszatartásból adódó okok
vezetnek például ahhoz is, hogy a lakosság de-
monstrációra készül a városi kórházért. Összes-
ségében úgy gondolja, és javasolja is, hogy a
város civil közösségei segítsék a Testület mun-
káját a véleményükkel.

Pál Béla országgyűlési képviselő a két éves
Orbán-kormány eddigi teljesítményét értékel-
te a választási ígéretek számbavételével. Így
szóba került a söralátét méretűre tervezett
adóbevallás, ami Pál Béla szerint inkább az
abrosz méretéhez hasonlítható, az adóválto-
zás miatti, a munkavállalók 80%-át érintő jöve-
delem-csökkenés, a leállított fejlesztések, a kis
falvak életben maradásához fontos alacsonyabb
forrású pályázati lehetőségek megszűnése. 

A sajtótájékoztató után a két politikus fo-
gadóórát tartott, ahol válaszoltak a lakosság
által feltett kérdésekre is.      Kovács Melinda

Egy hetet töltött Tapolcán a Magyar Olim-
piai Bajnokok Klubjának több mint húsz
tagja. A neves vendégek számos városi prog-
ramon vettek részt. 

Többek között egy remek közönségtalál-
kozónak voltak aktív részesei a Városi Mo-
ziban.

Az egykori kiválóságokat Császár László
polgármester köszöntötte, majd Nébald György
beszélt a Magyar Olimpiai Bajnokok Klub-
jának tevékenységéről. Ezt követően Vad
Dezső újságíró, mint a közönségtalálkozó
ceremóniamestere sorra bemutatta az ötkari-

kás érmeseket. Teljesen oldott, vidám légkör-
ben jöttek elő a sztorik, az emlékek a bajno-
kok tolmácsolásában, így a középiskolás
hallgatóságnak igazából szó sem jutott.

Nem hagyták ki a programból a Városi Ren-
dezvénycsarnokban látható Csermák-emlék-
sarok megtekintését sem, ahol N. Horváth
Erzsébet szólt Csermák József tapolcai évei-
ről, majd koszorút helyeztek el a bajnok és fe-
lesége sírjára. A temetőben a beszédet Kárpáti
György mondta, aki Csermák Józseffel azonos
olimpián, az 1952-es helsinkin szintén arany-
érmet szerzett.   Antal Edit

Az olimpiák hősei

Készül a megye területfejlesztési koncepciója
– Azzal, hogy átalakul a megye arculata,
hogy állami kézbe kerültek intézmények,
miként változik a megyei önkormányzat
jogköre, hatásköre? – többek között ezt is
kérdeztük Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselőtől, a Veszprém Megyei Közgyű-
lés elnökétől a vele készített interjúban.

– A megyei önkormányzat feladata a te-
rületfejlesztés lesz, bár ez valamilyen for-
mában eddig is hozzátartozott, de mostantól
ebben is változás áll be. Ez azt jelenti, hogy
eddig a pályázaton elnyerhető EU-forráso-
kat a Regionális Fejlesztési Tanácsok bírál-
ták el, ők mondták meg, hogy miként való-
suljanak meg a támogatáshoz jutott progra-
mok, fejlesztések a régiókban. Most ez a
feladat a megyékre fog hárulni. A mi fe-
ladatunk idén és jövőre is az lesz, hogy a
maradék uniós forrásokat elbíráljuk, és az
önkormányzatoknak, vállalkozóknak, intéz-
ményeknek eljuttassuk. A másik feladatunk
– és már idén el kell kezdenünk – a megyére
vonatkozó területfejlesztési és területren-
dezési koncepció készítését. Nagyon ko-
molyan és felelősséggel kell ezt elkészítenie
minden megyének, hiszen ez az elkövet-
kezendő 15-20 évre meghatározhatja az
adott megye életét. A jó koncepció fejlő-
dést, a rossz pedig negatív történéseket
eredményezhet. Nem egyszerű a feladat
azért sem, mert Veszprém megye különböző
területei más és más természeti adottságok-
kal rendelkeznek, mások az infrastrukturá-
lis lehetőségek, más a tradíció és a lakosság
összetétele is. Fontos számbavenni azt is,
hogy az adott minisztériumok milyen prio-
ritásokat terveznek egy-egy területen. Na-
gyon körültekintően kell összehangolni a
települések, a járások, a megyék és a régiók
koncepcióját, hiszen ezekből tevődik majd
össze az ország területfejlesztési koncep-

ciója, amelyet el kell juttatni Brüsszelbe,
és csak annak elfogadása után számíthatunk
arra, hogy az unió 2014 és 2020 között
támogassa az elképzeléseinket.

– A megyei fejlesztések, beruházások több
éve visszatérő, de valójában meg nem való-
sult terve a 8-as út gyorsforgalmivá tétele.

– Bár vannak rajta fejlesztések, de én 
sem vagyok elégedett ezekkel. Valójában itt
2002-ben egy olyan hiba történt, amely be-
folyásolta a megvalósítást. Állítólag már
akkor megvoltak azok az engedélyezett ter-
vek, amelyek lehetővé tették volna a 8-as út
4 sávossá tételét. Közben kormányváltás
volt, és kiderült, hogy megváltoztatták az út
helyét. Így újra kellett terveztetni bizonyos
szakaszokat, újra el kellett indítani a kisa-
játításokat, a szakhatósági engedélyek meg-
kérését. Mire a tervezéstől az „első kapavá-
gásig” eljut egy ilyen projekt, 3-4 év telik
el. A meg nem valósuláshoz hozzájárult egy
rajtunk kívül álló ok is. Ausztria nem akart
4 sávos utat építeni, azaz nem csatlakozott
volna a 8-as úthoz. Mára már megváltozott
a helyzet, eldőlt, hogy mégis épít ilyent. Ná-
lunk a legelső program, hogy a Várpalotát
elkerülő útszakasz meglegyen, illetve, hogy
a Veszprém-Várpalota közötti utat minősé-
gileg megújítsuk, de a különböző települé-
seket elkerülő szakaszok is fejlesztésre vár-
nak. Meglátjuk, hogy miként alakul az or-
szág pénzügyi helyzete, a tervekbe, célokba
mennyire fér bele a 8-as út fejlesztése. Egy
biztos: Veszprém megyének stratégiai fon-
tosságú lenne ez a fejlesztés akár gazdasági,
akár idegenforgalmi szempontból is.

– Ha már az idegenforgalomnál tartunk, új-
ságban megjelent előrejelzés szerint 2012-ben
csökkenni fog a Balaton látogatottsága, úgy a
külföldi, mint a belföldi vendégeket illetően.
Mi erről Önnek a véleménye?

– Ezek a „jóslások” nem fedhetik a való-
ságot már csak azért sem, mert a Balaton
látogatottsága nagymértékben függ az idő-
járástól, azt pedig nagyon nehéz előre és
pontosan megjósolni, hogy milyen idő lesz
a nyáron, mennyi lesz a napsütés, hétvé-
geken esik-e az eső. Az időjárás és a turiz-
mus összefüggésének konkrét példája az
idei tavaszi, 3-4 napos hosszú hétvége, ame-
lyen szinte megtelt a Balaton. De a tavalyi
augusztusi és szeptemberi meleg is itt tar-
totta a vendégeket. Bár a mezőgazdaságnak
szüksége van a csapadékra, de jó lenne, ha az
eső csak éjszakánként, vagy hétköznapokon
esne, és igazi, meleg nyarunk lenne. Akkor
nem panaszkodnának a Balaton-part azon
vállalkozói, akik a vendéglátásból élnek és
a statisztikák is jó képet mutatnának.

– Többen fejezték ki elégedetlenségüket
az állami földterületek bérbeadásával kap-
csolatban, és a vidékfejlesztési program fel-
függesztését kérték, mondván, hogy az a vi-
déki oligarchiák kialakulását segíti elő. Mi
erről az Ön véleménye?

– Nem így látom a helyzetet. Ha megnéz-
zük a szomszédos országokat, ott is vannak
olyanok, akik több száz, sőt ezer holdon
gazdálkodnák. Nálunk is van olyan, akinek
nagyobb a földterülete, míg másoknak elég
néhány hektár, mert az általa kiépített ker-
tészeti kultúrához ennyi elegendő. Vélemé-
nyem szerint a tiltakozás mögött egészen
más van. Arról van szó, hogy lejár az eddi-
gi bérleti szerződés és most nem ők nyer-
ték újra, hanem más, olyan, aki eddig nem.
Gőgös Zoltán MSZP-s országgyűlési képvi-
selő úrral az élen azt nehezményezik töb-
ben, hogy nem az ő baráti körükhöz közel-
állók nyertek.

– Elnök Úr! Mi az Ön véleménye arról, hogy
az Önkormányzatok közül többen egyházi kéz-

be adják az általuk eddig fenntartott iskoláikat?
– Helyesnek tartom, hogy az egyház is

bent van az oktatásban. A rendszerváltás előtt
is voltak egyházi iskolák, és a statisztikák azt
bizonyítják, hogy az általa fenntartott isko-
lákban minőségi oktatás folyik, ezt igazolják
vissza a felsőoktatási intézmények felvételi
aránya is. De magát az oktatást is a katolikus
egyház vállalta fel elsőként már egy évez-
reddel ezelőtt. Azt tudni kell, hogy jelenleg
az oktatási intézmények 25%-a kerülhet csak
egyházi irányítás alá. Ez pedig nem azt
jelenti, hogy innentől azokban az iskolákban
papok és kedvesnővérek fognak tanítani, ha-
nem azt, hogy az adott egyház lesz a fenn-
tartója.

– A Kínai Fejlesztési Bankon keresztül
Kína egymilliárd eurós hitelt nyújt Magyar-
országnak. A Kelet felé való nyitás mögött
milyen lehetőségek és tervek húzódnak meg?

– Aki figyeli a világban történő változá-
sokat, láthatja, hogy Kína óriási mértékben
fejlődik, 8-10%-os a gazdasági növekedése.
Nekünk szükségünk van a hitelre, a távol-
keleti államnak pedig egy stratégiai partner-
re Európa közepén. De fontos dolog az is,
hogy ez tovább erősíti a két ország közötti
együttműködést.

– Elnök Úr! Mi a véleménye arról, hogy
Schmitt Pál köztársasági elnök lemondott?

– Nagyon sajnálom, ami vele történt.
Igazságtalannak tartom, hogy úgy hozta
meg egy tudósokból álló bizottság a döntést,
hogy Ő külföldön tartózkodott, mondván,
hogy ellopta más szellemi termékét. Mégha
ez igaz is, akkor sem tartom helyesnek ezt az
eljárást, hiszen a többszörös gyilkost is meg-
hallgatják az utolsó szó jogán. Bölcsen dön-
tött akkor, amikor megvált tisztségétől, mert
mint mondta, nem akarja tovább növelni az
ország megosztottságát.  NHE



1887. május 10-én alakult meg Budapesten
az Önkéntes Mentőegyesület dr. Kresz Géza
kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig
társadalmi egyesületek kezében volt, majd
az Országos Mentőszolgálat létrejöttével
lett állami feladat.

A 125. évforduló alkalmából a tapolcai
mentőállomásra látogattunk, ahol Szalai
László mentőállomás-vezető a helyi mentőál-
lomás történetéről, a Nyíltnapról és az állo-
más felkészültségéről is tájékoztatta lapun-
kat.

– Tapolcán 1951 óta működik mentőál-
lomás. 1993-ig a Köztársaság téren, a Járás-
bírósággal szemben lévő, mára már lebontott
épületben volt a telephely. Onnan költözött ki
a mai helyére, az Ipar utcába. Jelenleg 29 fő
dolgozik itt: 5 főtiszt, 12 mentőápoló és 12
gépkocsivezető. Három mentőautónk van. Min-

dennap 24 órában dolgozik az esetkocsi. Ezen
főiskolát végzett mentőtiszt, mentőszakápoló
és gépkocsivezető teljesít szolgálatot. A Veszp-
rém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítványá-
nak köszönhetően az országos átlaghoz vi-
szonyítva sokkal jobban felszereltek a men-
tőautóink. 

– A Mentők Napján városunkban megnyíl-
nak a mentőállomás kapui is.

– Ez valóban így van. Már többévtizedes
hagyomány, hogy ezen a napon megnyitjuk a
mentőállomás jelképes kapuit is, hogy az ér-
deklődők betekinthessenek a munkánkba. Meg-
mutatjuk a mentőautóinkat, a mentőállomás
felszereltségéről is tájékoztatást adunk. Nagy
sikere van ennek a napnak. Évente átlag 250-
300 iskolás látogat el hozzánk ezen a napon,
de felnőttek is érdeklődnek a munkánk iránt.  

N. Horváth Erzsébet
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KRÓNIKA

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

június 4-én 18 órára 
a Trianoni

Megemlékezésre,
a Köztársaság térre.

Emlékező beszédet mond:
Hangodi László

történész

Közreműködnek: történelmi egyhá-
zak képviselői, Tapolcai Kamarakórus,
Batsányi János Gimnázium, Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület.

Trianoni MegemlékezésKezükben a kulcs
Egy éve már annak, hogy a lesencetomaji
szociális otthonból három fiatal elindult,
hogy új életet kezdjen. 

Az ÉFOÉSZ helyi szervezete, városunk és
a megye önkormányzata is segítségükre volt
abban, hogy kinyíljon számukra a világ, és
önálló felnőttként, felügyelet mellett ugyan,
de önálló életvitelt folytatva, a Kulcs-prog-
ram keretében saját otthonuk lehessen.

Kalányos György, Iván Zoltán és Lózs
József tavaly június 3-án vették birtokukba új
otthonukat. Ezt ünnepelték meg nemrégiben
az ÉFOÉSZ alelnökével, Horváthné Somogyi
Ildikóval és városunk alpolgármesterével,
Horváthné Németh Edittel. A családias han-
gulatú összejövetelen az alpolgármester asz-
szony elmondta, örül annak, hogy a fiatalok

példásan megállták a helyüket a „kinti” világ-
ban, mára már teljes jogú tapolcai polgárok
lettek, akik aktívan részt vesznek városunk
életében.

A három fiatal, Gyuri, Zoltán és Józsi
örömmel számoltak be arról, hogy tavasszal
egy földterületet kaptak a város önkormány-
zatától, amit nagy örömmel munkálnak meg.
Sokféle zöldséget vetettek, palántáztak. Rend-

szeresen ápolják kiskertjüket, mert azt terve-
zik, hogy a megtermelt zöldségeiket lefagyaszt-
ják, és abból főzik majd kedvenc ételeiket.
Szabadidejüket most ez tölti ki, de nem feled-
keznek meg hobbijaikról sem, hiszen Gyuri
remek amatőr színész, Zoli a Nohabok nagy
rajongója, Józsi pedig kiváló futballista.   

Kovács Melinda

Az évforduló vidám pillanatai

Fotó: Kovács

A gyerekek kíváncsiak voltak a mentőautó „tudományára”

Fotó: N. Horváth

Kilencedik alkalom, öt népdalkör, ötödik
hónap tizenkilencedik napja. Számokban
ennyi a diszeliek kulturális életének nép-
szerű tradicionális zenei rendezvénye, a
Pünkösdi Dalostalálkozó, amelynek ezúttal
is a Csobánc Művelődési Ház adott otthont
május 19-én.

A házigazda Csobánc Népdalkör mellett
idén Monostorapátiból, Alsóörsről, Balaton-
füredről és Tihanyból érkeztek nótás kedvű
hölgyek és urak. A résztvevőket Bakos
György, a városrész önkormányzati képvise-
lő-tanácsnoka köszöntötte. Beszédében szólt

a népdalok eredetéről, jelentőségéről.
– Hiszem és vallom, ilyen és ehhez ha-

sonló dalostalálkozókra mindig szükség volt
és lesz is – summázott Bakos György.

A Kócs Ida vezette Csobánc Népdalkör ad-
ta meg a zenei program alaphangulatát. Nagy-
szerű, színvonalas dalcsokrokat hallhattak

minden társulattól a jelenlévők.
A fellépések után Bognár Ferenc igazgató

minden társulat képviselőjének virágcsokrot,
bort és Emléklapot nyújtott át, míg a ván-
dorserleget fél évre a tihanyi társulat vihette
haza. Dancs István

A Csobánc Népdalkör házigazdaként lépett föl a dalostalálkozón
Fotó: Dancs

Töretlen népszerűség

A Mentők Napján

Tapolcának régóta dédelgetett „álma” volt, hogy a Keszthelyi út Ipar utcai körforgalmi
csomópontja és a Hősök tere közötti szakaszának, valamint a Május 1. utca teljes hosszá-
nak felújítására és korszerűsítésére sor kerüljön. 

Ennek megvalósítására az Önkormányzat önerőből nem lett volna képes, ezért, amikor a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése” címmel megjelent a pályázati felhívás, 2012. január 30-án projektjavaslatot nyújtott be.

Tapolca Város Önkormányzata a „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út
és Május 1. u. korszerűsítése” című pályázatát a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. február 1-jei nappal befogadta. A pályázatokat az
Irányító Hatóság elbírálta, és 2012. április 21-én levélben adott értesítést arról, hogy 90 %-os
támogatási intenzitás mellett, 107.023.698 Ft-os elszámolható összköltséggel támogatja. 

A projekt fő célja a Keszthelyi út és a Május 1. utca útszakaszainak felújítása, a burkolat
megerősítése, a csapadékvíz-elvezetés javítása, a Sümegi út-Május 1. utca csomópont forgalom-
biztonságának növelése és a Keszthelyi út és a Május 1. utca gyalogosközlekedésének biztonsá-
gosabbá tétele. 

A projekt eredményeként 1253 m (ebből 831 m a Keszthelyi út, 422 m a Május 1. utca)
felújított, korszerű, egységes, fizikailag ösz-szefüggő úthálózat kerül felújításra.  

A projekt megvalósításával Tapolcának lehetősége nyílik arra, hogy a város legrosszabb
műszaki állapotban lévő útszakaszait felújítsa, korszerűsítse.   NHE

Belterületi utak felújítása



Május 21-én a Vakok és Gyengénlátók Egye-
sülete Helyi Szervezete éves beszámolót tar-
tott, és tisztújításra is sor került a Polgár-
mesteri Hivatal udvari tanácstermében.

Szép kultúrműsorral köszöntötték az egybe-
gyűlteket a Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Tagintézményének tanulói; műsoruk kö-
zéppontjába állítva az anyák és gyermekek
kapcsolatát, a látók és nemlátók közötti világot.

Az egyesület helyi vezetője, Gábor Istvánné
üdvözölte a megjelenteket és felkérte a me-
gyei elnököt, Csehné Huszics Mártát a me-

gyei szervezet évi beszámolójára.
– A szociális rokkantsági rendszer átala-

kulása nehéz helyzetbe hozta a szervezetet –
mondta. Ismertette a pályázati lehetőségeket,
a támogatásokat. Majd arról szólt, egy külön-
leges énekes-zenés műsorra kaptak meghí-
vást, ahol a látogatók megismerték a vakve-
zető kutya szerepét; sötét szemüvegen keresz-
tül átélhették a vak ember egy napját.

Sajnálattal jegyezte meg, hogy megszűnt a
„védett foglalkozások” lehetősége: telefon-
központ-kezelés, gyógymasszázs, ahol teljes

értékű munkát végezhetnének a vakok és gyen-
génlátók. Szólt a támogatásokról, az akadály-
mentesítésről, az egyenlőesély-képzésről, az
önkéntes szolgálatról s megköszönte a tapol-
cai önkormányzat segítségét is.

Ezt követően a helyi elnök beszámolt a
szervezet rendezvényeiről. Jelezte a fogadó-
órák idejét, helyét, a segédeszközök beszerzé-
sének lehetőségét, kirándulásuk tervét.

Marton József önkormányzati képviselő biz-
tosította a szervezetet az önkormányzat támo-
gatásáról.

Majd sor került a tisztújításra, melynek so-
rán megerősítették hivatalában Gábor Istvánné
elnököt, és a háromtagú vezetőségből két
személyt a megyei közgyűlésbe jelöltek.

G. Dr. Takáts Gizella

Május 5-én díszbe öltözött a város. A fel-
nőttkor küszöbére érkezett, ballagó közép-
iskolásait búcsúztatta a Szentháromság
téren.

Sági István önkormányzati képviselő ün-
nepi beszédében szólt az emberi út jelentő-
ségéről és arra kérte a XXI. század ifjú
polgárait, hogy bár a nagybetűs élet tele van
útvesztővel, a becsületet, a tisztességet, a
tudást helyezzék előtérbe.

– Gyermekeik, gyermekeink a mélyvíz
felé kacsintgatnak. Lehet, hogy még kiszá-
míthatatlanok, de meg kell tanulnunk elen-
gedni Őket úgy, hogy tudják és érzékeljék azt,
az Önök kezében mindig ott van a mentőöv,
amelyet bármikor igénybe vehetnek – szólt a
szülőkhöz is az ünnepi szónok, majd pedagó-
gus kollégáit megszólítva, rámutatott: – Mi
számot adunk arról, hogy beleraktuk-e úti-
poggyászukba a tisztességet, hűséget, meg-
bízhatóságot, áldozatkészséget. Sok munka,
lemondás, aggodalom, néha bosszúság, de
még több öröm vezetett idáig.

Ünnepi beszéde végén Sági István ismét a
diákokhoz szólt, útravaló gondolataiban hang-
súlyozva az ősök, a tanárok érdemeit, a hit,
remény és a hazaszeretet fontosságát, majd
Kassák Lajost idézve bocsátotta útjára a fia-
talokat: „Aki elment, az elment, de aki egy-
szer nálunk volt, az többé sohase mehet el
tőlünk egészen.”

A rendezvény színvonalát Pálmai Márk, a
Széchenyi István Szakképző Iskola 12.I osz-
tályos tanulójának szavalata emelte. 

A központi ünnepség után a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium tanulói a Városi
Rendezvénycsarnok előtti téren tartották meg
búcsúztatójukat, ahol Varga Tiborné intéz-
ményvezető – többek közt – a ballagásról,
mint az idő múlásának egyik visszaigazolá-
sáról szólt: – Iskolai eseményeink közül a

legjelesebb ünnep a ballagás, amely a matu-
randusok számára nemcsak az Alma Mater-
től való elköszönés megható pillanata, hanem
az önálló, felelősségteljes élet, a felnőtt-lét
kezdete is.

Szollár Gyula, a Széchenyi István Szak-
képző Iskola igazgatója saját intézményük-
ben köszöntötte az ünnepelteket, hangsúlyoz-
va: a ballagás egyszerre búcsúzás, visszate-
kintés, számadás és előretekintés. Külön is
megszólította – egyben köszönetét is kifejez-
ve – a szülőket és pedagógustársait, majd
útravalóként a következő gondolatot tette jel-
képesen a ballagók tarisznyájába: – A jó szak-
emberre mindig és egyre jobban szükség lesz.
Az összecsapott, felületes munka csak rövid-
távon lehet kifizetődő. Ha jó szakember vagy,
nem kell félned a kihívásoktól, túl fogsz lépni
a nehézségeken – mondta.          Dancs István

– Nem csupán a magyar nemzet fennma-
radásáért életüket adó katona-elődeinkre
emlékezünk, hanem azokra az amerikai,
német és orosz mártírokra is, akik a mi
hőseinkhez hasonlóan szintén az életüket
áldozták hazánkért – e gondolatok jegyé-
ben nyitotta meg május 27-én a Hősök
Napja rendezvényt a II. Világháborús Ka-
tonai Emlékparkban Horváth Gábor, a Ta-
polcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke.

A négy ország Himnuszának elhangzását
követően nyitóbeszédében még hangsúlyoz-
ta: nemzeti hovatartozás nélkül is kötelessé-
gük, hogy őrizzék a hősök emlékét, bevonva
a civil társadalmat is. Az idei évben –, amire
még nem volt példa – megkülönböztetett tisz-
telettel adóztak az áldozatok emlékének: min-
den nemzet – Tapolcán és annak környékén –
hősi halált halt katonáinak emlékoszlopánál
az akkori kor nemzeti hadseregének egyenru-
hájában állnak díszőrséget és tisztelegnek.

Dr. Holló József Ferenc nyugállományú
altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum főigazgatója ünnepi szónoklatában
szintén figyelmeztetett, kötelességünk emlé-
kezni, mert: „Aki a múltját nem
ismeri, arra van kárhoztatva,
hogy megismételje azt! Mi nem
szeretnénk ilyen múltat megismé-
telni! Belőle csak a jót akarjuk
tovább vinni – együtt –, európai
és más népekkel, a haladás és a
demokrácia útján.”

Szólt a magyar hősök nem-
zetközi szerepvállalásáról, ami-
kor hazánk fiai mindenkor meré-
szek, tántoríthatatlanok, bátrak és
hitben gazdagok voltak. Megha-
tóan fogalmazott az elveszített
apákról, fiúkról, testvérekről és
rokonokról, akiket családtagjaik
sirattak a nemzetet próbáló hábo-
rúkban: „A Hősök Napján értük
szól a lélekharang. A gyertya ne-
kik világít, miként minden nemzet
fiaiért, akik föláldozták életüket.”

Az ünnepnappal kapcsolatban rámutatott:
1925-1944 között állami ünnep volt, 2001 óta
ismét az lett. Végül emlékezett a katonákra,
akiket „parancsuk teljesítése közben ért utol a
végzet, és közös sorsban osztozott bajtársak
lettek... Himnuszt Himnuszba, koszorút ko-
szorúba öltve kell emlékeznünk! Úgy, ahogy
ezt eddig is tette Tapolca a kitűnő hagyo-
mányőrzőivel, katonáival és polgáraival… Mi
tudjuk legjobban mit jelent a háború, a terro-
rizmus. Az örökre eltávozott katonák a Hadak
Útjáról tekintenek le ránk, bajtársi üdvözle-
tüket küldve. Nem kérnek egyebet, csupán
annyit, hogy szívünkben örökre őrizzük meg
emléküket.”

Az ünnepi beszéd után az emlékezés ko-
szorúinak virágainak elhelyezése következett
a II., majd az I. Világháborús Katonai Em-
lékparkban, ahol pártok, önkormányzatok, ci-
vil és katonai szervezetek képviselői rótták le
kegyeletüket.

Ezt követően a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban Csere Sándor kano-
nok-plébános által celebrált kegyeletadó szent-
misére került sor. Dancs István
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Bárány József és Szabó Mónika Erzsébet
Hegedüs Róbert Henrik és Szigeti Beáta

Horváth László Jenő és Németh Anna
Libárdi Ákos és Szijártó Szilvia
Moreno Moreno Wilfredo Edwin

és Borsányi Ágnes
Nagy Tamás és Danka Emília

Németh Ádám és Hoffman Réka
Samu Géza és Dvornik Krisztina
Számadó István és Bencze Ildikó
Takács Róbert és Kovács Nikolett

Vizeli Lajos és Kalászi Ilona

Évfordulók
1941. május 3. 71 éve
Megszűnt az 1826 óta működő tapolcai Kaszinó.
1916. május 5. 96 éve
Diszelben halt meg Poklostelki Ács Ferenc, az
utolsó zalai 48-as honvéd hadnagy.
1910. május 7. 102 éve
Tapolcán is látták a Halley-üstököst.
1910. május 8. 102 éve
Szegényház építésére Bricht Jenő építésszel
kötöttek szerződést.
1960. május 8. 52 éve
Segesdi György Batsányi-szobrát e napon avat-
ták fel a tapolcai malom-tó partján.
1966. május 11. 46 éve
A kufsteini várbörtön falán elhelyezték Tapolca
város Batsányi-emléktábláját (Keresztury Dezső
és Zákonyi Ferenc).
1845. május 12. 167 éve
Batsányi János halála Linzben.
1871. május 14. 141 éve
A templom melletti Ranolder Leánynevelő
Intézet alapkőletétele.
1470. május 18. 542 éve
A király rendeletére idegenből becsempészett sót
keresnek Tapolcza környékén.
1331. május 27. 681 éve
Tapolca nádori közgyűlés színhelye volt.
1910. május 29. 102 éve
Vastagh János tervet készített a barlangba
vezetendő kényelmes lejáróról.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás is-
meretlen tettes ellen, aki helyi vadásztársaság
sérelmére 2012. április hó 16. nap 03:00 óra
és 06:00 óra közötti időben Tapolca és Zala-
haláp közötti működési területén egy kétéves
szarvasbikát lelőtt, melynek következtében az
állat elpusztult. A bűncselekménnyel okozott
kár: 100.000 Ft.
- Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
bűntettének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás helyi lakos ellen, aki 2012. május
hó 03. napon a helyi általános iskolában taní-
tási szünetben a tanárnőt megpróbálta megüt-

ni, majd leköpte, ezt követően pedig kettő
asztalt kézzel megrongált.
- Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkö-
vetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2012. május hó 06. nap 19:00 óra és 2012.
május hó 08. nap 08:30 óra közötti időben a
Rákóczi Ferenc utcában található bódéból ajtó
kitépés módszerével eltulajdonított 1 db nap-
elemmel működő szivattyút a tartozékaival
együtt, továbbá az elkövető a bódéhoz tartozó
zárt tároló lakatpántját lefeszítette. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 100.000 Ft. Rongálással
okozott kár: 15.000 Ft.     (Forrás: Rendőrség)

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Hazafi Ferenc és Lohonya Nikoletta gyermekük: Kristóf Ferenc
Gratulálunk!

„… aki egyszer nálunk volt, az többé
sohase mehet el tőlünk egészen”

„A Hősök Napján értük szól
a lélekharang”

Elballagtak városunk középfokú oktatási intézményeinek tanulói

Fotó: Dancs

Néma főhajtás az I. Világháborús Katonai Em-
lékparkban

Fotó: Dancs

„Jól csak a szívével lát az ember”



Főleg a retro jegyében telt el a május 26-án
megrendezett újabb Péntek esti frász elne-
vezésű rendezvény a Deák Ferenc utca-Fő
tér közötti forgalomtól elzárt területen.

A sort Cseh Diána sportszervezőnk tanít-
ványai, az Acro Dance SE formációinak a
táncosai nyitották, majd az Áruház ruhakol-
lekcióiból a Basic Táncstúdió tagjai mutattak
be néhányat.

Az est egyik legsikeresebb, egyben legszó-
rakoztatóbb részét képezte az a retro jelmez-
verseny, amely a ‘60-70-es évekbe „röpítette”
vissza a nézőközönséget. A szervezők három ka-
tegóriában hirdettek győzteseket; nem volt köny-
nyű dolga a zsűrinek a döntés meghozatalában.

A remek hangulatú programot a Tapolcai
Musical Színpad fellépése tette még emléke-
zetesebbé.

A kisebbeknek aszfaltrajzversenyt hirdet-
tek, emellett sok egyéb lehetőséget kínáltak a
szervezők – trambulin, retro játékok, ringlis,
körhinta, hancurka, légvár, Lufibohóc, csil-
lámfestés, valamint az egyre népszerűbb
„mű” pónikat is kipróbálhatták.

Akinek még maradt a pénztárcájában, a
nyitva tartó üzletekben egészen késő estig 20-
50% kedvezménnyel vásárolhattak.            DI

A közel 100 éves múltra visszatekintő Ma-
gyarországi Védőnői Szolgálat egyedülál-
lónak számít egész Európában. 1915-ben
alakult az Országos Stefánia Szövetség az
Anyák és Csecsemők védelmére, a csalá-
dok egészségének megőrzésére.

A célkitűzésünk nem változott, a feladat-
körünk azonban folyamatosan bővül.  

Tapolcán 5 területi védőnő dolgozik jelen-
leg, egy-egy kolléganőhöz átlagosan 160 csa-
lád, 200 körüli gyermek tartozik.

Védőnőkkel a családok az élet több szín-
terén találkozhatnak, óvodákban, iskolákban,
tanácsadóban és az otthonukban. Az édes-
anyák akkor kerülnek először kapcsolatba ve-
lünk, mikor életük legfontosabb eseményére,
az anyaságra készülnek. A fogantatástól a ba-
ba érkezéséig nyomon követjük a magzati élet
fejlődését, a várandósokat életmódbeli és táp-
lálkozási tanácsokkal látjuk el. Már ez idő alatt
igyekszünk felkészíteni az édesanyákat a szop-
tatásra, az újszülött fogadására, az új család
születésére és az ezzel járó változásokra. Szo-
rosabbá válik a kapcsolat a baba születése után.
A családok otthonában és a tanácsadások al-
kalmával rendszeresen találkozunk. Területi

védőnőként a gyermek iskolába kerüléséig
kísérjük figyelemmel a mozgás, beszéd, értel-
mi, testi fejlettségét, szocializációját. Az éven-
kénti kötelező szűrővizsgálatokon különös hang-
súlyt fektetünk az érzékszervi vizsgálatokra,
tápláltsági állapot felmérésére. 

Évről-évre növekszik a gyermeküket anya-
tejjel tápláló édesanyák aránya. Ez nagymér-
tékben köszönhető a védőnők felvilágosító
munkájának, szoptatás melletti elkötelezett-
ségének, segítő tanácsának a kezdeti nehéz-

ségek idején. 2003 óta az anyatejes világ-
naphoz kötődve megrendezzük az anyatejes
napot, ahol bensőséges hangulatú ünnepsé-
gen köszöntjük a jól szoptató édesanyákat.

Éveken keresztül bekapcsolódtunk a Szü-
letés hete programok szervezésébe, ennek ke-
retében nyílt lehetőség szülőszoba látogatá-
sokra is. Kolléganőnk 1999 óta rendszeren
segíti a kismamák testi-lelki felkészülését a
szülésfelkészítő tanfolyamokon, terhestorna
foglalkozásokon.

A babamasszázsra a legkisebbeket várjuk,
ezzel segítjük a szülő-gyermek kapcsolat ben-
sőségessé tételét, támogatva a harmonikus család
kialakulását. Folyt. köv.      Lenner Lászlóné
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Múltidéző – 100 éve nyitották meg a Tavasbarlangot
A tapolczai tavas-barlang ünnepélyes megnyitása (Tapolczai Lapok, 1912. május 12.)
A fővárosi és a vidéki lapokban napvilágot

látott szebbnél-szebb cikkek után álljon itt be-
vezetésül az, hogy: a barlang leírását, térképét
hoztuk már annak idején, a főpróba alkalmá-
val. Kritikusi kötelességünket elvégeztük ak-
kor. A barlang szépségét és geológiai érde-
kességét, úgy hisszük, a valóságnak megfele-
lően adtuk. A premier után más dolgunk nem
lehet, mint az események konstatálása.

A megnyitási ünnepség a múlt vasárnap
délelőtt volt. – A barlang lejáratánál nagy-
számú közönség előtt Dr. Szűcs Arnold ügy-
véd, a barlangfeltáró-bizottság nevében, szép
beszédben ismertette a barlang történetét és
fejtegette annak jelentőségét és egy szebb jö-
vő reményében, megnyitottnak jelentette ki a
barlangot. – A bizottságnak a város érdekét
szolgáló eme önzetlen munkásságáért, Mojzer
Endre községi bíró mondott a város nevében
köszönetet; majd Dr. Szűcs reflektálva a köz-
ségi bíró szavaira, köszönetét fejezte ki a város-
nak a támogatásért, melyben a barlang-ügyét
részesítette. Ezután a tapolczai Iparosok Dal-
köre elénekelte a Himnuszt, mely után megkez-
dődött a barlang megtekintése. – Délben tár-
sasebéd volt a Pannonia szálloda éttermében.

Az események e kronologikus felsorolása
után még néhány szavunk volna e tárgyban.

A megnyitás napjának délutánján lent vol-
tunk a barlangban. Ugyanakkor volt lent hely-

beliekből és vidékiekből álló nagy, uri társa-
ság. Kiváncsian figyeltem, hogy mit látnak
meg. Bejárták a barlangot, üregről-üregre-
menve megállapították, hogy milyen nagy
kiterjedésű és szép egyenes oldalu ez a agyag,
vagy milyen anyagu barlang, nagyon tetszett
a tórészlet, de a halakat nem látták, mert nem

figyelmeztette őket senki, hogy ott, abba a
melegvízben élet is van. Mikor már megte-
kintették az egész barlangot és már feljönni
készültek, hívtam fel figyelmüket a barlang
boltozatára, mert ott látni a remek vízmosá-
sokat, kürtőket, kaminokat és más alakulá-
sokat. – El kell magyarázni a látogatónak

akár szóval, akár írásban a viznek munkáját,
mely ezt a labirintust alkotta és ennek geolo-
giai érdekességét. Meg kell magyarázni, hogy
mit hogyan nézzen meg. A fénykép is idea-
lizálva, nagyítva adja a nagytömegből kika-
pott kis részletet, épp így kell a látogató fi-
gyelmét is a tömegből egy-egy érdekesebb
részletre irányítani, látását a plasztikus ma-
gyarázó szavak lencséjén keresztül fokozni,
hogy az így látott részletek szépségének imp-
resszióját, élénk színekkel tudja majd tovább
adni. Ez a módja és utja nemcsak képben és
írásban, hanem élőszóval is a barlang szép-
sége hirének terjesztésének. Jó hir után vár-
hatunk csak idegenforgalmat, melynek hasz-
nátlátja Tapolcza minden foglalkozásu lakója.

Városok, országok vannak, melyeket az
idegenforgalom tett naggyá, gazdaggá. Ugyan-
ezek milliókat áldoznak az idegenek odacsá-
bítására. Legyünk mi is rajta, hogy a sok vá-
rosnak oly drága idegenek, minél többen jöj-
jenek Tapolczára, hogy e forgalom által is
előmozdítsuk a város fejlődését.

Ezt a célt tartotta szemelőtt a barlangfeltá-
róbizottság, s ezért csak dicséret illeti őket.

Tájékozásul hozzuk, hogy a barlangot na-
ponta d. e. 9-11-ig, d. u. fél 2-fél 3-ig 5-6
óráig lehet, 1 korona belépődíjért, megtekin-
teni.   (A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

helytörténeti gyűjteményéből)A természeti ritkaság már 100 évvel ezelőtt is sokakat vonzott
Fotó: Archív

Ugye, gyönyörűek?

Fotó: Védőnői Szolgálat

Nagy sikere volt a ‘60-70-es éveket
idéző retro jelmezversenynek is

Fotó: Dancs

Bemutatkozik a Védőnői Szolgálat 1. rész

Retro, zene, divat, szórakozás

Tapolca Tavasz 2012
A Bor, Gasztronómiai és Kulturális Fesz-
tivál a Tapolca Kft., valamint ifj. Mezőssy
Zoltán és Végh Tamás szervezésében, Ta-
polca Város Önkormányzatának támoga-
tásával jött létre április 27-e és május 1-je
között a Malom-tó és az Alsó-tó partján.

A „nulladik napon” a Blues Faces formá-
ció adta meg a rendezvény alaphangulatát,
nagy sikerű koncerttel szórakoztatták a meg-
jelenteket.

Április 28-án este Császár László polgár-
mester nyitotta meg a fesztivált: – Reméljük,
hogy ez a tavaszindító programsorozat ha-
gyomány lesz. A külföldi vendégek mellett az
itt élők, a környékről idelátogatók is élmé-
nyekkel, ízekkel gazdagon távoznak, és jön-
nek vissza egy év múlva – mondta.

A következő percekben településünk első em-
bere a pincészetek, borházak megjelent képvi-
selőinek oklevéllel köszönte meg a részvételt.

A négy napon át tartó bor, gasztronómiai és
kulturális fesztiválon délelőttönként interakív, ví-

zi és egyéb ügyességi játékok várták az aprónépet.
A sportos vonalat a Cseh Diána irányítása

alatt sikert sikerre halmozó Acro Dance SE fia-
taljai varázsolták el a szép számú közönséget.

Kétségtelen, a legnagyobb tömeget a kul-
turális blokk, ezen belül a különböző zenei
irányzatok vonzották.

Az idegenforgalmi szezonnyitó fesztiválon
a borházak gyöngyöző nedűi mellett pálin-
kák, párlatok, valamint házi rétesek, erdélyi
kürtöskalács, kenyérlángos és egyéb gasztro-
nómiai ínycsiklandozó finomságok várták a
rendezvény résztvevőit.

Szalkai Zsolt, a Tapolcai Városőrség és Pol-
gárőr Egyesület tagja pedig arról tájékoztatott,
hogy a rendőrséggel karöltve Ők is aktív részt-
vevői voltak a fesztiválnak, hogy rendben és
biztonságban kövessék egymást az események.
Naponta hat fővel, április 27-28-án 3-3 emberük
éjszaka is teljesített szolgálatot. Összesen 150
órával járultak hozzá a Tapolca Tavasz 2012
rendezvény zavartalan lebonyolításához.      DI



Tapolcáról indult reményteljes, ám tragi-
kus végű ismeretlen útjára Ács Ferenc
István, a későbbi pálos szerzetes. Születé-
sének 100. évfordulója alkalmából május
12-én szentmise keretében emléktáblát
avatott tiszteletére Páter Bátor Botond, a
pálos rend tartományfőnöke a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Templomban.

E napi evangélium szövege mintegy alá-
húzta a pálos szerzetesek üldöztetését: „…ha
engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. A
világ gyűlöl titeket; tudjátok meg, engem
előbb gyűlölt.”

Szentbeszédében a páter Ács Ferenc István
vértanúságán kívül megemlékezett a többi
üldözött pálos szerzetesről, akik közül egyik
az ő novicius mestere volt.

Szörnyű szenvedéseiket élő hittel vállalták.
Jellemző, hogy elhurcolásukkor a Magnificat-
ot énekelték.

Az ünnepen közreműködő Tapolcai Kama-
rakórus bevezető éneke is a hitet, reményt
fejezte ki: Dum spiro, spero – amíg élek, re-
mélek, Istenem.

A szentmise után került sor az emléktábla
leleplezésére. P. Bátor Botond hűségre fel-
szólító szavaival a vértanúság üzenetét fejezte
ki, majd felkérte a Boldog Özséb Alapítvány
elnökét, Szabó Csabát az emléktábla leleple-
zésére, a páter pedig megáldotta az arany be-
tűkkel vésett, hófehér carrarai márványból ké-
szült impozáns emléktáblát, amely Nagy János
zalagyömörői kőfaragó munkája.

G. Dr. Takáts Gizella
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KULTÚRA - EGYHÁZI HÍREK

KEDVES TAPOLCAIAK
ÉS TAPOLCÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK!

Az Önök segítségét kérjük a 

TÖRTÉNELMI JELEN
(1945-től napjainkig)
című könyv megjelenéséhez.

A MÚLTIDÉZŐ TAPOLCAI KÉPES LAPOK sikerén felbátorodva TÖRTÉNELMI
JELEN címmel folytatjuk képes történelmi barangolásunkat.

Az albumban dokumentumokon, régi fényképeken, levelezőlapokon keresztül Tapolca
képes történelmét 1945-től napjainkig kívánjuk végigkísérni oly módon, hogy közben
emléket állítunk mindazoknak, akik a városban élték mindennapjaikat.

Örömmel tesszük majd közzé Tapolca polgárairól, köztük egyházi személyekről, városi
tisztségviselőkről, iparosokról, kereskedőkről, vasutasokról, földművesekről, önkéntes tűz-
oltókról, műkedvelő művészekről, sportolókról készült, megsárgult családi fotókat éppúgy,
mint az egyházi, vagy társadalmi eseményeket bemutatókat.

A dokumentumokat a beszerkesztés után hiánytalanul visszajuttatjuk Önöknek. Az adat-
közlő nevét, a forrást a megjelenő képes albumban – köszönettel – feltüntetjük.

Kérjük, hogy a közlésre felajánlott anyagot az alábbi címek bármelyikére eljuttatni
szíveskedjenek:

- N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Vajda János u. 21. Tel./Fax: 87/322-303, Mobil:
30/969-8738, E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu.

- parapatics.tamas@tapolca.hu
- Kölcsey Nyomda Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./Fax: 87/414-678

Köszönettel: a SZERZŐK

Az emléktábla-avatás ünnepélyes pillanatai

Fotó: Eseménytér.hu

A hit és hivatás hősi halottja
– Batsányi Jánost a legszebb tavaszi hónap,
a május hozta 1763-ban, és ez parancsolta
végső nyugalomra is 1845-ben. Alakját, mun-
kásságát a virágok hónapjában idézzük
meg évről-évre – mondta Zentai Gábor, a
Batsányi Művelődési Központ nyugalma-
zott igazgatója a költő szülőháza előtt meg-
tartott ünnepi beszédében május 7-én.

A Tapolcai Városszépítő Egyesület, a
Batsányi Emlékbizottság és a költő nevét vi-
selő intézmények és csoportok közös szerve-
zésében megrendezett Batsányi Emléknapok
megnyitójára a Batsányi-iskola aulájában ke-
rült sor, majd kihirdették a tanulmányi és sport-
versenyek eredményeit.

Az ünnepségsorozat a Városi Múzeumnál
folytatódott, ahol a megemlékezők koszorút
helyeztek el az emléktáblánál, de ugyanígy
hajtottak főt a Batsányi Emlékszobában, a
Pantheon-falnál, illetve Batsányi János és
Baumberg Gabriella szobránál a Tóparton.

A költő szülőházánál mondott beszédében
Zentai Gábor hangsúlyozta: – A város az el-

múlt több mint félszáz évben sokat tett és tesz
Batsányi műveinek emberi közelségben való
megtartásáért. 

Majd a költő küldetéstudatára, elkötele-
zettségére és vátesz szerepére hívta fel a je-
lenlévők figyelmét. – Alulról jött – messzire
jutott, szabadságért küzdött, rabbá lett, ha-
záját hőn szerető, hontalanná vált, de külde-
téstudata mindvégig töretlen maradt. Ő a mesz-
szelátó, lángot őrző költő, aki a honért élt,
szenvedett, s az Ő szavait idézve „intette a
haza andalgó fiait előre” – mondta.

A megemlékező beszédet követően az
ünneplők koszorút helyeztek el a szülőházán
lévő emléktáblánál. 

Május 10-én Batsányi Gálát tartottak a
Tamási Áron Művelődési Központban, majd
a Batsányi Művelődési Központban emlékez-
tek meg a névadóról. Az esti órákban a Régi
temetőben gyújtottak gyertyát a költő-házas-
pár sírjánál. A Batsányi Emléknapok május
14-én díjkiosztással zárultak a Batsányi-isko-
lában.  NHE

„Alulról jött – messzire jutott”

A Körmendi Sportcsarnok falát április 
22-től Horváth Róbertnek, a tapolcai szob-
rászművésznek márványba vésett kosár-
labdameccs-jelenete díszíti.

A körmendi kosárlabdázás 50. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen Bebes
István, Körmend polgármestere leplezte le az
emléktáblát.  NHE

Sport – márványban

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabi-
litációja” pályázatnak köszönhetően, a kö-
zel egymilliárdos beruházásból több köz-
épület, parkoló, udvar szépül meg. Ezt a
várostörténelmi szempontból is nagyon je-
lentős fejlesztést ünnepelték május 8-án a
Zenés esti korzó elnevezésű rendezvénnyel
a Köztársaság téren.

Elsőként az idén húsz éves fennállását ünnep-
lő Tapolcai Kamarakórus adta elő a Májusi fények
dalcsokrát Török Attiláné karnagy vezetésével.

Mesevilág címmel a Tapolcai Musical
Színpad négy énekese is elvarázsolta a
megjelenteket. Tasner Réka, Tóth Kiara,
Kovács Alexandra és Torma Tamás előadá-
sában csendültek föl az ismert slágerek. A
tehetséges fiatalokat Halápiné Kálmán
Katalin művészeti vezető készítette föl.

Dancs István

Fotó: Dancs
Fotó: Horváth

Körmend polgármestere (balról) gra-
tulált az alkotónak

Zenés 
keddi korzó

A tapolcai amatőr képzőművész Vecsei
János alkotásaiból nyílt kiállítás április
17-én a Körmendi Színház aulájában.

A körmendi és a tapolcai Finn Barátok Kö-
re által szervezett kiállításra Tapolcáról 22 fő
utazott a megnyitóra, köztük egy lempääläi
finn házaspár, Maritta és Jonko Huurne.

A vendéglátó köszöntője után Bolla Albertné

szólt a művész életéről, a kiállított művek-
ről. – Vecsei János műterme a szabad min-
denség, a környezete, szűkebb hazája a Ta-
polcai-medence – mondta a tapolcai baráti
kör elnökasszonya. – Mindannyian álmod-
unk és elképzelünk dolgokat, pillanatokat,
de a művész azt az álmot kézzelfoghatóvá is
tudja tenni  – hangsúlyozta. NHE

Bán Miklós, a körmendi baráti kör elnöke beszédében méltatta az alkotó
munkásságát

Fotó: Baráti Kör

Tapolcai alkotó, körmendi kiállítás

A Basic Táncstúdió június 16-án 18 óra-
kor gálaműsort ad a Tamási Áron Mű-
velődési Központban.

A Cirkusz elnevezésű gálán nemcsak a
stúdió növendékei lépnek fel, de verseny-
táncosok is. Az ELTE Musical Színpad
énekesei pedig ismert és közkedvelt dal-
lamokkal varázsolják majd el a nagyér-
deműt.

Meghívó



Terepfutás, tájfutás, locsolófutás, diák-
olimpia, hosszútávfutás – mindenütt jelen
vannak, remek eredményeket produkál-
nak a tapolcai futók.

A március 15-19-én megrendezett ULTRA
BALATON 200 km-es versenyen Domán Gábor
18 órás eredményével elmaradt  tervezett idejé-
től. Vadász Attila 19.11 perccel, Komjáti Sándor
pedig 20.02 perccel ért célba. Ő másfél órát
javított az előző évi teljesítményén. Az élete

első maratoniját teljesítő Vidosa Noémi remek 5
órás teljesítménnyel ért célba, a szintén első ma-
ratonit teljesítő Domán Rajmund 4 órát futott.

Húsvétkor a hagyományos balatonedericsi
locsoló futáson különdíjat vehetett át a tapolcai
Rádóczy Árpád, mint a legidősebb induló (70 év).

A megyei diákolimpián Sásdi István 2. he-
lyezést ért el, így indulhat Csákváron az or-
szágos diákolimpián. Balogh Zsombor és
Sásdi Árpád 6. helyezést értek el.  Antal Edit

CIVILTÉR
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CHARITY SHOP
2011. november 24-én nyílt meg Tapolcán
a Szemem Fénye Alapítvány Charity
Shopja, a jótékonykodás modern butikja.
Cím: 8300 Tapolca, Deák F. u. 6/9. (Régi
Postaudvar). Nyitva tartás: hétfőtől pénte-
kig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

A Charity Shop kifejezést (ejtsd: cseriti
shop) magyar fordításban „jótékonysági bolt”-
ként lehetne fordítani. Az idegen kifejezés mást takar, mint amit a hazai adomány-
boltokról gondolunk.

A Szemem Fénye Alapítvány Charity Shopjaiba szívesen térnek be a vásárlók, hiszen
jó minőségű használt áruból (felnőtt férfi, női kabátok, nadrágok, ingek, gyermek
anorákok, bébi rugdalózók, játékok, női táskák stb.) válogathatnak, s ezzel jótékony-
kodnak is.

Az árukészlet egy részére folyamatos 50%-os akció!!!
Az üzleti tevékenységből származó bevételt a Szemem Fénye Alapítvány a pécsi

Dóri és a törökbálinti Tábhita gyermekhospice ház működtetésére fordítja.
Várjuk a jó minőségű adományokat. A vásárlással jótékonykodik is egyben!

A Tapolcai Városszépítő Egyesület, Vá-
rosért Egyesület, Vállalkozók Egyesü-
lete, Épített és Természeti Környezet
Védelméért Alapítvány az Önkormány-
zat támogatásával meghirdeti 2012. év-
ben is a Virágos Tapolcáért mozgalom
virágosítási versenyét családi ház, lakó-
közösség, előkert és erkély kategóriá-
ban.

Jelentkezni lehet név, lakcím, telefon-
szám és kategória feltűntetésével a Fő téri
Könyvesbolt és a Városi Könyvtár és
Múzeum gyűjtőhelyein 2012. július 15-ig.

Értékelés helyszíni szemle és fotó-doku-
mentáció alapján történik, szakember köz-
reműködésével. Minden résztvevő névre
szóló Emléklappal, a díjazottak munkája
virágvásárlási utalvánnyal kerül elis-
merésre. Eredményhirdetés: 2012. augusztus
19-én a Köztársaság téri rendezvény alkal-
mával lesz. Kérjük a város szépet és virágot
szerető polgárait, hogy vegyenek részt a vá-
ros virágosításában, még szebbé téve váro-
sunkat, mindannyiunk örömére!

Szépítsük Együtt Városunkat!
A Szervezők

„Für Eliese-től az Appassionátáig”

Felhívás

A május 17-i összejövetelünk vendége dr.
Sáry Gyula volt. Ez alkalommal is a
komolyzene világába vezetett el bennünket
a „Für Eliese-től az Appassionátáig”.

A bevezetésben Ludwig v. Beethoven éle-
tének egyes epizódjairól hallhattunk. Bécs-
ben töltött éveiről, barátaihoz fűződő kapcso-
latairól és a hölgyekről, akik életének megha-
tározó személyiségei és egyes műveinek
ihletői voltak /pl.: Brunswick lányok, Erzsike
(Für Eliese), Julietta Guicciardi (Mondschein
szonáta)/.

Az előadás második részében felcsendül-
tek a „Für Eliese” ismert dallamai, a „Mond-
schein szonáta” első tételének részletei (idős

férfi lemondása a szerelemről), a V. szimfónia
sors motívuma, a „Waldstein szonáta” beve-
zetése, a „Pathetikus szonáta” első és máso-
dik (lassú) tétele, amely egyike a legszebbek-
nek, az „Asz dúr szonáta” variációs tétele és
az „Appassionáta szonáta” első tételének be-
vezető akkordjai, egészen a visszatérésig.

Beethoven rövid témái, az idő haladásának
egyenletes kopogása, a variációk, az akkor-
dok és a dallamvezetés, azt a zseniális mű-
vészt és életművet idézi, amely Bach után a
legnagyobb hatást gyakorolta az utókorra.

Dr. Fehér Károlyné, 
a Magyar Páneurópa Unió 

tapolcai szervezetének elnöke

Anyák napja a katolikus iskolában

Május 10-én a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola tanulói az édes-
anyákat, nagymamákat köszöntötték.

A bensőséges rendezvényre mintegy száz
édes- és nagyanya érkezett. Németh Imréné
intézményvezető rövid bevezetője után Rádi
Stella szívhez szóló köszöntőjétől lettek köny-
nyesek a szemek.

A tanulók színes, színvonalas műsorában a
modern táncokon kívül helyet kaptak a sza-
valatok, hangszerszólók, majd a végén a már
jól ismert Anyácska című dal közös éneklése.

A bensőséges műsor záróakkordjaként ap-
ró ajándékkal és virággal köszöntötték a ta-
nulók édesanyjukat, nagymamájukat.         

Dancs István

Szép és szívhez szóló anyák napi műsorral kedveskedtek a tanulók

Fotó: Dancs

Vigyázat! Trükkös tolvajok!
A Tapolcai Rendőr-
kapitányság felhív-
ja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy
az utóbbi időben
környékünkön je-
lentősen megszapo-
rodtak az ún. „trük-

kös tolvajok” által
elkövetett bűncselek-

mények.
Előfordul, hogy magukat valamely szol-

gáltató munkatársainak kiadva vagy ágynemű-
garnitúrák, edénykészletek, műszaki cikkek,
tüzelőanyag árusításának, esetleg fémhul-
ladék vásárlásának címén nyernek bebocsátást
a lakásba. Gyakori jelenség az is, hogy az el-
követők az ereszcsatorna cseréjére vonatko-
zóan egy igen kedvező ajánlattal keresik fel
áldozataikat, majd a munkálatok elvégzését
követően egy nagyobb összeget követelnek,
melyhez számlát – természetesen – nem tud-
nak kiállítani.

Ezek után sokszor csupán egy pohár vizet

kérve, netalán egy nagyobb címletű bankjegy
felváltásával arra késztetik a sértettet, hogy
felfedje megtakarított pénzének rejtekhelyét,
majd a kellő pillanatban meglopják.

Az alábbi tanácsainkat megfogadva és azo-
kat betartva elkerülhetik, hogy trükkös tolva-
jok áldozatává váljanak:

– A magukat hivatalos személyeknek
kiadó emberektől kérjék el igazolványukat, s
akár fel is hívhatják személyazonosítás céljá-
ból a kiküldő szervezetet vagy intézményt.

– Ismeretlen személyeket soha ne enged-
jenek be otthonukba, még a ház udvarába se,
bármilyen indokkal szeretnének is bejutni! 

– Lehetőség szerint kerítésen át vagy kulcs-
ra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a váratlan
látogatót jövetele céljáról!

– Bármilyen gyanús körülmény esetén ér-
tesítsék a rendőrséget az ismert és ingyenesen
hívható 107-es, illetve 112-es telefonszámon!

– Idős, egyedül élő rokonaikat és ismerő-
seiket is figyelmeztessék ezen tolvajok tevé-
kenységéről és módszereiről!

(Forrás: Tapolcai Rendőrkapitányság)

Tájfutó és futó eredmények

Ötödik alkalommal rendezett Országos
pörköltfőző versenyt a Tanúhegyek Egye-
sület.

A bográcsok és szakácsok megméret-
tetésének Kiss István pincéje adott otthont a
Szent György-hegyen április 28-án, mint a
Szent György-hegyi Napok egyik programjá-
nak.

Az idei versenyre tizenkét csapat nevezett
be. Számukra az Egyesület biztosított 5-5 kg

marhahúst, a fűszerekről, a főzőalkalmatos-
ságról az indulóknak kellett gondoskodni.

A versenyen mindegyik csapat „bevetette”
a titkos fegyverét: ízesített, párolt, vagy ép-
pen a lassú tűzre esküdve készítette el a műre-
meket. A győztes a Szent György-hegyi bo-
szorkák csapata lett. A képzeletbeli dobogó
második fokára a Pápai Szegfű Klub tagjai
állhattak fel, míg a „bronzérem” a Szent
György-hegy déli csapatának jutott.      NHE

„Végy öt kiló szürkemarhát…”

Színes felvonulás, gazdag programok
Huszadik alkalommal rendezték meg a
szőlősgazdát és a bort ünneplő Szent
György-hegyi Napokat azok a települések,
amelyek a vulkánikus hegy köré épültek.

Stílszerűen, György napján, április 24-én
nyitotta meg a programsorozatot Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke a hegymagasi
Nyári Pincénél, ahol a hagyományos bor-
verseny is helyet kapott.

Április 26-án a tapolcai Hotel Gabriella
várta a borkedvelőket egy ínyencvacsorára. A
következő napon a szakmai konferenciának
és az aranyérmes borok kóstolásának jutott a
főszerep a Széchenyi István Szakképző Isko-
lában megtartott programban. A nap zárása-
ként Vukán György zongoraművész és zene-
szerző koncertjében gyönyörködhettek a je-
lenlévők a Hegymagasi Kultúrházban. A szom-
bat a hagyományos borutaké volt. A Szent
Mihály Borút Raposkáról, a Szent Györgyről
elnevezett Hegymagasról, a Bazaltorgona Bor-
út pedig Kisapátiról indult a hegyre, ahol fi-
nom borok és szíveslátás várta a résztvevőket.

A programsorozat záróakkordjára idén is a
hegymagasi oldalon került sor. A borünnepre
gyülekezőket a Hegymagasi Kultúrház udva-
rán térzene fogadta, majd a díszes, lovas hu-
szárok és a Tapolcai Fúvószenekar vezette
menet elindult a Szent György-hegyre.

A felvonuláson az egyházak képviselői
mellett a Badacsonyi Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend tagjai és az ország különböző pont-
jairól érkezett borlovagok, a térség települé-
seinek vezetői, a vendégek és a programokra
kíváncsi turisták vettek részt.

A szikrázó napsütésnek és a nyári meleg-
nek is része volt abban, hogy a hegyre indu-
lók megpihentek a Szászi Pincénél, ahol a
szíveslátás mellett hűsítő italok és finom bo-
rok is fogadták őket.

A 2012. évi, jubileumi Szent György-he-
gyi Napok programsorozata – hagyományte-
remtő szándékkal – új elemmel is kiegészült.
A gyönyörű hegyoldal néhány pontján meg-
állt a díszes menet, hogy részese legyen an-
nak, amint Gergő atya megáldja a szőlőter-
melőt és megszenteli a bő termést adó földet.

Az áldást és szentelést követően a felvo-
nulók a Lengyel-kápolnához indultak, ahol
elsőként Sallee-Kereszturi Barbara, Hegy-
magas polgármester asszonya és Tóth János
Zoltán, a Szent György-hegy Hegyközség
elnöke köszöntötte az ünneplőket.

A köszöntéseket követően Gergő atya is-
mét elmondta az áldást, majd Nagy Károly
atya, a Veszprémi Székesegyház plébánosa –
aki egykor a térségben teljesített egyházi
szolgálatot – tartott szabadtéri szentmisét.

NHE
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Népszerű volt a pályázat

Gratulálunk!

Az ’56-os Történelmi Alapítvány a La-
kiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal kö-
zösen idén is megrendezte az 1956-os
forradalom és szabadságharcról szóló
versenyét. 

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységének nyolcadikos tanulói be-
jutottak a kiskunmajsai ‘56-os ifjúsági tábor-
ban május 10-én megrendezett országos dön-

tőbe. A versenyt minden évben a táboralapító
Pongrátz Gergelynek, a Corvin-közi szabad-
ságharcosok néhai parancsnokának névnapja
idején rendezik.

A Batka Benedek, Bodor Tamás, Sásdi
Árpád és Sásdi István alkotta csapat az el-
ső helyet szerezte meg! Felkészítő tanáruk
Zentai Csaba.

Gratulálunk! NHE

SZÍN-VONAL sikerek

„Mindenem a zene! Kedvenc hangszerem a dob.”

A közel négyszáz alapfokú képző- és ipar-
művészeti iskola számára a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium az idei tanévben is
meghirdette az országos tanulmányi ver-
senyt. A Szín-Vonal Művészeti iskola textil-
és bábkészítésben indította tanulóit.

A tapolcai telephely diákjai közül a textil-
műves kategória I korcsoportjában I. helye-

zést ért el Horváth Laura, a második kor-
csoportban harmadik helyezést ért el Szabó
Vanessza, a harmadik korcsoportban I. helye-
zett Kardos Eszter.

A bábkészítő kategóriában I. helyezést ért
el Mészáros Anna. 

Felkészítő tanáraik: Baranyai Zoltánné,
Gurobi Bernadett. Gratulálunk! NHE

– Mindenem a zene! Kedvenc hangszerem
a dob. Van egy zenekar, amelynek a dobosa
vagyok, de szeretek motorozni is – ezekkel
a szavakkal foglalta össze röviden a min-
dennapjait a vele készített interjú elején a
16 éves Halápi Katinka, aki az Újkori Heli-
koni Ünnepségen könnyűzenei kategóriá-
ban bronzminősítést szerzett.

Mondhatnánk azt is, hogy már genetikailag
a zenére kódolt, hiszen édesanyja, Halápiné
Kálmán Katalin énektanárnő, a Tapolcai Mu-
sical Színpad vezetője, de édesapja is zenél, a
Hátsóudvar Rockband alapítója és gitárosa.
Katinka kezdetben az éneklésben lelte örömét,
majd 10 éves korában zongorázni kezdett. A
dob „szerelmese” 3 éve lett.

– Igazság szerint soha nem voltam az a
tipikus „lányos lány” – mondja –, mindig
érdekeltek a merészebb, fiúsabb dolgok, így a
motorozás és a dob is. Ha lehet így fogal-
mazni, rögtön beleszerettem, amikor meglát-
tam/meghallottam, ezért gondoltam, kipró-
bálom. Eleinte nagyon féltem, de egyre job-
ban megtetszett. Tanáromnak, Tóth Péternek

is rengeteget köszönhetek, hiszen ő ismerte-
tett meg igazán ezzel a csodálatos hangszerrel.

A dobok szerelmese így mutatta be azokat
a zenekarokat, amelyekben játszott, illetve
ma is játszik. – Az első zenekar, amiben ben-
ne voltam, a Crazy House volt. Nagyon sze-
rettem, hiszen fontos volt nekünk a boldog-
ság. Körülbelül fél éve vagyok a mostani
zenekarban, de már túl vagyunk néhány fel-
lépésen. A nevünk Magányos Eper. Nagy-
részt alternatív rockot játszunk, valamint is-
mertebb előadók dalait. Saját számokkal is
rendelkezünk már, hiszen célunk az egyé-
niség.

Katinka jövőre vonatkozó terveiben is
kiemelt helyet kap majd a zene. – Minden-
képpen szeretnék zenével foglalkozni. Az első
– úgy gondolom – most a tanulás, de a zené-
nek örökké szerepe lesz az életemben. Bárhol
leszek, bármit csinálok, valamilyen formában
ott lesz velem, mert azt hiszem, ebben talá-
lom meg elsősorban magamat, a boldogságot,
a szomorúságot, tehát minden fontosabb em-
beri érzést.  NHE

Május 12-én Sümegen rendezték a IV.
Dunántúli Táncversenyt.

Ezen a megmérettetésen Showtánc kategó-
riában két számmal indult Szabóné Korponai
Kitti és Szabó Veronika.

A színvonalas versenyen a felnőtt korcso-
portban bronz- és ezüstminősítéssel tértek
haza a tapolcai hastáncosok. NHE

Az évenként visszatérő Batsányi Ünnepi Na-
pok programjának része a Batsányi Gála
kulturális bemutató, a Tapolcai Általános
Iskola Batsányi János Tagintézménye tanu-
lóinak évvégi bemutatkozása, kultúrcsokra.

Május 10-én a Tamási Áron Művelődési
Központ nem vendégekkel, hanem szerep-
lőkkel telt meg: kitűnően felkészített, felké-
szült tanulókkal.

Bajner Imre igazgató megnyitó beszédé-
ben az alkalmi tehetségkutatókkal szemben
az iskola állandó szerepéről, a teljes szemé-
lyiség fejlesztésről szólt. Jelszavunk: KÉPES
VAGYOK RÁ.

Így jut el a tehetséges gyermek akár kivéte-

les eredményekig, de szerepet kaphat a szeré-
nyebb képességű tanuló is – az elhivatott
tanítótól irányított közösség segítségével.
Meglátszott ez a mozgásos szerepekben, de a
szöveges-énekes feladatokban is.

Imponáló a diákok idegennyelvi ismeretei-
nek jókedvű, otthonos felhasználása. Felsza-
badultan mozogtak, kitűnő beleéléssel ját-
szottak. A színpadon közöttük szereplő: ének-
lő, táncoló művészeti vezetők, tanárok nem-
csak szakmai megerősítést adtak a gyerme-
keknek; lélektani, állandó támaszul is szol-
gált. Természetes eredménye lett ez a gazdag,
változatos, színvonalas műsor.

G. Dr. Takáts Gizella
– Szinte ünnepi köntösbe vonta könyvtá-
runkat a sok, szebbnél szebb gyermekrajz.
Meglepő volt a pályázók és a művek száma
is – fogalmazott a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum Gyermekrészlegében megtartott
eredményhirdetésen Hangodi László törté-
nész, muzeológus.

Május 11-én került sor a Nemes Nagy Ágnes
tiszteletére rendezett a „Mi van a titkos úton?
című versillusztrációs pályázat legjobbjainak
elismerésére.

A felhívásra 298 pályamű érkezett. Nem-
csak a környező településekről, de Veszprém-
ből, Pécsről, Gödöllőről is pályáztak a gye-
rekek. 101 fő óvodás jelentkezett, az iskolás
kategóriában az elsősök 55, a másodikosok
48, a harmadik évfolyam 44, a negyedik osz-
tályosok 37 fővel indultak a pályázaton. A meg-
nyitó után a díjak átadása következett. Vasáros
Ferencné Márti néni közreműködésével Nagy
Eörsné intézményvezető adta át az érintettek-
nek az elismerést.    DI

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Is-
kola tanulói közül az idei tanévben is sokan
részt vettek a katolikus iskolák alsó tago-
zatos diákjainak szervezett országos levele-
ző tanulmányi versenyen, a Harmat-cseppen. 

68 iskola közel 2000 nebulója mérte össze
tudását négy tantárgyból. Csongrádi Anna 3.

osztályos tanuló olvasás-szövegértésből beju-
tott az országos döntőbe, melyet május 19-én
rendeztek Pécelen, a Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskolában. Anna szoros versenyben
5. helyezést ért el. Gratulálunk!     

Varga-Gerencsér Viktória
osztályfőnök-felkészítő pedagógus

A díjat Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és felesége adta át

Fotó: Zentai

Batsányi Gála-csoportkép a Tanár úr kérem című mű egy részletének be-
mutatása után

Fotó: Dancs

Nagy Eörsné intézményvezető gratu-
lált az egyik díjazottnak

Fotó: Dancs

A dobnál Halápi Katinka

Fotó: Internet
A versenyre érkezett erős mezőnyből
rangos zsűri választotta ki a legjobba-
kat. Képünkön a tapolcai dobogósok

Fotó: Dancs

Csongrádi Anna szép sikere Pécelen
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Vállald magad!
Mered-e vállalni magadat? Feledékenységedet, erőtlenségedet, ráncaidat? Mered-e vál-

lalni éretlen, ifjú-heves, vérmes, „divatos”, meggondolatlan egykori magadat?
Fiatalság bolondság?
Gyermekeid, tanítványaid, beosztottaid szigorú kritikusok (pedig tán ők is szertelen

vétkezők).
Az élet megpróbált, lehiggadtál. Egy kis higgadtság, önmérséklet korábban is elkélt

volna, de a szófogadás ritka erény. Pedig a tapasztalt szülő tudja, mért kíván enge-
delmességet, erkölcsös magatartást a gyermektől már gyermek – majd ifjúkorában (hogy
a sátán bérencei vércseként le ne csapjanak rájuk, s könnyelműségük következményeit ne
szenvedjék egy életen át). Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 60. rész
Ismeretlen bolygó a Naprendszerben

Rodney Gomes, a Rio de Janeirói Brazil
Nemzeti Obszervatórium csillagásza sze-
rint egy ismeretlen bolygó gravitációs
ereje okozhatja a Szedna törpebolygó
hosszan elnyúlt, elliptikus keringési pályá-
ját. Egy ismeretlen bolygó hatása magya-
rázattal szolgálhat a többi Neptunuszon tú-
li objektum furcsa mozgására is.

A 2003-ban felfedezett Szedna megfigye-
lése előtt még nem figyeltek meg ilyen távoli
objektumot a Naprendszerben. A távoli tör-
pebolygó átmérője 1180 és 1800 kilométer
közötti, Nap körüli keringési ideje pedig
10.500 év. Naptávolban 130 milliárd kilo-
méterre távolodik el központi csillagunktól
(több mint 800-szor messzebb jár a Naptól

ilyenkor, mint a Földünk!).
A legfurcsább a törpebolygó pályájában

annak nagyon elnyúlt alakja. Pályája nap-
közeli pontján alig 11 milliárd kilométerre
közelíti meg azt, míg naptávolban egészen
130 milliárd kilométerig eltávolodik.

Az egyik lehetőség szerint egy Neptunusz-
hoz hasonló méretű bolygó keringhet a Nap-
tól 225 milliárd kilométerre, vagy egy Mars-
méretű a Neptunuszhoz közeli pályán.

A másik lehetőség a kutatók szerint az,
hogy a Nap egy csillaghalmaz tagjaként jött
létre és egy közeli csillag gravitációs hatása
zavarta meg a Naprendszer külső régióiban
található objektumok pályáját.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Csányi László költő, irodalomtörténész

(Tapolca, 1922. június 9. – Szekszárd, 1994. április 15.)

Gyermekkorát Tapolcán töltötte. Érdeklődő, jó tanuló volt, mint
azt a polgári fiúiskola értesítői is tanúsítják. Apja haladó szellemű
és nagy műveltségű törvényszéki bíró volt, aki sokat adott fia neve-
lésére. Győrben a bencés gimnáziumban érettségizett, majd a pécsi
egyetemre iratkozott be. Irodalmi érdeklődése korán megnyilvá-

nult. Első verseit a Tapolczai Lapokban publikálta. Ifjúkori versei az 1942-ben Pécsen meg-
jelent Kegyelemkenyéren című kötetben olvashatók. A pécsi Batsányi János Irodalmi Társa-
ság alapító tagja. 1946-ban itt adta ki és magvas előszóval látta el Batsányi válogatott verseit.
Az újságírói pályával a Délvidéki Hírlapnál ismerkedett. Rövidebb révfülöpi tartózkodás
után 1952-től Szekszárdra költözött az MTI Tolna megyei tudósítójaként. Irodalmi tevékeny-
sége itt egyre jobban kiteljesedett. Írásait szívesen közölték a vezető irodalmi folyóiratok, de
emellett sokat fordított, főleg latinból, franciából, németből és olasz nyelvből. 1978-ban meg-
indította a Dunatáj című folyóiratot, amelyet haláláig szerkesztett. Élete utolsó időszakában
az irodalmi esszé műfajának egyik legjobb hazai művelőjévé vált. Halála előtt egy évvel író-
olvasó találkozón járt Tapolcán, szeretettel, de kritikusan beszélt szülővárosáról. 75. születés-
napján avattuk síremlékét a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Oda vittük Tapolca tisztelgő
koszorúját. Szülőháza már nem áll. Emléktábla még nem hirdeti Tapolcán, hogy itt született
a legújabb kori magyar irodalom nagy műveltségű, meghatározó alakja.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg karaj-
filé, 0,5 dl olaj, 2 szál zöldhagyma, 4 gerezd
fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 db pa-
radicsom, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg paraj, 5
dkg vaj, só, kevés liszt A töltött burgonyához:
8 db közepes burgonya, 20 dkg tehéntúró, 1
tojássárgája, 1 kk. vágott snidling, só.

Elkészítés: Felforrósítjuk az olajat, és a
hússzeleteket klopfoljuk, sózzuk, lisztbe márt-
juk mindkét oldalát, és megsütjük. Kivesszük
a serpenyőből, a visszamaradt olajra rátesz-
szük a megtisztított, vékonyra felkarikázott
zöldhagymát, a fokhagymát és a paradicso-
mot. Folyamatosan kevergetve pár perc alatt
összepirítjuk, majd kevés vízzel felöntjük, és
összeforraljuk. Levesszük a tűzről, hozzáad-
juk a felvágott petrezselymet, és a hússzele-
teket visszatesszük, és a tálalásig félre tesz-
szük. A burgonyát alaposan megmossuk, és
héjában puhára főzzük. A főtt burgonyát le-

szűrjük, kissé hűlni hagyjuk, majd meghá-
mozzuk, és a belsejét kivájjuk. A túrót áttör-
jük, összekeverjük a tojássárgájával és a snid-
linggel, sózzuk, és a burgonyákba töltjük. A
burgonyákat tűzálló tálba tesszük, és 200 °C
fokra előmelegített sütőben kb. 12-15 perc alatt,
megpirítjuk. A répát megtisztítjuk, megmos-
suk, julienre metéljük. A parajleveleket leöb-
lítjük. A vajat felforrósítjuk, megfuttatjuk rajta
a répát, és megsózzuk. Belekeverjük a paraj-
leveleket, elkeverjük, és azonnal levesszük a
tűzről, hogy lehetőleg ne nagyon essenek ösz-
sze. Tálaláskor tányérra tesszük a burgonyát,
mellé a spenótos répát, és erre fektetjük a hús-
szeleteket. A paradicsomos hagymát is a tá-
nyérra halmozzuk, és az egészet meglocsoljuk
a hús szaftjával. A túrót dúsíthatjuk a burgo-
nya kivájt belsejével, és megturbózhatjuk re-
szelt sajttal is! Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Fokhagymás karajfilé túróval töltött burgonyával

Tamási Áron Művelődési Központ júniusi programjai
1. 17 óra: Kistérségi és városi pedagógusnapi ünnepség, Ünnepi köszöntőt mond:
Marton József képviselő Ünnepi műsor: Kegye János pánsíp művész; 4. 18 óra:
Trianoni megemlékezés a Köztársaság téren, emlékező beszédet mond: Hangodi
László történész; 6. 18 óra: „Hanjegyfesztivál” a Köztársaság téren, KDOP-3.1.1/B-
2F-2010-0002 „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” pályázat kere-
tében Közreműködik: Tapolcai Ált. Isk. Bárdos Lajos Intézményegység: Kicsinyek
kórusa; 11. 17 óra: Járdányi Pál Zeneiskola évzáró műsora; 16. 14 óra: Acro Dance
SE évzáró műsora; 16. 18 óra: „Cirkusz” a Basic táncstúdió előadásában; 18-22. 12-
16 óráig: Tánc Kurzus-Nyilvános Táncos Casting a Tapolcai Musical színpad szer-
vezésében; 29. 18 óra: „Péntek esti frász” a tapolcai Fő utcán.

Gyógynövény Klub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs Klub: csütörtök 16.30. Sakk-
edzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Városi Képzőművész Kör: csütörtök 17.00-19.00.
Amatőr Színjátszó Kör: minden kedden 16.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-
14.00. Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00. 

Rejtett allergiaforrások 3. rész
E heti részünkben folytatjuk a két hónapja

elkezdett felsorolást, melyben a lakásokban-
megtalálható rejtett veszélyforrásokat mutat-
juk be.

7. Plüssfigurák: Amennyiben gyermeke
allergiás a poratkákra, a csemete szőrös
plüssfigurái nagy valószínűség szerint fokoz-
zák ennek tüneteit. Ilyen esetben mindenképp
javasolt heti rendszerességgel kimosni ezeket
a játékokat.

8. Konyha: A konyha a penészgombák
kedvelt helye. Amennyiben a hűtőszekrényé-
nek van csepegtetőtálcája, azt rendszeresen
takarítsa ki, ugyanis az álló víz kifejezetten
vonzza a penészgombákat. A romlófélben
lévő étel is lehet allergiaforrás. Ennek elkerü-
lésére a szemetesvödröt fedje le, és ne hagy-
jon ételmaradékot fedetlenül éjszakára, mivel
ezek odavonzhatják a csótányokat, amik szin-
tén állhatnak egy esetleges allergia hátteré-
ben. Folyt. köv. HL

Kiemelkedő eredményt értek el a tapolcai
diákok a Város- és Faluvédők Országos Szö-
vetsége által meghirdetett „Fiatalok az épí-
tett és természeti környezet védelméért” cí-
mű határainkon túlra is átívelő képzőmű-
vészeti és írott pályázaton.  

A több mint 2000 pályázó közül Tapolcáról
81 pályázó volt, közülük 51-en kaptak meg-
hívást a Budapesti Történeti Múzeumban való
ünnepélyes kiállításra és díjátadó ünnepségre.

Két első díjat, 7 második díjat, 3 harmadik
díjat, 39 különdíjat vehettek át diákjaink Ta-
polca hírnevét erősítve. Június 2-áig nyitva
tartó kiállítás a díjátadó színhelyén tekinthető
meg. Az ünnepség után a tapolcai fiatalok
Aquincumba látogattak, ahol éppen akkor ró-
mai kori bemutató volt. Kipróbálhatták a gla-
diátor iskolát, a római konyhaművészetet,
ólomkatona öntést és sok érdekes programot.

Köszönet Tapolca Város polgármesterének
és a Városszépítő Egyesület elnökének, hogy
lehetővé tette ezeknek a gyerekeknek a sze-
mélyes díjátvétel lehetőségét. Köszönet min-
den pedagógusnak, aki segítette, irányította a
gyerekek munkáját. Varga Károlyné

Korunk betegsége, az allergia 10. rész

Sherlock Holmes-szal a Bakonyban

Környezetünk
védelméért

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
„Sherlock Holmes 125 éve nyomoz” című
olvasópályázatának kirándulásán vettünk
részt május 14-én.

A kis csapat miután felszállt a buszra, már
indultunk is Balácapusztára, ahol ellátogat-
tunk a római kori villába. Ott értékes edénye-
ket (amforákat) és mozaikmaradványokat
csodálhattunk meg. Utunk következő állomá-
sa Várpalotán volt, ahol a Thury-várat keres-
tük fel. Itt izgalmas felfedezésre hívtak min-
ket, aminek jutalma 1 napos kirándulás a ka-
landparkba. Ezt a játékot a Történelmi kalan-
dorok nevű csapat nyerte meg. A vár kiállí-

tását megnéztük és újabb rejtélyt kellett meg-
oldanunk. Sólyon a 12 méteres királyi kard
közelében ráleltünk a Geocaching dobozra.
Ezt a feladványt 3 kislány oldotta meg. A
Bakonyi Természettudományi Múzeumban a
hatalmas mamutcsontvázaktól kezdve szinte
minden kitömött állattal találkozhattunk. Át-
sétáltunk a Ciszterci Apátsághoz, majd a
könyvtárba. Ott megcsodálhattuk a legrégibb,
a legnagyobb és a legkisebb könyvet is.

Ezután programunk véget ért. Hazafelé tar-
tottunk sok szép emlékkel, amiket soha nem
felejtünk el.

Orbán Doroti és Németh Panna Judit

Szóról-szóra
- A megbízható börtönőr nem örült, amikor az
a félőrült ült a helyére.
- A ritkán beszédes kertész most nem kertelt,
megmondta az igazgatónak váltótársáról az
igazságot.

- A fogoly hiába fogja fogfájása alatt is a tol-
lat, az betét nélkül nem fog fogni.
- A festmény nem egészen függőlegesen függ
a falon, függetlenül attól, hogy a függöny mö-
gül alig látszódik. Dr. Töreky László

A felmenő rendszerű ifjúsági kataszt-
rófa-védelmi vetélkedő országos dön-
tőjét május 18-19-én rendezték meg
Győrújbaráton.

A tapolcai csapatok remekül helyt áll-
tak, és a rangsorban az előkelőnek szá-
mító első harmadban végeztek. A csapat
tagjai Ölvegyi Roland, Bartha Roland,
Szabó Veronika és Tóth Kinga.  Felkészí-
tőjük Horváthné Dér Erzsébet tanárnő és
Horváth András tű. alez. irodavezető. A
gimnáziumi csapat tagjai Tóth Krisztina,
Slang Henrietta, Kardos Gergő és Kiss
Bence. Felkészítőik megegyeznek az ál-
talános iskolások felkészítőivel.

A Tapolcai Általános Iskola csapata az
Országos Rendőrfőkapitányság, az Or-
szágos Vöröskereszt, valamint Heros-cég
különdíját is megkapta. 

Gratulálunk!  NHE

Tapolcai 
sikerek
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Rövid sporthírek, eredmények
ATLÉTIKA:
A Sümeg-Tapolca hagyományos futóverseny
vándorserlege az idén is Tapolcára került, hi-
szen a leggyorsabban a Batsányi iskola csa-
pata teljesítette a távot. Eredmények: ált isk.
lányok: 1. Tapolca, 2. Rammasetter. Fiúk: 1.
Rammasetter, 2. Tapolca, 3. Nagyboldog-
asszony iskola. Középiskolások leány: 1.
Széchenyi, 2. Kisfaludy. Fiúk: 1. Batsányi, 2.
Kisfaludy, 3. Széchenyi.
Felnőtt: 1. Trappolca, 2. Sümeg Hivatal.

DZSÚDÓ:
Simon Mihály világbajnok dzsúdómester
irányításával a Kazinczy iskolás tanítványok
nyílt óra keretében mutathatták be szüleik-
nek, mit tanultak az év során.

DIÁKSPORT:
A Batsányi-hét záró rendezvénye a négycsa-
patos meghívásos Batsányi leány kézilabda ku-
pa volt, melyet a Batsányi iskola tornatermében
bonyolítottak. A tornagyőztes a megyebajnok
Úrkút gárdája lett, az ezüstérem a rendezőnek,
a bronzérem Badacsonytomajnak jutott. A
torna negyedikje a Bárdos iskola csapata lett.

Különdíjat vehettek át a legjobbak: Kovács
Janka (kapus: Badacsonytomaj), Almás Vanda
(gólkirály 24 gól, Batsányi), Rózsás Josefine
(legtechnikásabb játékos, Úrkút).

KÉZILABDA:
NB II-es férfi felnőtt csapatunk eredményei:
Siklós-Tapolca VSE 32:30, Tapolca VSE-
Kalocsa 26:37, Hőgyész-Tapolca VSE 33:25,
Tapolca-Keszthely 26:22, Nagykanizsa-Ta-
polca 27:28. A juniorok eredményei: Siklós-
Tapolca 23:29, Tapolca-Kalocsa 33:25,
Hőgyész-Tapolca 31:24, Tapolca-Keszthely
48:20, Nagykanizsa-Tapolca 20:26.

LABDARÚGÁS: 
Megyei I. osztályban szereplő labdarúgóink
újabb mérkőzéseken vannak túl, dobogókö-
zelben néhány fordulóval a bajnokság befe-
jezése előtt. Következzenek az eredményeik:
Tapolca-Herend 3:2, Biztos győzelem Szabó,
Sipos és Pupos góljaival. Sümeg-Tapolca 0:0,
Küzdelmes mérkőzésen igazságos, gól nél-
küli döntetlen. Tapolca-Öskü 0:3, Az enervál-
tan játszó Tapolca ellen teljesen megérdemel-
ten nyert az Öskü. A következő fordulóban

javítottak idegenben a fiúk, egyértelmű győ-
zelem született – Gyulafirátót-Tapolca 0:4
Góllövők: Csala 2, Baumann, Bárány.
Tapolca-Ugod 3:0. Az első félidőben estek a
gólok Simon, Csáki és Csala jóvoltából,
megérdemelt tapolcai győzelem született.
A megyei IV. osztályban a Tapolca VSE csa-
patának eredményei: 12. fordulóban: Tapolca
VSE-Ukki TSE 0:0, 13. fordulóban: Gó-
gánfa-Tapolca VSE 5:2, a 14. fordulóban:
Tapolca VSE-Zánka 2:5, a 15. fordulóban:
Szent György-hegy-Tapolca VSE 0:6
Az állás e forduló után: 1. Sümeg VSE 39,2
pont, UTSE 33 pont, 3. Sümegprága 33 pont.
Női keresztpályás labdarúgó bajnokság: Az
őszi idényt harmadik helyen záró Tapolca
VSE-Honvéd hölgyei is folytatták a bajnok-
ságot a tavaszi mérkőzésekkel. Eredményeik:
Tapolca-Csabrendek 10:0, Tapolca-Csetény
3:11, Szentgál-Tapolca 1:6.

SAKK:
Az NB II-es nemzeti csapatbajnokság 9. for-
dulójában Tapolca Rockwool VSE-Keszthely
7,5:4,5. Jó játékkal szerzett 3 pontos győzelmet a
tapolcai csapat a jó erőkből álló keszthelyiek ellen.

A 10. fordulóban magabiztos tapolcai győ-
zelem született a vasi fővárosban. Haladás
VSE II-Tapolca Rockwool VSE 3,5:8,5. Ez-
zel a remek eredménnyel az utolsó, 11. for-
duló előtt a 3. helyre jött fel  csapatunk
A negyedik versenynappal befejeződött a
nyolcadik alkalommal rendezett Dési Grand
Prix. A szombathelyi versenyen 4 ország 178
versenyzője vett részt. Megyénket a tapolcai
sakkiskolából 21 versenyző, az ajkai Bá-
nyásztól 3 versenyző képviselte.
A 8 év alattiaknál a győzelmet Juhász Judit
szerezte meg. Csík Hunor 8., Gaál Zsóka 9.,
Szőke Kristóf 10. lett.
A 10 év alatti sakkozók között Érseki Áron a
2., Kauffmann Kristóf az 5., Bencze Balázs a
10. helyet szerezte meg.
A 12 év alattiak versenyén ezüstérmet nyert
Kauffmann Péter, bronzot Buzás Bertalan.
Szabó Benjamin az 5., Ács Márton a 7., Érse-
ki Tamara a 10. helyen zárt.
A felnőttek B csoportjában az 1600 értékszám
alattiak küzdelmében Koltai Anna a dobogó 3.
fokára léphetett. Az A csoportban Árvai Eszter
a 11., Paréj József a 12. helyet érdemelte ki.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Remélik a bennmaradást a kézilabdás lányok
Befejeződött az NB II-es női kézilabda-
bajnokság. A Tapolca VSE női felnőtt csapa-
ta a 10., a junior a 4. helyen végzett. A két
csapat szakmai irányítója Németh László és
Antal Lászlóné. A felnőtt csapat edzőjét,
Németh Lászlót kértük értékelésre.

– A 2011/12-es bajnoki évadot az NB II.
északnyugati csoportjában mint feljutó csapat
kezdtük. Az előző évi megyebajnokságot
nyerő helyi fiatalokból álló csapatunkkal nem
is lehetett más a célunk, mint a bennmaradás
kiharcolása ebben az osztályban. Az őszi és
tavaszi versenysorozatban 10 pontot szerez-
tünk, ami a 12 csapatos bajnokságban a 10.
hely megszerzésére volt elegendő.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez a
helyezés – reményeink szerint – elegendő lesz
célunk eléréséhez. Sajnos, a tavaszi évad soro-
zatára rányomta bélyegét a rendezvénycsar-
nokkal történt szerencsétlen esemény. Azt kell,
hogy mondjuk, ezt az időszakot végig „idegen”
pályán kellett lejátszanunk. Ez nemcsak anya-
gilag okozott többletkiadást a szakosztálynak,
hanem nélkülöznünk kellett az ősszel már-már
kialakuló hazai szurkolótábor segítségét is. Így
ennek hiányában, mint újoncnak, sokszor kel-
lett elszenvednünk azt a többlet terhet, ami a
mérkőzések közben általában idegen pályán
ebben az osztályban gyakran előfordul, nem
tudtuk kihasználni a „hazai pálya” előnyét.
Sokszor ennek volt köszönhető, hogy nem
tudtuk győzelemre váltani jó játékunkat. 

Ragaszkodva ahhoz az elképzelésünkhöz,
hogy csak környékbeli, lehetőleg saját neve-
lésű fiataljainknak adunk lehetőséget, rend-
szeresen 3-5 játékosunk a junior és a felnőtt
csapatban is játszott. Ez is megnehezítette a
kitűzött cél elérését. A bajnoki évad mindkét

felében vereségeinket is tisztes helytállással
küzdöttük végig, és csak 1-1 olyan mérkőzés
volt, amikor alárendelt szerepet játszottunk.

Szponzoraink révén az elmúlt évekre jellem-
ző anyagi bizonytalanságon talán túltettük ma-
gunkat, és a junior bajnokságban szép eredmé-
nyeket elérő fiataljaink beépítésével stabilizá-
lódni látszik a női kézilabda helyzete. Lehet,
hogy 1-2 rutinos játékossal jobb helyezést ér-
hettünk volna el, de mint feljutó csapat úgy
gondoltuk, egyelőre saját erőnkre támaszkodva

méretjük meg magunkat. Kialakult a csapat kö-
rül és a csapaton belül is egy olyan mag, ami
biztosíték lehet a jövőre nézve. Fiataljaink más
városokban folytatott tanulmányai miatt heten-
te egyszer tudunk közösen készülni a hétvégi mér-
kőzésekre. Amíg ebben lényegi változást nem
tudunk elérni, a biztos bennmaradáson és a szív-lé-
lek játékon kívül nem is lehet nagyobb elvárásunk. 

Reméljük, a következő évadban a rendez-
vénycsarnok elkészültével hazai környezet-
ben, szurkolóinkkal együtt élhetjük át ismét e
nemes versenysorozat izgalmát.

Szponzorainknak köszönetet mondunk tá-
mogató segítségükért, és kérjük őket, ha mód-
jukban áll, továbbra is álljanak a csapat mellé.
Köszönjük! – Tapolca Város Önkormányzata, Ba-
laton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsony-
tomaj, Kékkúti Ásványvíz Zrt., Szabó Árnyéko-
lástechnika, Papp és Társa Kft., Ferrover Kft. Ta-
polca, Farkas János építési vállalkozó, Kóczián
Beton Tapolca, Griff Gyógyszertár Badacsony-
tomaj, Péringer Gumiszerviz Balatonrendes, Szőke
és Társa Kft. Kővágóörs, Kvarc Ásvány Kft. Kis-
örs, Hotel Bonvino Badacsony, Hettyei Norbert
vállalkozó Sümeg, Kölcsey Nyomda Tapolca,
Varga Borászati Kft. Badacsonyörs, STOP
Autósbüfé Gyulakeszi, Gyulakeszi Önkormány-
zat, Rhodius (TAO-s pályázati pénz egy összeg-
beni kifizetésével), az MB Balaton abban se-
gített, hogy a bizonytalan körülmény (csarnok)
ellenére biztosította utazásainkat, rugalmasan
alkalmazkodott a változó kéréseinkhez.

TVSE felnőtt csapat Hátsó sor balról: Kosár Piroska, Antal Anett, Berecz
Nikolett, Sipos Etelka, Pontyos Viktória, Fehér Kitti, Németh László, Mórocz
Réka. Ülő sor balról: Darvasi Natália, Szalai Vivien, Erdei Virág, Bedics
Amina, Grósz Kitti, Papp Dóra, Benedek Sára

Fotó: Antal

Álló sor balról: Antal Lászlóné, Tomity Nóra, Almás Vanda, Bedics Polett,
Hársfalvi Zsófia, Szalai Alexandra, László Evelin Kovács Janka, Horváth
Eszter. Ülő sor balról: Papp Dóra, Bedics Amina, Pontyos Viktória, Szepesvári
Alexandra, Benedek Sára, Nagy Fanni

Fotó: Egyesület

II. Tapolca 
Félmaraton

A rendezvényen az idei esztendőben nem-
csak a környező településekről érkeztek
futók, hanem az ország távolabbi pont-
jairól, sőt még külföldről is!

A program bevezetéseként a legapróbbak
futottak Malom-tó kört. Ezt követően indítot-
ták el a nagy számot, a 21,2 km-es félmara-
tont. Míg a futók a távval küzdöttek, az indító
állomás mellett vércukorszintet mértek, kéz-
műves foglalkozással szórakoztatták magukat
a várakozók.

A felnőtt férfiak 32 fős mezőnyében 1 óra
21 perc 35 másodperces idővel a vonyarcvas-
hegyi Németh Gábor nyert, 3. helyen futott be
a tapolcai Gajdics Péter. A felnőtt nőknél 4-5-
6. hely jutott a tapolcaiaknak Beke Mónika,
Bárány Nóra és Mészáros Andrea révén. A
szenior férfiak I-es csoportjában arany- és
ezüstérem jutott a hazaiaknak, Deák József-
nek és Vers Róbertnek. A szenior II-eseknél a
győzelmet Domán Gábor szerezte meg. A
szenior nők I-es csoportjában Hoffmann
Hedvig a negyedik, dr. Vidosa Noémi a hete-
dik helyen futott be.

22 váltó is összemérte az erejét a távon.
Több tapolcai váltó is összeállt az alkalomra.
A dobogó harmadik fokára az Öregek elne-
vezésű csapat állhatott, negyedik lett az Egri
utcai team. Az érmek, jutalmak átadásában a
Tapolcán vendégeskedő olimpiai bajnokok is
részt vállaltak.  

IX. Oviolimpia
Május 15-e délelőttjén új helyszínen, a Vá-
rosi Sporttelepen rendezték a IX. Oviolim-
piát, ahol a város óvodásainak legügyesebb-
jei versenyzőként küzdöttek a füves pályán,
társaik pedig a lelátóról biztatták őket.

Cseh Diána sportszervező bemelegítő gya-
korlatokkal mozgatta meg a résztvevőket, majd
kedvcsinálóként a Kacsatánc ismert dallamára
ropták a kicsik és a nagyok. Ezt követően kez-
dődtek a sor- és váltóversenyek. Hogy a csapa-
tokat megkülönböztessék, ebben az évben is
színes oviolimpiás pólóban versenyeztek az
óvodák csapatai. A változatos feladatokra végig
koncentráló kicsiket a szurkolótáborok hangos
biztatással késztették.

A nemes küzdelmet a szokásos százlábú
játékkal fejezték be az ovisok, majd teljesít-
ményük elismeréseképpen serlegeket, okle-
veleket, csokit és üdítőt kaptak jutalmul.



Hatszoros világbajnok díszmadárte-
nyésztőnktől megszoktuk, hogy krea-
tivitásával, egyedi ötleteivel tömegeket
képes megmozgatni. 

Ezúttal fordítva történt. Az m1 régeb-
ben indított útjára egy portrésorozatot
Szellem a palackból címmel, amelynek
egyik interjúalanya Pócsi Béla volt.

A televízió stábja április 17-19-ikén
forgatott az elismert madarásszal, akitől
megtudtuk, mintegy három és félórányi
nyersanyagból állították össze a közel 26
perces filmet. A csodálatos és látványos
madarak mellett a film bemutatja a szak-
mai profizmusáról, állat- és madárszere-
tetéről ismert Pócsi Bélát is.    

Dancs István

Május 16-án kora délután népessé vált a
rendezvénycsarnok előtti terület. 

Alsó- és felső tagozatos tanulók készül-

tek a FÖLDön futók futóversenyre. A meg-
hirdetett versenyre nemcsak tapolcai gyere-
kek érkeztek, de a környező települések
(Badacsonytomaj, Monostorapáti, Ne-
mesgulács) iskolái is népes számmal kép-
viseltették magukat a futóversenyen. A
különböző korcsoportok résztvevőinek ter-
mészetesen más-más távot kellett teljesíte-
niük ezen az igen szeles délutánon. A leg-
kisebbek mezőnye volt a legnépesebb. Az
I. és II. korcsoport versenyén több mint há-
romszázan indultak. Mindenki teljesítette a
távot (összesen 445 fő), majd csokoládét és
frissítőt kaptak. A helyezettek érem- és ok-
levél díjazásban részesültek.    Cseh Diána

Tapolca, Fő tér 15. szám alatti ingatlan
udvarán található egy díszkút. Bevallom,
nem tudtam róla, de ezzel nem vagyok
egyedül a városban. 

Vannak olyan polgárai településünknek,
akik viszont nyitott szemmel közlekednek.
Közülük való Czigler Zsolt, aki arra kért
bennünket, járjunk utána, kinek a tulajdonát
képezi ez a díszkút.

Tapolca Város Önkormányzatának kép-
viseletében fölkerestük Hársfalvi Józsefet,
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
vezetőjét, aki lapunknak elmondta: a szó-
ban forgó díszkút magánterületen áll,
nem közkút, nem városi tulajdon, üze-
meltetése, fenntartása nem képezi Tapol-
ca Város Önkormányzatának feladatát.

Dancs István

Harmincöt neves kortárs művész
mutatkozik be a június 1-3-a közötti
tárlaton BALATONI KOMP Köves-
kálon.

Három éve indult el a magyar és
szlovák művészeknek bemutatkozási
lehetőséget nyújtó KOMP – Kortárs
Művészeti Panoráma, mely mostanra a
Rotary karitatív szervezet művészeivel
és a Káli-medencében élő alkotókkal
kiegészülve BALATONI KOMP 2012
néven újult meg. Az izgalmasnak ígér-
kező kortárs művészeti rendezvénynek
a festői szépségű Káli-medencében ta-
lálható  Köveskál ad otthont.
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Észrevettük - szóvátesszük...
BALATONI KOMP

Fotó: Dancs

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

júniusi túraterve

Van, de minek...

Majális Tapolcán. A gyerekeknek „bejött” a páncélozott jármű

Fotó: N. Horváth

Képünkön a világbajnok páros: a
turákó és tenyésztője

Fotó: Cseh

Hajrá!

A gyönyörű környezetben töltött nap felejthetetlen élményt nyújtott a
résztvevőknek

FÖLDön futók versenyeA Madarak és fák napja alkalmából a
közelmúltban alakult Balaton-felvidéki
Nagycsaládosok Egyesületét látta vendé-
gül a Folly Arborétum Badacsonytomajon.

A Rohály Eszter elnök vezette lelkes kis
csapat tíz tapolcai és környékbeli nagycsa-
ládból tevődött össze. Az Arborétumban
nemcsak különleges fenyőkkel ismerked-

hettek meg a résztvevők, de kvízjátékban is
összemérhették a madarakkal, fákkal kap-
csolatos tudásukat.

A közös családi program célja nemcsak
az volt, hogy elmélyítsék a családok közöt-
ti kapcsolatot, de az is, hogy a szűkebb kör-
nyezetünk természeti és kulturális értékei-
vel megismerkedjenek.                      NHE

Ismerd meg természeti értékeinket! Szellem a palackból
Portréfilm Pócsi Béláról

Májusfaállítással, főzőversennyel, nép-
tánccal tették kellemessé és emlékeze-
tessé az idei május elsejét a Dobó-vá-
rosrészben

A rendezvény szervezője, a Tapolcai Hon-
véd Kulturális Egyesület annak is emléket
kívánt állítani, hogy a Dobó-lakótelep 1968.

május elsején vette fel ma is használt nevét.
Erről Horváth Gábor elnök tájékoztatta

lapunkat. A programot színesítette a Kinizsi
Táncegyüttes remek műsora, és természete-
sen a haditechnikai eszközök megtekintése
is sokak számára élményt jelentett.         SZJ

(Forrás: Napló)

Májusfa, főzőverseny, haditechnika

Fotó: Szijártó


