
Második alkalommal adott otthont a
Malomtó partja a Pisztráng- és Borfesz-
tiválnak október 5-7. között.

A rendezvényt dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium politikai államtitkára nyi-
totta meg, hangsúlyozva, hogy minden
adott ahhoz, hogy a siker garantált legyen.

Azt, hogy Tapolca és a szőlő, a bor kap-
csolata ősidőktől való, mindenki tudja. De
azt, hogy a pisztráng is kötődik a környék-
hez és a városhoz, azt sokan most tanulják.
A valamikor sebes folyású Viszló-patakban
rengeteg úszkált ebből a halfajtából. Tapol-
cán jelenleg is működik, Ódörögdpusztán
pedig 1970-1991 között működött piszt-
rángtelep.

/Összeállításunk a 3. oldalon Van létjo-
gosultsága a fesztiválnak címmel./
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Az önkormányzatok ünnepén „Az igazság kitartó!”

A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása szeptember 28-án ünne-
pelte a Helyi Önkormányzatok Napját
a Tamási Áron Művelődési Központ-
ban.

A helyi autonómia ünnepén a jelenlévők

dr. Mikulási Erzsébettől, a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal főosztályvezetőjétől
hallhattak előadást a közigazgatási rend-
szer átalakításáról.

/Írásunk a 3. oldalon Helyi Önkormány-
zatok Napja 2012 címmel./

Nemzeti ünnepünkön, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfordulóján Ta-
polca polgárai megemlékezést tartottak.

– Az igazság kitartó! Nekünk is ki kell
tartanunk, hogy a múlt dicsőségéből épít-
hessük magunk, családunk és nemzetünk

jövőjét – hangsúlyozta ünnepi beszédében
Stolár Mihály, a Szász Márton-iskola igaz-
gatója október 23-án a Katonai Emlékpark-
ban.

/Összeállításunk a 4. oldalon A 301-es
parcella a remények temetője... címmel./

Sárközi János, a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Császár
Lászlótól, a Társulás elnökétől vette át a kitüntetést

Fotó: N. Horváth

Az aradi vértanúk örök példája

Az 1848/49-es szabadságharc 1849. ok-
tóber 6-án Aradon kivégzett hőseire em-
lékeztek Tapolca polgárai október 5-én a
Katonai Emlékparkban.

– Az aradi vértanúk jelképpé váltak –

mondta emlékező beszédében Németh
János tanár – a bátorság, a kitartás és az
adott szó szentségének jelképévé.

/Írásunk a 6. oldalon A bitófa árnyéká-
nál erősebb a becsületszó címmel./

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének tanu-
lói ünnepi műsorukban az aradi vértanúkat idézték meg

Fotó: Zentai

– Az ’56-os hősök áldozathozatala hídként köti össze az egykori és a
mai nemzedéket – mondta Stolár Mihály

Fotó: N. Horváth

Sokan voltak kíváncsiak a pisztrángfogás pillanataira
Fotó: Dancs

Új feladatok, új kihívások
A tapolcai kórház július 1-jétől struktú-
rát váltott. Fő profilja a légzésrehabi-
litáció és az idősgondozás lett.

A megszűnt aktív belgyógyászat és se-
bészet szakdolgozóiból 18 főnek átképzés-

re nyílik lehetősége az új feladatok ellátá-
sához a mintegy 120 millió forintos uniós
pályázat segítségével.

/Interjúsorozatunk az 5. oldalon „Ha az a
hivatásunk, hogy segítsünk...” címmel./

Halra Magyar! Halra Bor!

– Hálás, szép szakma az idősgondozás – mondja az átképzésre váró Ráczné
Szalay Tünde, aki szülésznő volt, mielőtt az Ápolási Osztályra került ápolónak

Fotó: N. Horváth

Tapolcai
hírvivők

– Az én kötődésem nagyon erős.
Talán azóta sem találom a helyem,
amióta elmentem innen – vallotta a
vele készített interjúban Tóth Vera
előadóművész a kistérségi kitün-
tetés átvétele után.

– Nagyon büszke vagyok Tapolcára
és azt körülölelő hegyvonulatokra, er-
re a csodálatos vidékre – mondta.

/A teljes interjú a 9. oldalon
„Minden úgy történt, ahogy történnie
kellett, és én elfogadom a sorsom”
címmel./



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a polgárokat érdeklő témákról, köz-
tük a köznevelési intézmények működteté-
séről, a kerékpárút új szakaszának építésé-
ről, a járási hivatal kialakításával kapcso-
latos megállapodásról készítettünk interjút.

– Polgármester Úr! A Testület a szeptember
28-ai ülésén kinyilvánította, hogy a tulajdoná-
ban lévő köznevelési intézményeket 2013.
szeptember 1-jétől működtetni kívánja. Miért
volt szükség erre a szándéknyilatkozatra?

– A nemzeti köznevelésről szóló törvény
szerint 2013. január 1-jétől megváltozik az
önkormányzatok szerepvállalásának lehető-
sége a köznevelés területén. Eszerint a 3000
főt meghaladó lakosságszámú települési ön-
kormányzat gondoskodik – a szakképző isko-
la kivételével – az illetékességi területén lévő
összes, saját tulajdonában álló, az állami
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingat-
lan vagyon működtetéséről.

– Mely tapolcai intézmények tartoznak ide?
– A Tapolcai Óvoda, a Tapolcai Általános

Iskola, a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium és a Járdányi Pál Zeneiskola. 
A Széchenyi István Szakképző Iskolát a Bap-
tista Szeretetszolgálat tartja fenn és működ-
teti. A Szász Márton Általános Iskola, Szakis-
kola, Speciális Szakiskola és EGYMI, vala-
mint a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat fenntartója és működtetője pedig a
KIK lesz.

– Miből tudja majd finanszírozni a város a
működtetés költségeit?

– Az Önkormányzat eddig is felvállalta a
saját köznevelési intézményei működtetését,
ezután is megteszi. Mivel ezt a feladatot a tör-
vény kötelezővé írta elő, ezért azokat az ön-
kormányzatokat, amelyek nem tudják teljesí-
teni, átvilágítják, és ha vannak önként vállalt
feladataik a költségvetéseikben, akkor azok-
nak a terhére kell elvégezniük a kötelező fel-
adatot. A működtetés költségei közé tartoznak
a közüzemi díjak, a karbantartási, felújítási
munkálatok, az ingatlanok vagyonvédelme.

– Tapolca Város Önkormányzata ösztön-
díjjal támogatja a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló, a felsőoktatásban tanuló
fiataljait. Mit kell tudni erről a támogatási
rendszerről?

– Az Oktatási Minisztérium a 2000/2001-es
tanévben – a települési és a megyei önkor-
mányzatokkal együttműködve – indította be a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjpályázatot. Tapolca Város Ön-
kormányzata 2000 őszén csatlakozott hozzá.
A helyi rendelkezéseket polgármesteri utasí-
tás tartalmazza. Míg az első évben 10 fő volt
a támogatottak száma (500.000 Ft értékben),
addig ma már 51 fő tapolcai fiatal részesül a
támogatásból. Ennek mértéke 3 millió forint.

– A megüresedett jegyzői munkakör betöl-
tésére pályázatot írt ki a Képviselő-testület. Mi-
lyen eredménnyel?

– Mivel több, mint egy éve nincs jegyzője
a Polgármesteri Hivatalnak, ismét meghirdet-
tük a munkakör betöltését. Sajnos, most sem
sikerült jegyzőt találnunk. A beadott pályáza-
tok mögött nem találtunk olyan alkalmas sze-
mélyt, aki az átalakuló önkormányzati struk-
túrában megfelelő lett volna. Most már sze-
retnénk megvárni, hogy a járási hivatal rend-
szere felálljon, és az új helyzethez, a megvál-
tozott feladatellátáshoz választunk majd jegy-
zőt. A törvény erejénél fogva 2013 elején újra
kiírjuk a jegyzői pályázatot.

– Milyenek a Belső Ellenőrzés tapasztalatai?
– A szokásos munkaterv szerint végezte a

Belső Ellenőrzés idén is a feladatait. A jegy-
zőkönyv tanúsága szerint a kisebb hibákon
kívül semmilyen szabálytalanságot nem tárt
fel. Jól működik a rendszerünk.

– Hol tart a kerékpárút Dobó-lakótelepig
tartó, új szakaszának építése?

– Az idei évben 70-80%-os készültséget
fog elérni. Ez azt jelenti, hogy azok a szaka-
szok, amelyeknél a kivitelezés során semmi-
lyen gond, probléma nem volt, elkészülnek.
Az aszfaltozás jelenleg is folyik, egészen ad-
dig, míg ez a művelet – a tél miatt – vé-
gezhető lesz. A korrekcióra szoruló szakaszok
építése tavasszal folytatódik. A végső befe-
jezési határidő 2013. április 15., de a Dobó-
lakótelepről – oda vissza – a téli időszakban
már aszfaltozott úton lehet majd közlekedni.

– Milyen uniós és hazai pályázatokon in-
dult a város az elmúlt időszakban? Melyek a
nyertesek, illetve melyek vannak elbírálás
vagy előkészítés alatt?

– Az eredmények és a megvalósítás folya-
matában lévő pályázatok között van – többek
között – a tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja (mintegy 1 milliárd forint
összköltségű), a kerékpárút új szakaszának
építése (közel 100 millió forint), a belterületi,
önkormányzati utak (Keszthelyi út, Május 1.
u.) korszerűsítése (107 millió forint), a gim-
názium infrastrukturális fejlesztése (22,5 mil-
lió forint). Eredményes, de tartaléklistán lévő
pályázatunk a közösségi közlekedés fejlesz-
tése (421 millió forint). Elbírálás alatt az aláb-
bi pályázatok vannak: a Tapolcai Általános
Iskola által benyújtott pályázatok, köztük a

tehetséggondozást, az egészségre nevelést tá-
mogatók szerepelnek, mintegy 40 millió fo-
rint összértékben. A hajléktalan személyek
átmeneti szállásának korszerűsítésére benyúj-
tott önkormányzati pályázat beruházásának
mértéke 115 millió forint. Az Önkormányzat
és a tagintézmények is nyújtottak be olyan
pályázatokat, amelyek a Tapolcai Óvoda Tag-
intézményeit fejlesztik, illetve az ottani neve-
lőmunkát segítik. Ennek az összértéke mint-
egy 95 millió forint. Elbírálás alatt van a Vá-
rosgazdálkodási Kft. által benyújtott pályá-
zat, amelynek segítségével a tapolcai Malom-
fürdő fejlesztésére kerülne sor. Ezen az ide-
genforgalmi attrakciós pályázaton elnyerhető
összeg 300 millió forint, az Önkormányzat
által biztosított önrész 200 millió. A tapolcai
szennyvíztisztító telep technológiai korszerű-
sítésére benyújtott önkormányzati pályázat
beruházásának összköltsége 45,5 millió fo-
rint. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Ta-
polcai Városfejlesztési Kft. nyújtott be pályá-
zatot a Folly Arborétum ökoturisztikai attrak-
ció-fejlesztésére. Erre azért volt szükség,
mert a pályázati feltételek között szerepelt,
hogy egy önkormányzati többségi tulajdonú
cégnek kell ezt benyújtani, Badacsonytomaj
Önkormányzata ebben nem volt partner. A
Folly Arborétum nemcsak a térség, de az
ország egyik kiemelkedő ökoturisztikai látvá-
nyossága is. Pályázati siker esetén közel 110
millió forintos támogatás nyerhető el. A
benyújtáshoz nem a Kft-nek kellett önrészt
biztosítania. Előkészítés alatt van a Tapolcai
Szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtandó
önkormányzati pályázat. Az elnyerhető forrás
510 millió forint, az önrész 90 millió. Azt
tudni kell, hogy az új hulladéktörvény előírja,
hogy azok a települések, amelyekben nem
megoldott a szennyvíz vagy a kommunális
hulladék begyűjtése, azok az elkövetkezendő
időszakban nem indulhatnak majd uniós
pályázaton, azaz alapfeltétel lesz a környezet-
védelmi előírás betartása.

– A törvény szerint a járási hivatal kiala-
kításával kapcsolatos megállapodásokat ok-
tóber 31-ig kell aláírni. Mit tartalmaznak ezek
a megállapodások?

– A megállapodás értelmében a járási
hivatalhoz 23 fő kerül át, az üres státusz 3 fő.
Ingyenesen adja használatba az Önkor-
mányzat azokat az ingatlanokat, ingóságokat
(gépjármű, információs eszközök, fénymá-
solók, nyomtatók stb.), amelyek a járási
hivatal kialakításához szükségesek. A megál-
lapodásokat a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal részéről dr. Kovács Zoltán kormánybiz-
tos, Tapolca Város Önkormányzata részéről –
mint polgármester – én írtam alá.
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenő
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócso-
portja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város-
üzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szer-
da: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfél-
fogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13-
ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 8-
11.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda   510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezető     
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda        511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport 511-151
Okmányiroda 511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifőorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány és
gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Kerületi Főállatorvosi Hivatal
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-903
Ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.00-
12.00
Falugazdász iroda: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
(Belvárosi Irodaház) Tel.: 87/550-130 Ügyfélfoga-
dás rendje: hétfő, szerda: 8.00-16.00; kedd, csü-
törtök, péntek: 8.00-12.00. Hegybíró: Szabados
Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-
245, 87/510-246; Mobil: 30/613-3357 Fogadóóra:
Hétfő: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-12.00, Péntek:
13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a novemberi polgármesteri és alpolgár-
mesteri fogadóórák a következő időpontok-
ban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
november 5. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
november 12. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
november 19. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Tapolca vállalja, hogy 2013.
szeptember 1-jétől is működteti 

a saját tulajdonában lévő 
köznevelési intézményeket

A Képviselő-testület október 26-án meg-
tartott rendkívüli nyilvános ülésének egyik
napirendi pontja a megújuló energiaforrá-
sok használatával kapcsolatos pályázat be-
nyújtása volt.

A közeljövőben jelenik meg az a KEOP
pályázat, amelynek segítségével a nyertesek
85%-os támogatást nyerhetnek el napelemes
rendszerek telepítéséhez.

Az Önkormányzatnak a feltételek figye-
lembevételével 4 pályázat benyújtására nyílik
lehetősége (Tapolca Kft.: Városi Rendez-

vénycsarnok; Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Kft.: Stadion utcai épület; Tapolcai Általános
Iskola: Úttörő utcai és Kazinczy téri épületei).

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
„Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény ter-
hére 30 millió forintot biztosít a sajáterő fede-
zetére, a „Helyi hő és villamosenergia-igény
kielégítésére megújuló energiaforrásokkal”
című pályázat benyújtásához. Várhatóan – éves
szinten – közel 10 millió forint lehet a meg-
takarítás az Önkormányzat által működtetett
intézményekben nyertes pályázat esetén. 

Napelemrendszer telepítése 
a tapolcai intézményekben

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet



A Parlament – az önkormányzati szövet-
ségek kezdeményezésére – 2000-ben nyil-
vánította szeptember 30-át a helyi autonó-
mia ünnepnapjává. 2005 óta hagyomány,
hogy a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása ezen a napon kitünte-
téseket adományoz azon személyek részé-
re, akik a kistérség gazdasági és társadalmi
fejlődése érdekében, a saját szakterületü-
kön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

A Tamási Áron Művelődési Központban
szeptember 28-án megtartott ünnepségen
Császár László, a Társulás elnöke köszön-
tötte a kistérség polgármestereit, körjegyzőit,
egészségügyi és szociális dolgozóit, közok-
tatási és közművelődési szakembereit, a meg-
hívott vendégeket. Mint mondta, ez a nap
nemcsak a jelenről szól, de lehetőség nyílik
arra is, hogy az elmúlt 12 év önkormányzati
munkáját értékeljék, számbavegyék az elért
eredményeket és meghatározzák a jövőre
vonatkozó terveket, feladatokat is.

– A 2012-es év az önkormányzati rendszer
reformjának, a XXI. század elvárásainak meg-
felelő önkormányzati feladatellátás kialakí-
tásának az éve is – hangsúlyozta az elnök.
Majd felolvasta a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége elnökének, Schmidt
Jenőnek erre a napra írt köszöntő levelét,
amelyben nemcsak a sikerekről, de a kudar-
cokról is szó esett. „A sikerek jól láthatóak,
kitapinthatóak és felsorolhatatlanok. Falvak
sokasága talált magára, élte meg az önál-
lóság élményét, a települések közműellátott-
sága jelentősen javult, megújultak a közin-
tézmények, közszolgáltatások széles köre vált
általánossá, megerősödött a lokálpatriotiz-
mus, a helyi összefogás” – írta levelében az
elnök, aki a 2012-es évet átmeneti évként
említi: „Még sok tekintetben a régi szabályok
és reflexek érvényesülnek, ugyanakkor az át-
alakítás bizonytalansága hatja át a mindenna-
pokat.” Végezetül levelében köszönetét fe-
jezte ki valamennyi önkormányzati vezetőnek
a települése érdekében végzett munkáért.

A köszöntő szavakat követően dr. Mikulási

Erzsébet, a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal főosztályvezetője tartott előadást a helyi és
területi közigazgatási rendszer átalakításáról,
kiemelve, hogy az átalakítás célja a teljes
szervezeti megújítás, a struktúra átláthatóbbá
tétele, a hatékonyság növelése, az alacso-
nyabb társadalmi költséggel működő rend-

szer létrehozása. Az átalakítás fő elemei közé
tartozik a járási hivatalok 2013. január 1-jétől
történő létrehozása, az önkormányzati hatás-
körök, feladatkörök módosítása is – mondta.
Majd a kivetítőn nyomon követhető tábláza-
tokon keresztül ismertette az új rendszer fel-
építését.

Az előadást követően kitüntetések átadá-
sára került sor. „TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE
KISTÉRSÉGÉRT” kitüntetésben részesült
Sárközi János, a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke. „1970 óta önkéntes tűzoltó
a Tapolcai Tűzoltó Egyesületben. Több, mint
20 évig az akkori tapolcai járás területén a
mentő tűzvédelemben vett részt. 1990-ben
alapító tagja volt a Magyar Tűzoltó Szövet-

ségnek. Kezdeményezője és szorgalmazója a
tapolcai Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság
létrehozásának és elévülhetetlen érdemei
vannak a tűzoltóság anyagi-technikai fejlesz-
tésében” – így jellemezte tevékenységét a
róla készült laudáció.

Ugyanebben a kitüntetésben részesült még

Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere,
Tóth János Zoltán, a Szent György-hegy
Hegyközség elnöke, a Badacsonyi Vinum
Vulcanum Borlovagrend nagymestere, vala-
mint Tóth Vera és Tóth Gabi előadóművészek
és a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völ-
gyéig Egyesület tagsága is.

„A KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”
kitüntetést dr. Flórián Csaba, a Tapolcai Kór-
ház Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője
kapta. Részlet az indoklásból: „A válsághely-
zet kezelésére 2010. február 1-jétől kapott
megbízatást a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. irányítására, amely szervezet
2010. május 1-jétől igazgatja a járó- és fek-
vőbeteg ellátást. Az átalakuló egészségügyi

rendszerben sikeresen menedzseli a fejlesztési
pályázatokat.”

Dr. Szommer Pál, Szigliget volt háziorvosa
posztumusz kitüntetést kapott.

Az idegenforgalom területén végzett mun-
kájáért Németh Gyula, Csobánc várának ka-
pitánya, a közművelődésben mutatott teljesít-
ményért Halápiné Kálmán Katalin, a Tapol-
cai Musical Színpad vezetője és Szántainé
Ruzsa Mariann, a badacsonytomaji Egry
József Művelődési Központ könyvtárosa
vehette át az elismerést. Közszolgálatért ki-
tüntetést kapott Huss Ferenc István, a Földhi-
vatal munkatársa, Ihász József, a tapolcai Pol-
gármesteri Hivatal Építéshatósági Irodájának
vezetője, dr. Kajtárné Papp Anna Katalin, a
Földhivatal munkatársa, Lutár Mária szigli-
geti, hegymagasi körjegyző, a Lesence-völgye
települések körjegyzősége, Marton Istvánné,
Badacsonytomaj aljegyzője. Nagy Anikó, Kö-
veskál körjegyzője és Szoboszlai Tibor, a ta-
polcai kapitányság rendőr alezredese. „TA-
POLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG NE-
VELÉSÜGYÉÉRT” kitüntetést vehetett át
Eitnerné Rózsa Ágnes révfülöpi tanár, Kazinczy
Beatrix tapolcai tanár, Rétai Éva tapolcai isko-
latitkár, Szájer Béla tapolcai tanár, Takács
Zoltánné nyugdíjas zalahalápi iskolaigazgató
és Wéberné Borbély Éva lesencetomaji óvo-
davezető. A szociális ellátás terén kifejtett
munkáért az Együtt, Egymásért Gyermek-
jóléti Szolgálat kollektívája, Marton Éva
Zsuzsanna, a Káli-medence Idősek Otthona
vezetője, Nagy Lajosné szociális gondozó és
Varga Lajosné családgondozó vehetett át a kis-
térségi kitüntetést. A kitüntetéseket Császár
László, a Társulás elnöke adta át.

A kitüntetettek nevében Tóth Csaba, Le-
senceistvánd polgármestere mondott köszö-
netet nemcsak az adományozóknak, de mind-
annyiuk családjának is, mert mint hangsúlyoz-
ta, stabil, szerető családi háttér nélkül ezek a
teljes embert igénylő feladatok nem láthatók
el.

Az ünnepségen a Tapolcai Musical Szín-
pad tagjai adtak színvonalas műsort.      NHE
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Tóth János Zoltánnak a kitüntetést Császár László elnök adta át

Fotó: Minorics
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– Minden feltétel adott egy sikeres rendez-
vényhez: gyönyörű környezet, finom bo-
rok, pisztráng és a vendégszerető tapol-
caiak – mondta dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium politikai államtitkára a
II. Pisztráng- és Borfesztivál megnyitóján.

A szép számú érdeklődőt, kikapcsolódni vá-
gyó polgárokat városunk polgármestere, Császár
László köszöntötte az első nap estéjén. Tapol-
ca első embere utalt a szőlőre, borra, amelyből
ezen a rendezvényen is több elismert pincé-
szet képviseltette magát, majd kiemelte, hogy
emellett hasznos időtöltést is biztosít a kul-
turális programokkal tarkított rendezvény.

– Nagy jelentőséggel bírnak ezek a meg-
mozdulások – hangsúlyozta Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke, a rendezvény védnöke,
majd köszönetet mondott ifj. Mezőssy Zoltán-
nak és Végh Tamásnak, hogy még egy külön-
leges programsorozattal bővítették a helyi
gasztronómiai, borászati kínálatot, ezáltal is
öregbítve városunk hírnevét.

Ezt követően a fesztivál fővédnöke, 
dr. Kontrát Károly szólt az egybegyűltek-
hez. Annak az örömének hangot adva, hogy
ilyen színvonalas, minden igényt kielégítő
programsorozat résztvevője lehet.

Az első nap két zenei programmal ért vé-
get – elsőként a Group 'N' Swing Swing &
Boogie Show, majd a Hobby nosztalgia zene-
kar szórakoztatta a nagyérdeműt.

A második nap a Hunguest Hotel Pelion
előtti téren vette kezdetét. Innen indult a nép-
szerű kisvonat, a Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar a nagykanizsai gólyalábasokkal a
program központi helyszínére, ahol már nagy

tömeg várta a pisztráng kiszákolását a tóból.
A látványos művelet Császár László és
Lasztovicza Jenő nevéhez fűződött. Délután
ismét a zene és a tánc kapta a főszerepet, a
Kinizsi Táncegyüttes gyermekcsoportjai lép-
tek fel nagy sikerrel, majd a fantasztikus
hangulatot teremtő Péterfy Bori & Love Band
adott fergeteges koncertet. Zárásként a Sonny
and his Wild Cows Zenekar Mr. Rhytmand
Blues szórakoztatta a közönséget.

A fesztivál utolsó napján a helyiek egyik
nagy kedvence, a Fonográf Emlékzenekar
igazolta jó hírét, felcsendültek a régi nagy
slágerek.

A szervezők nem feledkeztek meg a gyer-
mekekről sem, a Templomdombon a HARI-
BO Gyermeksziget várta a kicsiket, de voltak
vízi, valamint interaktív játékok is.

A két, fő kínálat mellett a pisztráng (ropo-
gósra sült, tök- és szezámmagos, mézes-man-
dulás, füstölt, stb.) és a pincészetek nemes
borai, a pálinkák, párlatok népszerűsítése is
teret kapott, a kulináris élvezetek tárháza
fogadta a fesztivál résztvevőit. Emellett nem
maradhatott el a népművészeti- kézművesek
kirakodóvására sem.

– Nem számítottunk ekkora sikerre, de az
eredmény azt igazolja, hogy van létjogosult-
sága a fesztiválnak – mondták az ötletgazdák.
– Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
szponzoroknak, a város vezetésének, a tech-
nikai háttérnek, a rend őreinek és Tapolca Vá-
rosőrség Polgárőr Egyesület résztvevő tag-
jainak a segítségért, valamint minden részt-
vevőnek, aki jelenlétével emelte a rendezvé-
nyünk színvonalát – tették hozzá.              

Dancs István

Van létjogosultsága a fesztiválnak

A járások létrejöttével átíródik az ország
közigazgatási térképe. Arról, hogy mi tör-
ténik a Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulásával, Császár László elnököt
kérdeztük.

– A törvény erejénél fogva a Társulás a
jelenlegi formájában december 31-ig él. Az
átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezések
szerint 2013. június 30-ig kell dönteni ezek-
nek a Társulásoknak a sorsáról, azaz arról, hogy
megszűnnek vagy átalakulnak az önkormány-
zati törvény szerinti formává. Társulásunk
több körben is tárgyalta ennek a kérdését, és a
többségi vélemény úgy körvonalazódik, hogy
a kistérség keretein belül jelenleg is működő
szociális feladatok, a házi segítségnyújtás, a
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szol-
gálat, a központi háziorvosi ügyelet megma-
radnak abban a formációban, ahogy eddig is

működtek, csak egy új társulás keretein belül.
Nyilván lesznek olyan feladatok is, amelyek
csak néhány önkormányzatot érintenek, de
lehet olyan megoldás is, hogy a település az
adott feladatot önállóan fogja ellátni. Tapolca
a belső ellenőrzést és a szociális feladatokat
eddig is és ezután is maga fogja megoldani.
Az átalakulást követően csak normatív úton,
a konkrét feladatokhoz kapcsolódó finanszí-
rozás lesz. Valószínűleg ehhez az önkormány-
zatoknak is hozzá kell majd járulniuk, mert a
feladatellátásra nem lesz elég a normatíva. A
Nyárfa utcai kistérségi központ üzemelte-
tését, fenntartását pályázati kötelezettség is
előírja. Abban mind a 33 településnek tulaj-
donrésze van. Ott szeretnénk a már említettek
mellett a települések belső ellenőrzési fela-
datait ellátni – mondta az elnök.

N. Horváth Erzsébet

Hogyan tovább kistérségi társulás?

A haza bölcsére emlékeztek
Soha olyan sokan nem vettek még részt a
Deák Ferencről szóló megemlékezésen,
mint az idei év októberének 17. napján. 

– Deák eszménye a hazaszeretet, még pe-
dig a szónak legmagasztosabb értelmében.
„Nem tartom jó embernek, nem tartom ma-
gyarnak – mondja – ki e szegény, szenvedő
hazát jobban ne szeretné, mint akármely
fényes országát Európának ” – hangzott el a
megemlékezés bevezetőjében. Majd Riba
Erzsébet, a Batsányi János Gimnázium ta-
nára idézte fel beszédében Deák alakját gyer-

mekkorától, tanulmányain keresztül politi-
kai sikerekkel fényes karrierjéig, melynek csú-
csa a kiegyezés volt. Majd ismertette, ho-
gyan távolodott el a közélettől és fejezte 
be életét. Az ünnepségen közreműködött a
Bárdos Lajos Intézményegység gyermek-
kórusa és az iskola nyolcadikos tanulója,
Szabó Levente. 

Koszorút helyezett el a domborműnél Ta-
polca Város Önkormányzata, a Deák-család,
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Ma-
gyar Szocialista Párt képviselői.              KM



Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
56. évfordulóján a tapolcai ünnepség Tóth
István áldozat sírjánál és Hillinger István
emléktáblájánál kezdődött, ahol a város és a
helyi pártok képviselői helyeztek el koszorút.

A Katonai Emlékparkban folytatódó ünnep-
ségen Szabó Gyula Győző színművész Kányádi
Sándor Naplótöredék és Felemás őszi ének
című, megzenésített versét adta elő, majd
Stolár Mihály, a Szász Márton-iskola igaz-
gatója mondott megemlékező beszédet, pár-
huzamot vonva az 1849. október 6-án kivég-
zett aradi 13 és 1956 áldozatai között.

– A nemzet 1956. október 23-án is meg-
mutatta, milyen fából faragták: fiatal-idős,
munkás-értelmiségi vállvetve vette fel a küz-
delmet a föld akkori szuperhatalmának szá-
mító Szovjetunióval szemben. Tettüket a
szebb és szabadabb jövő utáni szent vágy
vezérelte. Nem akarták tovább tűrni a kite-
lepítéseket, a padláslesöpréseket, a termény-
beszolgáltatást és a lágerek borzalmait. Mikor
manapság szabadon választunk rádióadót,
újságot, illetve külföldi úti célt – gondoljunk
’56 részvevőire – mindezeket nekik is kö-
szönhetjük. Elszántságukat mi sem mutatja
jobban, mint hogy a harckocsikkal felvonuló
ellenségnek is hetekbe tellett a forradalom
vérbefojtása. A mi generációnk először fojtott
hangú családi beszélgetéseken, félig elhallga-
tott történetekből ismerhette meg a forrada-
lom valós történetét. Az ‘56-os hősök áldozat-
hozatala hídként köti össze az egykori és mai
nemzedékeket, még akkor is, ha 2006-ban a
Gyurcsány-kormány símaszkos rendőrei erő-
szakkal próbálták ezt megtagadni. Nem enged-
hetjük, hogy ma – 56 esztendő elteltével –
bárki megpróbálja összemosni az elnyomó-
kat az elnyomottakkal, a forradalom leverőit
az áldozatokkal, a hazudozókat a nemzetért
őszintén tenni akarókkal – szögezte le az ün-
nepi szónok.

Majd az 1956-os tapolcai eseményeket
megidézve arról szólt, hogy a barikádnak
akkor is két oldala volt, és mindenkinek el
kellett döntenie, hogy melyik oldalra áll.

– Tudták ezt itt Tapolcán is, hiszen 1956.
október 28-án a tapolcai vállalatok és intéz-
mények többsége megválasztotta a munkás-
tanácsokat. Október 30-án a Tapolcai Közsé-
gi Forradalmi Tanács határozatot hozott az

ÁVH-sok és a rendőrségi nyomozók letartóz-
tatásáról, valamint a főváros részére szerve-
zendő élelmiszergyűjtésről – mondta a meg-
emlékező. Majd a forradalom neves és
névtelen hőseire hívta fel a jelenlévők figyel-
mét, köztük is a legfiatalabbra, a 16 évesen
kivégzett Mansfeld Péterre.

A szónok beszédében emléket állított
Brusznyai Árpádnak, a veszprémi Lovassy
Gimnázium egykori tanárának, aki életével
fizetett azért, mert megpróbálta a veszprémi
eseményeket békés mederbe terelni és elke-
rülni a vérontást. A megtorlás szörnyűségé-
nek bemutatásához Brusznyai Árpád felesé-
gétől idézett megrázó sorokat.

„A 301-es parcella a remények temetője, 
a tiszta gondolatoké, az önfeláldozó ember-
szeretet van ide eltemetve. S ha iszonyatosan
néma is – erő sugárzik belőle. Ők tudhatják
ezt – különben miért félnének annyira tőle.
Miért nem volt rá még precedens, hogy vala-
ha valakinek is elárulták volna? Más temetők
sírjait ennyi idő után lassan újra meg kell
váltani. Ezt nem kell. E temető titkainak feltá-
rásához egy egész nemzet összefogására van
szükség! Ők az erősebbek, akik itt pihennek…”

Az 1990. április 24-ei exhumálásra az öz-
vegy így emlékezett:

„Aztán újra találkoztam vele. Harminckét

év után feladták a mély sírból a koponyáját,
és kezemben tarthattam azt a koponyát,
amiben annyi-annyi szeretet, tudás, humani-
tás, szellem lakott valaha, és most reményte-
lenül üresen, földdel, finom gazzal átszőve
ölelhettem magamhoz. Így kaptam vissza…”

Az emlékezés örökérvényű parancsát így

indokolta Stolár Mihály:
– Emlékeznünk kell, hogy ilyen írásoknak

ne kelljen megszületniük és ilyen pillanatokat
egyetlen feleségnek vagy anyának se kelljen
megélnie. Emlékeznünk kell azért is, hogy a
kegyetlenség többet ne ismétlődhessen meg,
és hogy ne viselhessen Magyarországon töb-
bé közjogi méltóságot egy volt karhatalmista
vagy egy MSZMP Központi Bizottsági tag,
aki titkos jelentéseket olvasott emberekről, s
akiket ma honfitársaimnak mer szólítani,
vagy éppen hazudik – figyelmeztett az ünnepi
szónok. Majd Márai Sándor Mennyből az
angyal című versének zárósorait idézte:
„Angyal, vidd meg a hírt az égből: Mindig új
élet lesz a vérből.” Ebből a vérből születtünk
hát mi is, s az oly nehezen értelmezhető
szabadságunk is. Hajtsunk hát fejet ’56 hősei
előtt. Rajtunk a sor, hogy lelkünkben ’56 for-
radalmárainak személyes példájával a ma-
gunk erejéből és magunk emberségéből olyan
Magyarországot teremtsünk, amelyben hinni,

dolgozni és élni tudunk – adott hangot
reményének Stolár Mihály.

Az ünnepség folytatásaként Ivancsics Ilona
színművész előadásában Jókai Anna Ima Ma-
gyarországért című verse hangzott el.

Az 1956-os emlékműnél Tapolca Város Ön-
kormányzata nevében Császár László pol-
gármester, Sólyom Károly alpolgármester és
Ughy Jenőné aljegyző helyeztek el koszorút.
A Tapolcai Katonai Hagyományőrzők képvi-
seletében Horváth Gábor és Pék László, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
Bartha József és Bartha Józsefné, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében Molnár
Attila koszorúzott. A Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesület koszorúját Nacsa
Ferenc és Benács Lajos, a Vállalkozók
Területi Ipartestületének virágait Vörös Béla
és Csizmadia József, a Városszépítő Egye-
sület koszorúját dr. Zsiray Ferenc és Benács
Lajos helyezte el az emlékoszlopnál.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom ko-
szorúját Dobó Zoltán és Vajda Attila, az MSZP
koszorúját pedig Székely Jenő és Buzás Gyula
helyezte el az 1956-os emlékműnél.

A megemlékezés méltó befejezéseként
Szabó Gyula Győző előadásában Bánk bán
csodálatos áriája, a Hazám, hazám, Te min-
denem… kezdetű hangzott fel.

N. Horváth Erzsébet
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Kitüntetések a katolikus iskolábanA sport mindenkié!

Szent Gellért a katolikus iskolák védőszent-
je. Emléknapján, szeptember 24-én az ér-
seki palotában dr. Márfi Gyula érsek Szent
Gellért-díjakat adott át.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
alapította a díjat azzal a céllal, hogy lehető-
séget teremtsen a katolikus iskolákban vég-
zett kiemelkedő munka elismerésére.

Ezen díjat idén a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola volt igaz-
gatója, Németh Imréné kapta meg, aki 19 évig

áldozatos munkával vezette az intézményt.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elisme-
réseképpen és egyben nyugdíjba vonulása al-
kalmából Boldog Gizella Főegyházmegyei Em-
lékérem ezüstfokozatban is részesült. 

Az intézmény másik díjazottja Szájer Béla
földrajz-rajz szakos tanár. Kiemelkedő szakmai
munkájának és színvonalas nevelő-oktató mun-
kájának elismeréseképpen a díjak közül a Szent
Gellért Érdemérem ezüstfokozatát vehette át az
ünnepségen. Hedericsné R. Szilvia

Az A.R.A.T.I.S. mozaikszó, jelentése ma-
gyarul: tudatosság, tisztelet, cselekvés, tole-
rancia, befogadó, sport. Ennek a célnak 
a megvalósítása jellemzi azt az uniós
COMENIUS-projektet, amelynek kereté-
ben Tapolcán szerveztek találkozót.

A 2011-ben kezdődött projektben Magyar-
ország, Luxemburg, Németország, Ausztria
és Olaszország vesz részt. Hazánkat a Szász
Márton-iskola képviseli.

A találkozó résztvevőit Császár László
polgármester köszöntötte a Hotel Pelion-
ban október 19-én. Szólt a városról, arról,
hogy a település méltán idegenforgalmi
központja a térségnek. Arra kérte a jelen-
lévőket, hogy vigyék hírét Tapolcának, és
ha tehetik, turistaként is térjenek vissza, a
város és a csodálatos Balaton-felvidék szí-
vesen látja őket.

Oliver Leick, a projekt ausztriai koordiná-
tora az inkluzív sport alapgondolatát, célját
fogalmazta meg. – A sport mindenkié, spor-
toljon mindenki képességei szerint. Az in-
kluzív sport mindig csapatsportból áll, benne
atléták és partnerek vesznek részt. Az atléták
a fogyatékos játékosok, a partnerek pedig az
ép társaik – mondta.

– A projekt másik célja – tette hozzá a
koordinátor –, hogy boldogságot hozzon az
iskola falai közé, mert ha a tanárok boldo-
gok, a diákok is boldogok lesznek. Keve-
sebb egoizmust és több együttműködést sze-
retnénk az iskolákban. Ezúton is szeretném
megköszönni a város vezetésének és az is-
kolának azt a rendkívüli nagy munkát, ame-
lyet az inkluzív sportba fektetnek. Azoknak
a gyerekeknek, akik a tapolcai iskolába 
járnak, valóban olyan pedagógusokra van
szükségük, akik őket tanítják – hangsúlyoz-
ta Oliver Leick.

A projekt zárórendezvényére is Tapolcán
kerül majd sor 2013 májusában.            NHE

Dr. Márfi Gyula érsek és a kitüntetettek

Fotó: Iskola

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség nevében Lasztovicza Jenő és Sági
István koszorúzott

Fotó: N. Horváth

Ez a tánc is inkluzív sport

Fotó: TVT

Jókai Anna:
Ima Magyarországért

(részlet)

Öregisten, Nagyisten 
mit akarjunk s mit nem: 

törvényed vezessen 
hogy e kis nép oda ne vesszen 

át ne lyukadjon helyünkön a térkép 
ki ne radírozzon a világi lét végképp 

serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét 
kend meg könnyektől elhomálylott szemét 
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent 
- hiszen az életünk hovatovább ráment - 

mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

„A 301-es parcella a remények temetője, a tiszta gondolatoké, 
az önfeláldozó emberszeretet van ide eltemetve”
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Házasságot
kötöttek:

Geröly Balázs és Madarász Noémi
Hamulecz József és Tóth Piroska
Kondor Balázs és Laukó Ildikó
Kovács Lajos és Horváth Zita

Kulcsár Balázs és Horváth Hilda
Linter Balázs és Starcsevics Nikoletta

Németh Péter és Fehér Mónika
Pehl László és Szabó Andrea

Rozsmán István és Baranyai Mária
Sós Róbert és Medvegy Boglárka

Varga Tamás és Markó Lilla

Évfordulók
1490. október 522 éve
Habsburg Miksa hadai benyomultak a Dunán-
túlra és átvonultak Tapolcán is.
1890. október 1. 122 éve
A tapolcai vincellériskola indulása.
1940. október 1. 72 éve
Légoltalmi ház és házcsoport parancsnoki tan-
folyam indult Tapolcán.
1930. október 16. 82 éve
Tapolcán született Czibere Tibor gépészmérnök,
egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth díjas.
1988-ban művelődési miniszter volt.
1910. október 27. 102 éve
Tapolcán született Sallay Misi cigányprímás,
nótaszerző, szövegíró. Nevéhez számtalan ma is
játszott dal fűződik. Pl. Piros rózsák beszélget-
nek, Jégvirágos hideg tél volt, stb., de ő szerezte
a Fradi-indulót is. 1970. március 5-én
Budapesten hunyt el.
1910. október 27. 102 éve
„Tapolcza és Vidéke Kórházegyesület” emlékira-
ta az építkezés megindítása ügyében.
1910. október 30. 102 éve
Színpártoló egyesület alakult Tapolcán.
1925. október 30. 87 éve
Felfedezik a kórház alatti barlangot a tüdőbeteg-
pavilon építése során.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Betöréses lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2012. szeptember hó 21. 11,00 óra és
2012. szeptember hó 24. 09,15 óra közötti idő-
ben a tapolcai szennyvíztisztító alatti helyen
kerítésbontás módszerével a telepre behatolt,
ott megbontotta a régi klórtáróló épület olda-
lát, majd onnan gépeket vitt el 600.000 Ft ér-
tékben. A bűncselekménnyel okozott lopási kár:
600.000 Ft, rongálással okozott kár: 30.000 Ft. 
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. október hó
08-án 15,00 és 15,15 óra közötti időben a

Fenyves utcában található lakóház elől a
járdáról eltulajdonította az elszállításra váró
„Totya” márkájú használt kazánt. A bűncse-
lekménnyel okozott kár: 50.000. Ft. 
- Nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás
bűntettének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
október hó 08-án 07,20 és 10,30 közötti idő-
ben egy Egry József utcában található lakásba
ismeretlen módszerrel behatolt, majd onnan
készpénzt, aranyékszert, műszaki cikkeket
tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott
kár: 1.025.000 Ft, rongálási kár: 1.900 Ft.

Molnár András r. százados

„Ha az a hivatásunk, hogy segítsünk a gyógyításban, akkor bizony 
szükségünk van arra a plusz tudásra, amit az átképzéssel kapunk”

A tapolcai kórház az ország egyik struktú-
raváltó kórháza. Július 1-jétől megszűnt az
aktív belgyógyászat és az aktív sebészet. Az
intézmény fő profilja a légzésrehabilitáció
és az idősgyógyászat lett. Az átalakult
struktúra a szakdolgozók új helyét is ki-
jelölte. Arról, hogy hová kerültek, Hársfa
Gyuláné ápolási igazgatót kérdeztük.

– Igyekeztünk őket másik osztályra elhe-
lyezni. Volt, aki az egynapos sebészeten ma-
radt, volt, aki a barlangterápiára került. Mivel
a légzésrehabilitáció ágyszáma 51-ről 71-re
emelkedett, ezért minimum feltételként előír-
ták a szakdolgozók létszámának növelését is.

– Az új feladatkörökhöz kell új képesítés is?
– Igen. Ennek a megszerzéséhez nyújt le-

hetőséget a „Képzési programok az egészség-
ügyi ágazatok szolgáltatás fejlesztése érdeké-
ben” elnevezésű, mintegy 120 milliós, nyer-
tes uniós pályázatunk.

– Ezen belül hány szakdolgozó átképzésére
nyílik lehetőség?

– 18 fő képzését tervezzük a fenti összeg-
ből. Az átképzendők többsége OKJ-s ápoló,
vagy szülésznő, de van közöttük diplomás
ápoló is.

– Hogyan fogadták az átképzés lehetőségét
a dolgozók, a kiválasztás miként történt?

– Nem volt nehéz „összeverbuválni” a dol-
gozókat. Jól fogadták, hogy továbbképezhe-
tik magukat. A kiválasztásnak keretet szabott
az, hogy azok a dolgozók, akiknek csak 3
éves szakiskolájuk van, nem vehetnek részt
az átképzésben, mivel az érettségihez kötött.

– Milyen területekre történik az átképzés?
– Mivel a kórház fő profilja a légzésreha-

bilitáció és a geriátria (idősgyógyászat), főleg
ezeken az osztályokon történik meg a szak-
emberek átképzése, de ezek mellett endosz-
kópos, szemészeti, sürgősségi, audiológiai,
pszichiátriai, stresszkezelő és kardiológiai
szakasszisztens képzésre is nyílik lehetőség.

– Milyen időtartamúak ezek az iskolák?
– Többségük 10 hónapos, de van közöttük

másfél éves időtartamú is.
– Ön mit tapasztalt, milyen jelenleg a kór-

ház helyzete mind a beteg, mind az itt dolgo-
zók megítélése szerint?

– A struktúraváltás utáni első napokban a
betegek azt hitték, hogy már nem lesz semmi
a kórházban. De aztán látniuk és tapasztal-
niuk kellett, hogy mindenkit ugyanúgy ellá-
tunk, mint eddig. Ellátatlanul nem marad
egyetlen egy beteg sem, aki a kórházhoz

fordul. Működik a 24 órás ügyelet, a sebészeti
ambulancia. A belgyógyászaton ügyelet van,
ugyanazokat a betegeket látjuk el, mint akiket
az aktív ágyakon láttunk el. Az egynapos
sebészetbe is sok minden belefér, szinte
azokat a műtéteket végzik el – néhány
kivételével –, amelyeket eddig elvégeztek az
aktív osztályon. A dolgozói oldalról megítél-
ve a kórház helyzetét, úgy érzem, hogy nyu-
galom van, mindenki végzi a feladatát. A hí-
resztelések, miszerint 20 dolgozó vált meg az
intézménytől, nem igazak. 7-8 az a fő, aki
másutt keresi a boldogulást, míg mások
nyugdíjba mentek, de haláleset is történt.
Vannak olyanok is, akik elmentek, de vissza-
járnak dolgozni az egynapos sebészet kereté-
ben. A dolgozóink jövőképét pozitívan és
megnyugtatóan befolyásolta az a kapuvári
kórházlátogatás is, amelyet nemrég szervez-
tünk. Abban az intézményben már 5 éve meg-
szűnt az aktív ellátás, a fő profiljuk az érbe-
tegek rehabilitációja. Csodálatos, új épület-
szárnyat adtak át nemrég a kórházban. Ott
tényleg XXI. századi már a gyógyítás, a fel-
szereltség. Beszélgettünk a dolgozókkal, akik
elmondták, hogy kezdetben ők is tiltakoztak
az új struktúra ellen, de az idő és a tapasztalat
meggyőzte őket, hogy a legjobb utat válasz-
tották. Ma már nemcsak az ország különböző
pontjairól fogadnak betegeket, de külföldről
is nagy az érdeklődés a hungarikumnak szá-
mító, szénsavas-gázfürdő iránt. Bízom benne,
hogy az Európában is egyedülálló gyógybar-
langunkra épülő légzésrehabilitáció híre is
messze el fog jutni. 

Természetesen nemcsak Hársfa Gyulánét,
az Ápolási Osztály igazgatóját kérdeztük
meg, de néhány olyan dolgozóval is beszél-
gettünk, aki részt vesz az átképzésben. 

Ráczné Szalay Tünde jelenleg ápolóként
dolgozik az Ápolási Osztályon. Az átképzés
után geriátriai szakasszisztens lesz.

– Szülésznőként dolgoztam ugyanebben az
épületben egészen addig, míg a szülészet meg
nem szűnt. Azóta ápolóként látom el az itt
lévő, idős betegeket – mondja. – Megmondom
őszintén, nagyon nehéz volt a váltás, hiszen a
szülést, a születést legtöbbször öröm kíséri,
az érintettek sem betegek, hanem boldog kis-
mamák. Az Ápolási Osztályon idős, beteg
emberek vannak, akiket – sajnos – néha az
utolsó útjára is mi kísérünk el. Amikor az első
betegeket elveszítettük, szinte alig tudtuk túl-
tenni magunkat a megrázkódtatáson. Az el-

múlt 6 év tapasztalata, a betegek mosolya, há-
lája megszerettette velem ezt a szép szakmát.
Az átképzés abban is segíteni fog, hogy a
tapasztalat mellé szakirányú ismereteket is
szerezzek.

A krónikus belgyógyászaton dolgozó
Szabados Istvánné 2002-ben, Szombathelyen
szerezte meg a diplomás szakápolói végzett-
ségét, és még ugyanabban az évben került az
első munkahelyére, a tapolcai kórház aktív
belgyógyászatára.

– Most már krónikus osztályként működik
az az osztály, ahová akkor kerültem, de az
aktívból hozott tapasztalataim, a főiskolán ta-
nultak – lélekápolás, az infúziós terápia, az
ápolási dokumentáció tervezése, végrehajtása
– mind-mind segítenek a mostani munkám-
ban.

– Miként fogadta a váltás szükségességét?
Amikor úgy döntött, hogy részt vesz az átkép-
zésben, milyen tényezők motiválták?

– Nem volt könnyű a váltás. Nemcsak én,
de többen is úgy érezték a munkatársaim
közül, hogy valamit elvettek tőlünk. Negatív
irányba fordultunk. De éppen ezt nem sza-
bad! Minket ideköt a lakóhelyünk, a csalá-
dunk, a betegek iránti szeretet. És ha az a
hivatásunk, hogy segítsünk a gyógyításban,
akkor bizony szükség van arra a plusz tudás-
ra, amit az átképzéssel kapunk. Jobban
megismerjük az idősgyógyászatot, jobban oda
tudunk figyelni egy-egy betegre, valóban be-
tegközpontú lehet az ápolásunk, hiszen min-
den beteg más és más. Más társadalmi közeg-
ből jöttek, másként kell segíteni azt, akinél az
otthoni ápolás biztosított lesz, és azt, aki csak
a mi segítségünkkel tud felkészülni rá. Ezt is
fel kell mérnünk. Az idősgyógyászat is csa-
patmunka. Az orvos, az ápolók, a diatetikus,
a gyógytornász és még sorolhatnám, hogy ki-
nek az áldozatos munkája szükséges ahhoz,
hogy a betegek érezzék, hogy a „szívünkkel
hajolunk föléjük”.

A krónikus belgyógyászati osztály főnővé-
re, Kázsmér Istvánné, a kolléganő által emlí-
tett ápolói csapat vezetője is részt vesz az át-
képzésben.

– Mindig is az egészségügyben szerettem
volna dolgozni, máshol nem is tudtam volna
elképzelni az életem – mondja. – Ajkán vé-
geztem az egészségügyi iskolában, hála
Istennek azóta is itt lehetek a betegek között.
Az idősgondozás teljesen más, mint az aktív
betegellátás, de eszembe sem jutott, hogy el-

hagyjam a belgyógyászatot. Azzal, hogy ma-
gasabb szinten ismerjük meg az idősgyó-
gyászatot, jobban is tudunk segíteni a rá-
szorulóknak. Óriási erőt ad számunkra a bete-
gek visszajelzése, hálája, szeretete.

– Amikor meghallotta, hogy lehetőség nyí-
lik az átképzésre, mire gondolt először? –
kérdezem Juhász Sándornét, aki szülésznő-
ként kezdte, majd a szülészet megszűnése
után a sebészeten dolgozott. Jelenleg a lég-
zésrehabilitáción ápolóként végzi a mun-
káját. Az átképzés után légzésrehabilitációs
szakasszisztens lesz.

– Nagyon örültem, mert az az igazság,
hogy – mivel GYES-en voltam – több isko-
láról is lemaradtam. Amikor visszajöttem,
akkor pedig a kolléganőim mentek szülni.
Alig várom, hogy elmehessek a tanfolyamra,
hogy bővíthessem a tudásomat. Megmondom
őszintén, nagy törés volt az életemben a szü-
lészet megszűnése, de a szükség ezt hozta.
Oda kell menni, ahová mondják. Ahol a meg-
élhetés van, ott kell helyt állni és maximálisan
megmutatni, hogy mit tudunk. Segíteni kell a
betegeken, bárhol is dolgozzunk az egészség-
ügyben. Ezért tanultunk.

Vajainé Orbán Irén tapolcai kórházi útja is
a szülészetről a sebészeten át vezetett a lég-
zésrehabilitációra.

– Örülök az átképzés lehetőségének. Úgy
gondolom, hogy ebben a világban több lábon
kell állni. Amíg GYES-en voltam is tanultam,
elvégeztem a hospice ellátáshoz szükséges is-
kolát. Véleményem szerint annak, aki az egész-
ségügyben dolgozik, sokféle területen kell
helytállnia. Ezt fogja segíteni ez az átképzés
is. Ha elvégzem az iskolát, légzésrehabilitá-
ciós szakasszisztens leszek. Van egészségügyi
főiskolai végzettségem is, de – sajnos –, hogy
a diplomát megkapjam, nyelvvizsgázni kéne
hozzá. Nem adom fel! Ahhoz, hogy milyen
lehet a tapolcai kórház jövője, jó példát adott
számunkra a kapuvári kórházban tett látoga-
tás. A jövő kórháza fogadott ott bennünket,
világszínvonalú felszereltséggel, elégedett dol-
gozókkal és betegekkel. Ha mindaz megvaló-
sul, amit Tapolcára terveztek, akkor az pluszt
fog adni az itt dolgozóknak, a betegeknek, de
Tapolca lakossága is büszke lehet majd rá.
Biztos, hogy az ország legkülönbözőbb részé-
ről is szívesen jönnek majd ide a betegek, mert
gyógyít a barlang levegője, kellemes a kör-
nyezet, és szinte üdülésnek érzik majd azt az
időt, amit a gyógyulással töltenek el.     NHE

Köszönet
A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapít-

vány ezúton kíván köszönetet mondani
mindazoknak, akik 2011. évi jövedelem-
adójuk 1%-át – összesen 79.305,-Ft-ot –
az Alapítvány részére felajánlották.

Kérjük, felajánlásaikkal az elkövetke-
zőkben is támogassák Alapítványunkat.

Számlaszámunk: 73200079-11200352;
Adószámunk: 19261155-1-19
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének FIDESZ-KDNP frakciója indít-

ványára a Képviselő-testület közérdekű kötelezettség-vállalást szervez Tapolcán, melynek
közérdekű célja egy mentőautó (esetkocsi) beszerzése, illetve az új mentőállomás meg-
építéséhez való hozzájárulás.

Ennek megfelelően Tapolca Város Önkormányzata létrehozott egy erre a célra elkülöní-
tett számlát, melyre az adományokat, támogatásokat átutalással teljesíteni lehet. A közér-
dekű célra létrehozott számla száma: OTP BANK NYRT. 11748052-15429348-10510005

Kérem segítségüket annak érdekében, hogy a kitűzött cél Tapolca és környéke be-
tegeinek érdekében mielőbb teljesüljön.

Köszönettel: Császár László, Tapolca Város polgármestere



Segítség – Önnek!
Bizonyára nemcsak bennem, de velem
együtt sokakban felmerül a kérdés, ami-
kor a „sárga csekkek” érkeznek, hogy jól
választottam-e biztosítót, van-e olcsóbb és
áttekinthetőbb konstrukció az általam fi-
zetettnél. De jól jönne a segítség a hitel fel-
vétele előtt is, vagy akár egy-egy pályázati
kiírás keresésekor.

Ezeket a lakossági, vállalkozási igényeket
felismerve alakította ki tevékenységét a
Vásárhelyi Balázs vezérigazgató vezette, pé-
csi székhelyű PROFIT HOLDING HUN-
GARY Zrt., amely hamarosan megnyitja iro-
dáját Tapolcán is.

– Örömmel vettük a Társaság jelentkezését
városunkban – mondja Parapatics Tamás, az
együttműködő partner Tapolcai Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezető igazgatója. – Az Iroda a

Belvárosi Irodaházban kap majd helyet. Az
ott dolgozó munkatársak készséggel és jól
felkészülten fognak segíteni az Irodát felke-
resőknek abban, hogy el tudjanak igazodni az
egyre nehezebb, bonyolultabb pénzügyi vi-
lágban. Egy helyen, naprakészen nyújtanak
tájékoztatást nemcsak a speciális biztosítási
lehetőségekről, de a pályázatokkal, a vállal-
kozói hitelekkel kapcsolatos, legfrissebb in-
formációkkal is szolgálnak. Segítséget nyúj-
tanak az energetikai előminősítéshez éppúgy,
mint a kintlévőség kezeléséhez. 

– A szolgáltatás igénybevételével nemcsak
kényelmesebbé és egyszerűbbé fog válni a tájé-
kozódás, de jelentős összeget is megtakaríthat
majd az Iroda segítségével a hozzá forduló –
hangsúlyozta Parapatics Tamás ügyvezető. 

N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA
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A bitófa árnyékánál erősebb a becsületszó
Az aradi vértanúk gyásznapján, október 
6-án a Himnusz elhangzása után a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézmény-
egység pedagógusa, Németh János tartott em-
lékező beszédet a Katonai Emlékparkban. 

– Gyászolunk és 1849. október 6-ra em-
lékezünk. Nemcsak a – e napon kivégzett –
hősökre, de mindazokra, akik akkor a polgári,
független Magyarországért adták életüket,
szabadságukat, és az értelmetlen, kicsinyes,
primitív bosszú áldozataivá váltak. Mégis ők,
Batthyány Lajos miniszterelnök és az aradi
13 a áldozata ennek a megtorlásnak és
megszemélyesítője a magyar nemzet gyászá-
nak – mondta.

Kiemelte: ezek az emberek nem született
hősök voltak, mégis jelképekké váltak, a
bátorság, kitartás és az adott szó szentségének
szimbólumaivá. Számukra az ügy, ami talán
„nem is volt mindnyájuké”, a becsületszóval
és az esküvel egyesülve erősebbnek bizo-
nyult, mint a „bitófa árnyéka”.

Kicsinyességnek, kegyetlenségnek és cini-
kusnak nevezte a szónok azt a fajta eljárást,
ahogy kivégezték az aradi vértanúkat. Utalt a
„világ közvéleményére” is: – Az orosz cár

kifejezte rosszallását, elítélte az aradi kivégzé-
seket a francia és az angol külügyminiszter is.

Ünnepi beszéde végén Németh János név
szerint is megemlítve a mártírokat, azok vég-
ső nyugvóhelyét, rámutatott: – A sors ke-
gyetlen fintora, hogy az a föld, amelyben a 13
honvédtábornok nyugszik, ma már nem ah-
hoz az országhoz tartozik, amelyikért az éle-
tüket adták. Ennek ellenére hiszünk benne,
hogy így is arról álmodnak, amiért küzdöttek:
egy békés, erős, gazdag Magyarországról!
Mi, magyarok – a határon innen és túl – há-
lánk és köszönetünk kifejezése mellett csak
egyet kívánhatunk: nyugodjanak békében!

A következő percekben városunk Önkor-
mányzata, pártok és civil szervezetek, majd
magánszemélyek helyezték el a kegyelet ko-
szorúit, virágait az emlékoszlopnál. 

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Tagintézményének tanulói (a műsort Víghné
Varga Odett állította össze) hűen érzékeltet-
ték a 163 évvel ezelőtti kegyetlen történése-
ket – egyenként idézték meg a vértanúk sze-
mélyét, búcsúlevelekből idéztek – méltó em-
léket állítva az aradi tizenháromnak, elítélve
az értelmetlen, kegyetlen vérengzést.         DI

Az egri hősökre emlékeztek
Az egri vár hős várkapitányára és a 460
évvel ezelőtti győztes ütközetre emlékez-
tek – október 17-én – városunkban Dobó
István mellszobránál. Az ünnepi rendez-
vényt a Dobó Lakótelep Családjaiért Egye-
sület szervezte.

Hangodi László történész utalt az 1552-es
egri várvédelem konkrétumaira, majd külön
szólt annak hős várkapitányáról. – Dobó István
személyes példái sokaságát szolgáltatva tar-
tott rendet katonái között, és hadvezéri zse-
nialítását többször megcsillantva, együtt mun-
kálkodva tehetséges tisztikarával, csúffá tette a
török ostromló hadat.

Hangsúlyozta, hogy tapolcai vonatkozása is
volt az ütközetnek: Gersei Pethő Gáspár lovas
főhadnagy, aki I. Ferdinánd tisztjeként harcolt
Egerben, majd lett hőse az 1552. szeptember
29-i csatanapnak és ütközetnek is. Ezt köve-
tően a szónok beszélt még arról is, Dobó István
a helyi honvédségi alakulat névadója volt.

Az ünnepi megemlékezés záróakkordja-
ként a Gyulaffy László Hagyományőrző Lo-
vasbandérium és a Dobó Lakótelep Család-

jaiért Egyesület helyezte el a kegyelet ko-
szorúit, majd díszlövéssel ért véget a ren-
dezvény.  Dancs István

Három nap zene a jótékonyság jegyében
„Tudunk mi együtt” cím-
mel háromnapos (október
19-21.) jótékonysági zenei
rendezvénynek adott ott-
hont az egy éves jubileu-
mát ünneplő Csudaszar-
vas Kávéház. A bevételből
a Tapolcai Városőrség
Polgárőr Egyesület sze-
retne kétkerekű közleke-
dési eszközöket vásárol-
ni. A részletekről Szalkai
Zsolt, a szervezet elnöke
tájékoztatta lapunkat.

– Még nyáron, egy baráti
beszélgetés során vetődött
fel az ötlet, jó lenne, ha a
helyi polgárőrök nemcsak a
saját kerékpárjaikat és gép-
járműveiket használnák a
szolgálat ellátás során, ha-
nem az Egyesület is rendel-
kezne vele. Ebből az apro-
póból szerveztünk egy tá-
mogatói koncertet. A beszél-
getésből ötlet, majd annak

is a tovább fejlesztett változata lett. Így a ren-
dezvény nem egy-, hanem háromnapos lett.

Október 19-én a fiataloknak diszkót
szerveztünk, DJ-k szórakoztatták a közön-
séget. A második napon a rock dübörgött
(Magányos Eper és a Jóindulat együttes).
A zenei program utolsó napján a „tiszta
hangok szóltak a közjóért”, egy más műfaj
képviseltette magát Havasi Gábor és
Domján Tamás személyében. 

A fellépést minden előadó ingyen vál-
lalta. A jegyek 450 HUF-ba kerültek, a
befolyt összeget (100 ezer HUF) a pol-
gárőrség kapta meg. A belépőjegy egyben
tombolaként is szolgált, hiszen az este
folyamán értékes díjakat sorsoltak ki –
mondta az Egyesület elnöke.

– A rendezvényt a Csudaszarvas Kávé-
házban bonyolították le nagy sikerrel. Kü-
lön köszönetemet szeretném a lap hasáb-
jain keresztül is kifejezni Török Balázsnak
és Szakonyi Balázsnak, valamint a helyi
média képviselőinek és azoknak a szemé-
lyeknek, akik hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez – tette hozzá Szalkai Zsolt.

Dancs István

A hagyományőrzők nevében Németh
Gyula és Hangodi László koszorúzott

Fotó: Dancs

A jótékonysági rendezvény utolsó napján lépett
fel Havasi Gábor és a Calypso Band is

Fotó: Dancs

Kosztolányi Dezső
Halottak
(versrészlet)

Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

hatnak tovább. 
Futók között titokzatos megállók. 
A mély sötét vizekbe néma, lassú 

hálók. 
Képek, 

már megmeredtek és örökre 
szépek. 

Bűn- és balesetmegelőzési tanácsok
Mindenszentekre és Halottak napjára

Mindenszentek és Halottak
napja közeledtével szinte az
egész ország megmozdul, so-
kan kelnek útra, hogy a te-
metőkben elhunyt rokonaik,
ismerőseik, barátaik előtt le-
róják kegyeletüket. A megnö-

vekvő forgalom azonban a különféle tör-
vénysértések elkövetését idézheti elő. Ebben
az időszakban sajnálatos módon minden
évben megszaporodik a temetők környékén
történő gépjárműlopások- és feltörések,
zseblopások és temetői lopások száma. Ezért
is fordít kiemelt figyelmet a Tapolcai Rend-
őrkapitányság a közbiztonsági, bűn- és bal-
esetmegelőzési feladatok ellátására. 

Fontosnak tartjuk felhívni a lakosság fi-
gyelmét az ilyenkor elszaporodó bűncse-
lekmények megelőzésének lehetőségeire.

A következő tanácsokkal szeretnénk hoz-
zájárulni, hogy az emlékezés időszakát ne
árnyékolja be semmiféle jogsértés:

– Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győ-
ződjenek meg a jármű ajtajainak és ablakai-
nak zárt állapotáról, illetve a riasztó bekap-
csolásáról!

– Amennyiben lehetőségük van rá, parkol-
janak az arra kijelölt helyeken, az esti órák-
ban pedig válasszanak olyan területet, ahol jó
a közvilágítás, illetve a parkolóhely belátható
és forgalmas!

– Személyes irataikat, bankkártyájukat, la-

káskulcsukat, sőt még a gépjármű okmányait
se hagyják az autóban!

– Kerékpárjaikat jól látható, forgalmas helyen,
a megfelelő módon zárják le és rögzítsék!

– Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat,
miközben a sírt rendezik!

– Értékeikre mindig ügyeljenek, a pénz- és
irattárcát ne a táska vagy a kosár tetejére
tegyék, ebben az esetben csak a belső zsebek
kínálnak megfelelő védelmet!

– Tömegközlekedési eszközön, különösen
fel- és leszállások alkalmával figyeljenek kör-
nyezetükre, táskájukat szorítsák testükhöz és
azt mindig tartsák maguk előtt!

– A koszorúkat igyekezzenek a sírhoz rög-
zíteni (ugyanis, ha nem lehet azokat egyetlen
mozdulattal leemelni, a tolvajok jobbnak lát-
ják továbbállni)!

Ebben az időszakban a közutakon történő
forgalomnövekedés nagyobb türelmet és elő-
vigyázatosságot igényel a járművezetőktől.
Ezért kérjük a járművezetőket, hogy ne
„megszokásból” közlekedjenek, figyeljék a
közúti jelzéseket, s ha tehetik, a híradásokból,
valamint az internetes honlapok segítségével
már az út megkezdése előtt tájékozódjanak a
várható változásokról, s fokozottan figyelje-
nek a temetők környékén a gyalogátkelőhe-
lyek biztonságára!

Az áldozattá válás és a balesetek meg-
előzése érdekében kérjük fokozott odafi-
gyelésüket!     Tapolcai Rendőrkapitányság
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„Időben kell megismertetnünk 
a fiatalokat a gyökerekkel”

Nyitva áll a Ringató Bölcsőde kapuja

Egy újabb, szép hagyományt elevenített föl
a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintéz-
ménye. Szeptember 28-án rendezték meg-
több száz szülő és gyermek részvételével a
Mihály-napi vásárt. A részletekről Gáspár
Györgyné (Teca néni) intézményvezető tá-
jékoztatta lapunkat.

– A Mihály-napi vásárt idén
tűztük ki célul; örülünk, hogy ko-
moly részvétel mellett sikerült meg-
valósítunk. A vásár előkészületi fázi-
saiba is bevontuk a gyerekeket, kö-
zösen készítettük a portékákat. Idő-
ben kell megismertetnünk a fiatalo-
kat a gyökerekkel.

Vásári komédiával kezdődött a
délelőtti program, amelyet az óvó-
nénik adtak elő. Ezt követően min-
den csoport elmondta az erre az alka-
lomra megtanult mondókáját.

A délutáni vásári forgatagot –
stílszerűen – Szabó Csaba „alkalmi”
kisbíró nyitotta meg dobpergés kö-

zepette, aki nemcsak országosan elismert
néptáncos, de édesapaként is jelen volt a ren-
dezvényen.

– A vásárban gyorsan elkeltek a portékák.
Jogosan minősíthetjük sikeresnek a Mihály-
napi kezdeményezésünket – tette hozzá az in-
tézményvezető. Dancs István

A tavalyi év decemberében szép aján-
dékot kapott a város a Mikulástól, hi-
szen éppen december 6-án került sor a
felújított, kibővített Ringató Bölcsőde
átadására.  

– Egy új szárnnyal, benne sószobával,

játszószobával, tornaszobával, egy új cso-
porttal és két kisgyermeknevelővel bővült
a bölcsőde a tavalyi évben a több, mint
százmillió forintos beruházásnak köszön-
hetően. Az idén változás következett be az
intézmény vezetésében, hiszen Mészáros

Ferencné negyven, munkában eltöltött év
után nyugdíjba vonult. A bölcsődét Segesdi
Anett megbízott vezető-kisgyermeknevelő
igazgatja – tudtuk meg Horváthné Németh
Edittől, az Egészségügyi és Szociális Alap-
ellátási Intézet igazgató-helyettesétől. El-
mondta még, hogy a bölcsőde működte-
tése egy ekkora városban, mint Tapolca
kötelező feladat. Egy kisgyermek után 494
ezer forint állami normatívát kapnak, ami-
hez még az önkormányzat ugyanennyit
tesz hozzá. Három év után, az idén szep-
tembertől megemelkedett az étkezési térí-
tési díj. A négyszeri étkezés teljes díja 550
forint egy napra. A szülők terheit és a díj-
emelést is figyelembe véve döntött úgy az
Önkormányzat, hogy nem vezeti be a böl-
csődei gondozási díjat.

A gyerekeket 20 hónapos kortól három
éves korig várják a 10-12 fős csopor-
tokba, ahol egy nevelő 5-6 gyermekkel
foglalkozik. Folyamatos napirenddel működ-
nek. Az önállóságra nevelés mellett igen
nagy hangsúlyt fektetnek a mondókák,
versek, dalok tanítására, valamint a szülők-
kel való szoros kapcsolattartásra. Ez utób-
bit szolgálják a népszerű családi délutá-

nok, ahol szülő, nagyszülő együtt játszhat
a kisgyermekkel. A nevelők folyamatosan
dokumentálják a gyermek fejlődését, ve-
zetik a szülőket tájékoztató üzenőfüzetet.
A szakszerű egészségügyi felügyeletről a
bölcsőde gyermekorvosa gondoskodik.  

– Meglepve tapasztalta – mondta az
igazgató-helyettes –, hogy a városban el-
terjedt, a bölcsődébe nehéz a bejutás, illet-
ve protekció kell a gyermek felvételéhez.
Korábban valóban voltak ilyen problémák,
de ezek a bővüléssel teljesen megszűntek.
Folyamatos a felvétel, most is vannak üres
helyek. Szeretettel várják a szülőket intéz-
ménybejárásra, szívesen segítenek a felvé-
teli eljárásban is. A kérelmeket az in-
tézmény vezetése bírálja el rövid időn be-
lül. Valamennyi nevelő rendelkezik a meg-
felelő szakképesítéssel, többen éppen dip-
lomaszerzés előtt állnak. A nevelők végte-
len türelme és kedvessége, a családias kör-
nyezet, a finom konyha, a nagyszerű játé-
kok hamar megszerettetik a kicsikkel a
bölcsődét és a kezdetben könnyes szemek
hamar mosolygóssá válnak – hangsúlyoz-
ta Horváthné Németh Edit.              

Kovács Melinda

Határok nélkül
A lengyel-magyar barátság jegyében
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter, il-
letve Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke fővédnökségével nem-
zetközi történelmi vetélkedő és képzőmű-
vészeti pályázat kiírására került sor. 

A Veszprém Megyei Elnöki Hivatal által
meghirdetett III. Nemzetközi Rajzpályázat ered-
ményhirdetése Zánkán, az Új Nemzedék
Központban volt.

A rajzpályázat célja, a környezet termé-
szeti és épített értékeinek bemutatása. A ki-
írásra a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Is-
kola nagyon sok szép, igényes munkával
nevezett, melynek meg is lett az eredménye,
a kiadott 50 díjból 20-at mondhattak maguké-
nak.

Az ünnepségen jelen volt Roman Kowalski,
Lengyelország rendkívüli nagykövete. A meg-
jelenteket a nagykövet és Lasztivicza Jenő
köszöntötte. A zsúfolásig megtelt színházte-
remben a helyezettek díjait dr. Navracsics
Tibor adta át. 

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói közül I. helyezést ért el Bíró Martin
(Lesenceistvánd). A II. helyezett Komjáti
Luca Sára, a III. helyezett Gacs Gabriella
Alexia (Tapolcai Általános Iskola).

Különdíjas lett a tapolcai tanulók közül:
Ásványi Laura, Bakos Dávid, Dombi Dóra,
Horváth Laura, Izsó Vanessza Kármen, Komjáti
Luca, Kovács Kíra, Kecskés Viktória Leona,
Mészáros Evelin, Novák Lili, Polyhos Ábel,
Szabó Vanessza, Szente Evelin, Vajda Noémi,
Vígh Dorina. Gratulálunk! NHE

Halloween-party
Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tag-
intézményében október 19-én Halloween-
partyt szervezett az iskola Diákönkor-
mányzata. A rendezvényre a felső tagoza-
tos tanulókat várták.

Mivel angol két tanítási nyelvű a tagintéz-
mény, már évek óta hagyomány a Halloween-i
szokások fölelevenítése. A Diákönkormány-
zat minden év október utolsó heteiben szor-
gosan készül dekorációkkal erre az ünnepre. 

Idén sem volt ez másképpen. Pókok, dene-
vérek, szellem és Halloween-i tökök lepték el
az alsó folyosó mennyezetét és falait.

A Halloween-világ 17 órától nyitotta meg
kapuit. A gyerekeket számos meglepetés és
program várta: világító karkötők, lufik, jel-
mezverseny, fényképezkedés a TÖK fejű
csontvázzal a pókháló alatt. 

De volt tombolasorsolás, DÖK-büfé, kö-

zös tánc és a tavalyi nagy sikerre való tekin-
tettel: karaoke!

Horváth Brigitta, a Diákönkormányzatot
segítő pedagógus, a rendezvény szervezője
így nyilatkozott lapunknak a sikeres napot
követően:

– Köszönetet szeretnék mondani a Szülői
Munkaközösségnek a támogatásért, a szülők-
nek a sok finom sütiért és a kollégáimnak,
akik lehetővé tették és biztosították a ren-
dezvény sikerességét! Külön köszönet illeti
az osztályok diákönkormányzati képviselőit a
kitartó munkájukért! A Halloween-partyn
több, mint 100 diák vett részt, ami azt mutat-
ja, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket a
rendezvényeket. A nagy sikerre való tekintet-
tel ezt a hagyományt folytatni szeretnénk az
elkövetkezendő években is.

(Forrás: Iskola)

Hetesrúgó verseny a katolikus iskolában
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megren-
dezték a hetesrúgó verseny az iskola ud-
varán. 

Szerencsére nagy érdeklődés övezte ezt a
megmozdulást, mert közel 45 diák szerette vol-
na magát próbára tenni. Fiúk-lányok egyaránt,
szebbnél szebb lövésekkel tették próbára a ver-
seny kapusát, Mersics Milánt (6. osztály). Nagy

izgalmak közepette az alsó tagozatosok közül
Tátosi Dániel (4.osztály) első, Lendvai Eliot
(4.osztály) második és Katona Dávid (3. osz-
tály) harmadik helyezést ért el. A felső tagoza-
tosok közül Cseh Zoltán (6. osztály) első, Sötét
Áron (6. osztály) második és Ludvig Tamás (7.
osztály) harmadik helyezést ért el.

(Forrás: Iskola)

Gacs Gabriella Alexia átveszi a díjat
a miniszterelnök-helyettestől

Fotó: Baranyai

Csak ügyesen! Önfeledt játék a sószobában

Fotó: TVT

További sportsikereket kívánunk!

Fotó: Iskola

Nagy volt a választék, sok volt a vásárló

Fotó: Dancs
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In memorian Major Ferenc
/1932. február 26-2012. augusztus 22./

A barátok, a pedagógus pályatársak
nevében szomorú szívvel búcsúzom Major
Ferenc iskolaigazgató kollégától.

Feri vasutascsaládban született itt, Ta-
polcán. A budapesti Tanárképző Főiskolát
elvégezve a pedagógus életpályát választotta.

Jól tette, mert szenvedélyesen szerette és
kiválóan művelte szakmáját. És jól jártak
azok is, akik tanítványai voltak az évek
hosszú során át.

A templomdombi, majd a reptéri iskola
vezetőjeként nem bólogató bürokrata volt.
Bátran mondott véleményt, ellenvéleményt
fontos oktatáselméleti és gyakorlati kérdé-
sekben.

Egy tanítónak legnagyobb elismerés,
lélekmelengető érzés, amikor a gyermekü-
ket nevelő, szülővé vált egykori tanítványai
évek múltán is tisztelettel illetik, a járda
túlsó oldaláról is megsüvegelik. Ő ezt ki-
érdemelten kapta meg.

Kedves Feri!
A kor, amelyben éltél és dolgoztál – az 1932-sek kora – embert próbáló, izgalmas, ne-

héz időszak volt. A társadalmi rendszerek, irányzatok, ideológiák változása alkalmaz-
kodást, megfelelést igényelt. Lélekcserélő idők voltak azok mindenkinek, de különösen a
felnövekvő nemzedékek tanítóinak, a lelkek kovácsainak.

Rád úgy emlékezünk, mint aki mindvégig hittel, egyenes gerinccel, a tisztesség
szándékával éltél és dolgoztál.

Megvallva szolgáltad pályádat, a költői gondolatot:
„Ki tanítani szegődik, százszor gondolja meg // Lelket formálni acélnál ezerszer

nehezebb. // De olyan szép és nemes // Hogy érte elégni akár naponta érdemes!”
Kedves Barátunk! Jó Kollégánk!
A tűz kialudt, nincs több nap. Nyugodjál békében! Fekete Lajos

Az idősek nevelő szerepe
meghatározó

– Az a legfontosabb, hogy minden szépko-
rú jól és biztonságban érezze magát a Meg-
becsülés Idősek Otthonában! – nyilatkozta
még a kezdetekkor Nagy Judit, az intézmény
vezetője. Ennek igazolása, hogy immár ha-
todik alkalommal rendezték meg a Lakó-
Hozzátartozó-Dolgozó Találkozót október
13-án.

Az Idősek Világnapjáról, annak jelentősé-
géről szólt bevezető gondolataiban Tapolca
Város Önkormányzatának képviseletében 
dr. Németh Mária Anita irodavezető, majd
lélekemelő szavaiban utalt a szépkorúak el-
évülhetetlen érdemeire: – A mi életünk, vilá-
gunk az Önök világával kezdődött. Az, hogy
mi itt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk,
szintén az Önök érdeme – hangsúlyozta. 

A történelmi egyházak képviselői közül
Szabó Emőke református lelkész kedves sza-
vait – betegsége miatt – Nagy Judit igazgató
tolmácsolta, majd Csere Sándor kanonok-

plébános is kitért a fiatalok és idősek közötti
kapcsolatra, a szeretet összetartó erejére.

Ezután a hagyományos kulturális blokk vet-
te kezdetét. Az intézmény eddigi történéseit
felölelő kisfilm megtekintése után magyar és
bajor táncokkal kedveskedtek az otthon dol-
gozói, hatalmas sikert aratva. DI

Szép hagyomány, hogy a város köszönti 90
éves polgárait. Így történt ez most is.

Október 11-én Császár László polgármes-
ter és Sólyom Károly alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője virágcsokorral,
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő Em-
léklapjával és ajándékkal kopogtatott Varga
Istvánné Nusi néni ajtaján.

A születésnapos örömmel köszöntötte ven-
dégeit, majd egy csésze kávé és aprósütemény
mellett megidézte élete legfontosabb állomá-
sait. Szólt arról, hogy vasutascsaládból szár-
mazik. Szülei nagy szeretetben nevelték 3
gyermeküket, és gondot fordítottak arra, hogy
mindegyikőjük tanult ember legyen. Bátyja,
Andó Jenő ismert a sportvilágban. Találmá-

nya, az eredményjelzőtábla nemcsak kisebb
sporteseményeken, de az olimpiákon is ott volt.

Nusi néni a Magyar Nemzeti Bank tapolcai
fiókjában dolgozott nyugdíjaztatásáig. Szíve-
sen emlékszik vissza azokra az évekre. Mint
mondja, a vállalati hiteleket intézte, minden
kérelmezőhöz személyesen elment, hogy a
körülményeket minél jobban megismerje.

Későn ment férjhez, mert úgy érezte, hogy a
családját kell segíteni. Párja Varga István, a
kórház főkönyvelője özvegyember volt. Vele
gyerekeket is „kapott” Nusi néni. Ma már
egyedül él, társa meghalt. 

Kedves színfoltja volt a köszöntésnek, hogy
Irénke, a jó ismerős verset mondott az ünne-
pelt tiszteletére. N. Horváth Erzsébet

Ünnep volt az a délután

Fotó: Dancs

Nusi néni meghatottan mondott köszönetet a születésnapi figyelmességért

Fotó: N. Horváth

Isten éltesse, Nusi néni!

Elérte célját a makettépítők kiállítása
A Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központban nyitották meg augusztus 11-
én a II. világháborús relikvia és regionális
makett kiállítást. A fantasztikus tárgyakat
sokan megtekintették. A tárlat – börzével
egybekötve – szeptember 29-én zárta ka-
puit.

Az eseményen egybegyűlt kiállítókhoz
elsőként Füstös Zsuzsanna intézményvezető
szólt, aki megköszönte a részvételt, majd
hozzátette, szeretné, ha az intézmény egy

szép napon ismét a régi fényében tündökölne.
Fischer János, a helyi Makettépítő Szak-

kör vezetője is annak az örömének adott han-
got, hogy sikerült egy színvonalas kiállítást
rendezni. Hangsúlyozta, ez a másfél hónapos
tárlat egyik részről elérte célját, másfelől jó
volt arra, hogy körvonalazódjanak egy jövő-
beni regionális szövetség alapjai.

A rendezvény záróakkordjaként ajándék-
kal és Emléklappal kedveskedtek a kiállítók-
nak. Dancs István

„Az én 56-om”
Ki hitte volna, hogy 1956-ban létezett
még olyan község, amelyikben nincsen
villany. Nekem kezdő állatorvosként, 24
évesen volt szerencsém egy ilyen helyet
kifogni. 

A járás állatorvosai szeretettel fogadtak.
Mivel egyedül voltam fiatal közöttük, elne-
veztek a „mi kis Benjaminunknak”. Az
előírásoknak megfelelően örömmel végez-
tem a rám bízott munkákat. 

1956 késő őszén az a hír járta a faluban,
hogy Budapesten valami háborús hangulat
van és több helyen lövöldöznek is.

Dr. Andrónyi Andor járási főállatorvos be-
rendelt bennünket a lakására. Kicsit meg-
késtem, mert mire odaértem, a járás állator-
vosai mind ott voltak Andor bácsinál. Ko-
moly arcot vágtak mindnyájan. Gondoltam,
hogy itt valami nagy baj van. Andor bácsi
elővette a térképet, kinyitotta az asztalon, és a
következőt mutatta: – Ez a nagy vörös itt a
térképen a Szovjetunió és ez a kicsi rózsaszín
– bökött rá a kisujjával – Magyarország. Az
lenne a kérésem, hogy mindenki végezze el
úgy a munkáját mint ezelőtt. Ennek a harcnak
egyértelmű a kimenetele. Tegyetek fehér
karszalagot piros kereszttel a karotokra, mert
annak még háború alatt is életmentő ereje
van. A községeitekben bármi is történik a
napokban vagy a hetekben, tartsátok távol
magatokat tőle – figyelmeztett bennünket. 

Mint fiatal állatorvos természetes, hogy
betartottam Andor bácsi kérését, pedig több-
ször megkerestek, hogy menjek el a forra-
dalmi nagygyűlésre.

Egyik borongós, novemberi délután Szent-
antalfáról motoroztam haza, Kapolcsra. Már
sötétedett, amikor Nagyvázsonyt elhagyva az
erdő szélén négy embert láttam ácsorogni.
Úgy rémlett, mintha katonaruhában lettek
volna. Alig hagytam el őket, erős puskaro-
pogást hallottam, és mintha a fülem mellett

süvítettek volna a golyók. A szívem a tor-
komban dobogott. Önkéntelenül ráfeküdtem
a benzintankra és gázt adtam a motornak. 
A kapolcsi tanácsházig meg sem álltam, ahol
jó egy hónapja rendszeres ügyeletet tartottak.
Egy ismeretlen személy volt ott, akinek a be-
mutatkozás után elmondtam, hogy Nagyvá-
zsony és Vigántpetend között lévő erdő
szélén rám lőttek ismeretlenek, nem törődtek
a vöröskeresztes karszalaggal. Ezek után,
mint, aki jól végezte dolgát, hazamentem.

Két nap múlva hívattak a Járási Tanács
Mezőgazdasági Osztályára. Nyugodt szívvel
ültem motorra, mert az én koromban még
nem volt annyi élettapasztalatom, hogy
valamitől félnem is kellene. Kormos elvtárs
fogadott, aki az osztályvezető volt. Ő egy
alföldi, igazi kun kinézetű, szúrós tekintetű,
nagy, fekete pödrött bajuszú, kreol bőrű
ember volt, akinek a lábáról soha nem
hiányzott a bőrcsizma.

– Üljön le Bartalis elvtárs! Mit csinált ma-
ga szerencsétlen? Maga megverette a veszp-
rémi pártbizottság dolgozóit! – mondta.

Néztem magam elé. Azt hittem, hogy
Kormos elvtárs meghibbant. A félórai vádas-
kodás alatt egyetlen szót sem szóltam. Az
elmondottakból kiderült, hogy két napja az
erdő szélén a veszprémi pártbizottság vezetői
próbálták ki az újonnan kapott pisztolyaikat.
A bejelentésemre riadóztatták a karhatalmista
egységeket, a lövöldözőket elfogták, fegyve-
reiket elvették, és ha szólni mertek, puska-
tussal, ököllel hallgattatták el őket. De nem-
sokára megérkezett a pálinkáért a kocsmába
küldött Pobeda is, és sikerült tisztázniuk,
hogy kik azok az elfogottak, akiket ütöttek.

Azt hiszem, egyedül vagyok az országban,
akit nem akasztottak fel, sőt börtönbüntetésre
sem ítéltek, pedig én megverettem Veszprém
Város Pártbizottságának prominens képvise-
lőit. Dr. Bartalis Imre

Az Idősek Világnapja alkalmából adta át az „Életút” és a „Hogyan őriztük meg…”
(több mint 40 éve házasok) pályázat díjazottjainak járó elismerést Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere a Művészetek Palotájában.

Az „Életút” pályázat díjazottjai között van a Diszelben élő Kiss István is. Pálya-
művének címe: „Visszatérek, drága jó anyám”. NHE

Gratulálunk!



Tóth Vera és húga, Gabi szeptember 28-án
Tapolca és Környéke Kistérségéért kitün-
tetést vett át Császár Lászlótól, a Társulás
elnökétől a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban. 

A Tapolcáról indult Verával, a magyar ze-
nei élet ma már állócsillaggá lett előadójával
készített interjúmat rendhagyó módon kez-
dem. Egy képet, egy hangulatot szeretnék
Önökkel megosztani Kedves Olvasók. Azo-
kat az ünnepség előtti perceket, amikor
megláttam a lányok nagymamáit a művelő-
dési központ előtti padon ülve várakozni. Be-
szélgetni kezdtem velük. Talán nincs is arra
szó, hogy a meghatottság mellett mekkora
erővel sugárzott belőlük és szavaikból az a
büszkeség, amit csak a nagyszülők érezhet-
nek azok iránt az unokák iránt, akiket a szü-
letésük pillanatától kezdve aggódó és mérhe-
tetlen szeretettel gondoztak, akiknek most

már csak a magasban repülésüket nézhetik
féltő tekintettel. Hogy milyen gazdag szere-
tet-kincset tettek az útra induló lányok „ta-
risznyájába”, arról az unokák közül elsőként
Vera vall.

– Nagyon örülök a kitüntetésnek. Nagyon
jólesett. Jó tudni, hogy szülővárosomban és
ezen a csodálatos vidéken mennyien szeret-
nek – mondja Vera. – A mi kötődésünk na-
gyon erős. Itt élnek a nagyszüleink, és amikor
csak tehetjük, Gabival együtt hazajövünk fel-
töltődni, „sütkérezni” a szeretetükben. Talán
azóta sem találom a helyem, amióta elmen-
tem innen. Soha nem tudtam magamban
100%-ig megfogalmazni, hogy mi az, ami
miatt nem teljes a komfortérzetem. De most
megpróbálom… 9 éve, hogy elmentem Ta-
polcáról, de az, amit az ember visz magával,
amit megtanul, ahol nevelkedik, az mindig
különleges érzést kelt benne, bárhol is jár a
világban. Nekünk Tapolcán nagyon jó volt.
Szerettünk itt élni, viszont nagyon sok min-
dent nem vettünk észre. Amikor később visz-
szatértem, akkor láttam csak meg, hogy
Úristen, micsoda gyönyörű vidéken is éltem.
Ezek a vulkanikus hegyvonulatok, ez a cso-
dálatos Tapolcai-medence, a szülővárosom
mindig ámulatba ejtenek. Annyira büszke
vagyok erre a gyöngyszemre. Ez az ország
legszebb része, olyan, mint egy kis ékszer-
doboz. Lehetne akár a világ nyolcadik csodá-
ja is.

– Ha most visszamehetnénk a 9 évvel
ezelőtti időbe, és lenne lehetőség a változ-
tatásra, miként cselekednél?

– Megmondom őszintén, semmit sem ala-
kítanék másként, bár nem ment mindig simán
az életem. Megéltem mélységeket és csúcso-
kat is. Soha nem bántam meg semmit. Min-
den úgy történt, ahogy kellett, hogy történjen,
és én elfogadom a sorsomat. Ez a kiegyensú-

lyozottságom kulcsa. Mert tudom, hogy ér-
tem történik minden, legyen az jó vagy rossz.
Amikor a Megasztár győzelme után, éjszaka
azonnal autóba ültem és lejöttem Tapolcára, a
rendezvénycsarnokba, annak is úgy kellett
történnie, nem történhetett volna másképp.
Ott vártak mindazok, akik bíztak bennem,
akik a szeretetükkel óriási erőt adtak a győ-
zelemhez. Havonta többször is visszapör-
getem azokat a képeket, és még mindig
ugyanúgy kiráz a hideg, mint akkor, amikor
megtörtént.

– Az előbb visszamentünk az időben. Most
azzal a gondolattal játsszunk el, hogy mi lesz
Veled 9 év múlva? Mit szeretnél elérni?

– Igazából sok mindent. Hiszek abban,
hogy a zene, bármilyen körülmények között
is, de utat tör magának. Úgy érzem, hogy az
én egyik sorsfeladatom, hogy mint énekesnő

átadjam mindazt a közönségnek, amivel a
Jóisten megáldott. Tudom, hogy a zenével
nem lehet megváltani a világot, de hiszek a
gyógyító erejében. Óriási hatással van rám
egy-egy klasszikus, szívből szóló zenemű.
Most is beleborzongok azoknak az élmé-
nyeimnek a felidézésében, amelyeket az Ope-
rában, vagy a Művészetek Palotájában éltem
át. Ha tehetem, esténként csak klasszikus ze-
nét hallgatok, és próbálom elénekelni is a
hallottakat. Minden könnyűzenei énekesnek
mondhatom, hogy ha nincs klasszikus zenei
alapképzése, vagy nem pótolja annak hiányát,
akkor szegényebb lesz nélküle.

– Milyen színpadot álmodsz magadnak
ahhoz, hogy a vágyaidat megvalósíthasd?

– Nekem mindegy, hogy milyen a színpad.
Sőt, sokkal jobban szeretem a kisebb szín-
padot, ahol közelebb van hozzám a közön-
ségem. A lényeg az, hogy jó legyen a han-
gosítás és érezzem a közönséget. Amikor egy
évvel ezelőtt nem voltam túl jól, úgy éreztem,
hogy mindent elölről kell kezdenem. Ez az
újrakezdés nagyon jót tett velem. Ismét érezni
kezdtem a zenét, az életemet, a lelkemet, a
nőiességemet. A mostani Tóth Vera nem lé-
tezne, ha nem történtek volna meg vele azok,
amelyek megtörténtek. Meg kellett élnem az
elmúlt 9 év minden pillanatát. Nagyon bízom
benne, hogy 9 év múlva egy olyan ’30-as har-
monikus és kedves személyiség leszek, aki
akkor már boldog családanyaként „funkcio-
nál”, és a zenéjével egy kicsit emberen túli
érzéseket, hangulatokat tud közvetíteni,
bizonyítva, hogy a zene olyan mélységeket és
energiákat szabadít fel az ember lelkében,
amilyeneket semmi más nem képes.

N. Horváth Erzsébet
/Tóth Gabi, a testvér a következő lapszá-

munkban vall tapolcai gyökereiről, kötődésé-
ről és pályájának alakulásáról./

A Bayer Hungária Kft. és az UNEP
(ENSZ Környezetvédelmi Program) idén
is klímavédelmi fotópályázatot hirdetett.
Két kategóriába lehetett elküldeni (maxi-
mum 10 kép) a pályaműveket: Háborítat-
lan természet és Lenyomat az élővilágon.

Dancs István – 2011-ben a legjobb
négyszázig jutott. Idén egy drámai fotóval
igyekezett a zsűrire hatni, nagyrészt siker-
rel.

1983 beküldött fotó közül Haláltusa
című alkotásával a Lenyomat az élővilágon
kategória döntőse lett, azaz a legjobb 38
kompozíció egyike az övé.

Gratulálunk és további fotós sikereket
kívánunk! NHE

(A megrázó erejű, felkavaró fotó 
megtekinthető a szerző honlapján:

www.dancsistvan.hu)

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűvir-
tuóz javaslata évről-évre megvalósul –
1975-től október 1-jén a Zene Világnap-
ján: „legyen egy nap, amelynek főszerep-
lője a zene. Rendezzenek sokféle zenei ese-
ményt ezen a napon… nemcsak koncerte-
ken… utcákon, tereken.

A Városi Moziban tartotta ünnepi hangver-
senyét ezen a napon a Járdányi Pál Zeneisko-
la – tanárai és növendékei színes zenei kíná-
latával. A beköszöntő szöveg Yehudi Menuhin
szavain kívül idézte Kodályt is: a zene a
legősibb kifejezési forma… a népek közötti
megbékélés eszköze; fontos, mint a levegő.

Változatos műsorszámok hangzottak el
különböző hangszereken. A klasszikus szer-
zők művein kívül kortárs és ismeretlen szer-
zők művei is bemutatkoztak.

A tanárok jobbára a diákok szóló hangsze-

res produkcióit kísérték: vonós, fúvós hang-
szerek dallamait. (Szívesen hallgattam volt
több hegedűszámot – főleg Yehudi Menuhin-
ra tekintettel), de gyönyörködhettünk az
emberi énekhangban is: Takácsné Németh
Magdolna kiművelt hangon, átéléssel tolmá-
csolta a „dalkirály”, Schubert An die Musik-
ját. A kevésbé melodikus, annál inkább ritmi-
kus ütőhangszerek számai vérpezsdítően ha-
tottak.

A gyönyörű hangszínű oboa szóló és kísé-
rete – színvonalában, hangulatában külön-
leges élményt nyújtott.

„Zenét minékünk, csak zenét!” – írta
egykor Verlaine, a verssel zenélő költő.
Minden ünnep dísze a zene. Igazán ünnepelni
csak zenével lehet.

Főleg a Zene Világnapján.
G. Dr. Takáts Gizella
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KULTÚRA - NÉPHAGYOMÁNY

TAPOLCAI GYÖKEREK – TAPOLCAI KÖTŐDÉSEK

Fotó: N. Horváth

Hálával telítetten szólt azon a győz-
tes éjszakán Vera csodálatos hang-
ja a rendezvénycsarnokban

Fotó: N. Horváth

„Minden úgy történt, ahogy történnie kellett, és én elfogadom a sorsom”

Ünnepi hangverseny a Zene Világnapján

Második, bővített kiadásban jelent meg
Mózner Miklós RÍM EGYSZERŰ ZENEI
MORZSÁK című kötete, amelyhez ajánlást
Péni Béla, a Járdányi Pál Zeneiskola igaz-
gatója, a kolléga írt.

„A mű szól az óvodáskorú gyermekekhez
és „99 éves korig” a felnőttekhez egyaránt.
Javaslom az óvodásoknak, akik játékosan,
könnyedén tanulhatnak meg zenei kifejezé-
seket, ismerhetnek meg hangszereket. Mind-
ebben nagy segítségükre lehetnek Szepesi
Katalin kedves, ötletes, találó rajzai. A fel-
nőttek pedig kikapcsolódásként olvashatják
és élvezhetik a kiváló humorú összeállítást.

Ajánlom hát mindenkinek!
Rím egyszerűen, jó olvasást, kikapcsolódást

kívánok ehhez a nagyszerű kiadványhoz.”

Újabb tapolcai elismerés 
országos fotópályázaton

November 10-én (szombaton) a tapolcai 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

és a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete (BFNE)
Szent Márton köpenye 

– kézműves udvar és lampionos felvonulás
címmel családi délutánt tart.

A rendezvény 15.30 órakor szentmisével kezdődik a katolikus templomban. 16
órától az iskola udvarán és épületében (Tapolca, Templomdomb 6.) gyermekműsor,
táncház és kézműves foglalkozások várják a város lakóit. 18.00 órakor lampionos
felvonulás veszi kezdetét a belvárosban (Templomdomb – Fő tér – Batsányi utca –

Malom köz – Templomdomb útvonalon), majd visszaérkezve az iskola udvarára
libazsíros kenyér és meleg tea vár mindenkit.

Meghívó

RÍM EGYSZERŰ
ZENEI MORZSÁK
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Szólj, síp, szólj ! . . .
„Jelképek erdején át visz az ember útja” – olvasom a francia szimbolisták klasszi-

kusától.
Mindennapi életünket, hitbeli világunkat, tudományos köreinket átszövi, díszíti, értel-

mezi a szimbólum.
Köztudott a színek jelképes szerepe. Közösségek színekkel fejezik ki az elvont fogal-

makat: a gyászt, a reményt, a hűséget, az ártatlanságot.
Jelképes a katona rangjelzése, a nemzetek zászlai, címerei, a képzőművészeti alkotások.

A Biblia tanítása, a népmesék történetei tele vannak jelképekkel.
Beszédünket színesíti, olykor elképzelhetőbbé teszi a jelképes kifejezés. Jelképekre szük-

ség van; ezek nyelvünk díszei.
(Díszei, ha általuk szebb lesz a kifejezés, de – mint mindennel – ezzel is vissza lehet élni,

és vissza is élnek – még „művészek” is!) Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 65. rész
Földtömegű bolygó a „szomszédban”!

Európai csillagászok felfedezték a hoz-
zánk lehető legközelebbi exobolygót a tő-
lünk 4,3 fényévre található Alfa Centauri
hármascsillag rendszerében. A felfedezett
bolygó ráadásul az előzetes adatok alapján
nagyjából a Földdel megegyező tömegű (és
valószínűleg méretű is).

Bár ez az égitest nem felel meg az általunk
keresett élet feltételeinek, mivel túl közel ke-
ring csillagához (alig 6 millió kilométerre ta-
lálható a rendszer „második”, Alfa Centauri B
nevű tagjától, és így a felszíni hőmérséklete
1200 °C fölötti lehet), de feltételezhető még

több, távolabbi bolygó jelenléte is az adott
rendszerben.

A kérdéses csillag, az Alfa Centauri B több
szempontból is igen hasonló a Naphoz. Tö-
mege a napunk tömegének 0,934-szerese, te-
hát alig 7%-kal kisebb nála. Felszíni hőmér-
séklete párszáz fokkal marad el a mi központi
csillagunkétól.

Ebből következik, hogy érdemes az eddi-
ginél nagyobb figyelmet szentelni ennek a
csillagnak, és akkor talán a közeljövőben épp
a legközelebbi szomszédunknál találhatjuk
meg a Föld „testvérét”.           Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Steiner (Szívós) Lajos dr. sebész-főorvos

(Tapolca, 1898 – New York, ?)

Alsóbb iskoláit szülőhelyén, középiskoláit Szombathelyen vé-
gezte el 1916-ban. A következő évben ún. egyévi önkéntesként be-
vonult a 13. hegyi tüzérezredhez Zágrábba. Előbb az olasz fronton
harcolt, majd Varasdon elvégezte a tiszti iskolát. Ezután ismét az
olasz frontra került, ahol az összeomlásig harcolt. 1918 őszén had-

apród őrmesterként szerelt le. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben folytatta. Or-
vosi diplomáját 1922-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése után Bécsben az 1. sz. Br.
Eiselsberg sebészeti klinikán, majd utána Prof. Ranci sebészeti osztályán működött. Innen
1925 januárjában Pécsre került Vertán Emil egyetemi magántanár, sebészfőorvos mellé. Ké-
sőbb Heim Pál tanár híres gyermekklinikájának sebészeti osztályán is működött. 

1926-ban szülővárosába, Tapolcára jött dolgozni. Itt 1926. augusztus 1-jével megszervezte
a sebészetet, amelyet fokozatosan külön osztállyá fejlesztett. Osztályvezető főorvosként nagy
hasznát vette széles körű elméleti és gyakorlati szakmai ismereteinek. Eredményei alapján
osztálya valóságos továbbképző központtá vált. Sebészeti osztályának és az általa vezetett
röntgen laboratórium nagy anyagának kihasználása céljából megszervezte a kórházban két-
hetenként tartott orvosgyűléseket, amelyeken nemcsak a tapolcai és járási, hanem a keszthe-
lyi, sümegi, balatonfüredi és más környékbeli orvosok is részt vettek. Sok önálló orvosi mun-
kája jelent meg. Tagja volt a magyar sebészorvosok és a német sebészek társaságának, vala-
mint az Országos Orvosszövetségnek. Munkálkodása révén a Stefánia Szövetség tapolcai
fiókjának keretében új konyhát állítottak fel, ahol naponta 65 rászoruló gyermeket és cse-
csemőt láttak el tápszerekkel. 1937-ben nevét Szívósra magyarosította. 1939 februárjában le-
mondott kórházi állásáról, majd kivándorolt az Egyesült Államokba, és New York-ban foly-
tatta praxisát. Egyesek szerint magánrendelőt nyitott. Későbbi sorsáról nincs adatunk.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg csirke-
mell filé, 5 dkg kolozsvári szalonna, 0,5 dl
olívaolaj, 3 db kicsi vöröshagyma, 2 db zöld-
paprika, 2 db paradicsom, 20 dkg csiperke-
gomba, 20 dkg bébi répa, 20 dkg zöldborsó,
20 dkg kelbimbó, 4 gerezd foghagyma, só,
bors, 4 dl húsleves, 1 csomag petrezselyem-
zöld,  2 dl 10%-s tejszín, 1 dl 20% tejszín, 1
evőkanál étkezési keményítő, kb. 25 dkg
kuszkusz.

Elkészítése: Olívaolajon kipirítjuk a koc-
kára vágott szalonnát, majd hozzáadjuk a fi-
nomra vágott megtisztított vöröshagymát, és
megfonnyasztjuk. A paprikát, paradicsomot
megmossuk, lecsepegtetjük, a paprikát csí-
kokra, a paradicsomot kockára vágjuk, és
hozzáadjuk a hagymához. Sózzuk, borsoz-
zuk, és félkészre pároljuk. Beletesszük a koc-
kára vágott csirkemellet, és a megtisztított
cikkekre vágott gombát. Kb. 10 percig pirít-

juk, majd felengedjük a húslével, és hozzáad-
juk a zöldségeket. A zúzott fokhagymával
ízesítsük, és szórjuk meg bőven zöldségzöld-
del, és ha szükséges sózzuk, borsozzuk. A
tejszínből egy kicsit hagyjunk a sűrítéshez, és
a többit adjuk az ételünkhöz. Mivel a fa-
gyasztott zöldségnek nincs szüksége sok fő-
zésre, így kb. 15 perc elteltével besűríthetjük
a tejszínben elkevert étkezési keményítővel.
Jól kiforraljuk, ha szükséges, akkor ízesítjük,
pár perc elteltével, amíg elkészül a kuszku-
szunk addig pihentetjük, majd tálaljuk. A
kuszkusz mennyiségének megfelelő másfél-
szeres mennyiségű vizet felteszünk forrni,
kevés sóval, vajjal. Amikor forr, akkor hoz-
záadjuk a kuszkuszt, kb. 1 percig keverjük,
levesszük a tűzről, lefedjük, és 5 perc el-
teltével felkeverjük, és máris tálalhatjuk

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Csirkemell ragu gombával, zöldségekkel, tejszínnel 

finomítva, kuszkusszal tálalva

Apróbojtorján
Az apróbojtorján

népies elnevezései:
párlófű, patikapár-
lófű, agrárnyom, ki-
rályné asszony ká-
posztája, Szent Pál
füve, hattyúfű, kö-
römfű, koldustetű.

Termése makk-
szerű, lefelé hajló
áltermés, jellegzetes

szagú. Íze keserű, a vége kissé kampós (pél-
dául az állatok szőrébe könnyen beleakadhat,
így szaporodik, terjeszkedik). Júniustól októ-
berig virágzik. Ilyenkor lehet gyűjteni, majd
virágát száraz, hűvös helyen kell szárítani.

Fő hatóanyaga a cserzőanyag és a kova-
sav, ezeken kívül flavonoidok, keserűanya-

gok, nyálka és illóolaj.
A felsorolt hatóanyagokon kívül megtalál-

ható még benne A-vitamin, B1-vitamin, el-
lagitannin, flavoglikozid, gyanta, hyperozid,
katechinek, koffeinsav, kumarin, kvercirin,
K-vitamin, poliszacharid, rutin, szalicilsav,
szilíciumsav, sztearinsav, tannin, vas és zsír.

Az apróbojtorján jellemzően teaként hasz-
nálják fel. Vérszegénységre, máj- és epemű-
ködés szabályozására, bélrenyheségre, vize-
lettartási problémákra, étvágyjavításra, vala-
mint fertőző hasmenésre is igen hatékony,
mivel antibakteriális hatású, de közben a bél-
flórát nem roncsolja. Gyulladás esetén gyul-
ladásmérséklő hatása van, gyomorfekély ese-
tén is fogyasztható.

Külső felhasználása égési sebeknél és für-
dőként reumára ajánlott.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 2. rész

Természetesen – anyatejjel
Különleges és mégis természetes hangula-
tú kép fogadta a látogatót október 5-én a
Tamási Áron Művelődési Központban: kis-
gyermekes anyák kicsinyeikkel – 6 hóna-
postól 2 éves korúakig – sok játékkal.

Lenner Lászlóné védőnő üdvözölte a meg-
jelenteket – jelesül Horváthné Németh Edit
alpolgármestert. Beszédében jelezte, hogy a
mai anyatejes nap jubileumi: 10. alkalom. A
jelenlévő anyák anyatejjel táplálták gyerme-
küket 6 hónapos korukig, de közülük többen
tovább is. Szabóné Takács Mária ideillő bájos
verset mondott – Csorba Piroska: Milyen

voltam? címmel.
Majd Rompos Patrícia ringató foglalkozása

következett – természetesen sok zenével. Elő-
ször halk-finoman a triangulum hangjával. Kö-
vette a dallamos köszönések sora közösen. Majd
furulyával kísért énekeket. Mindez az anyukák
foglalkoztatása – mondotta –, hogy otthon mind-
ezt játsszák, gyakorolják gyermekeikkel.

Tartalmas negyven perc volt! Ajándékot is
kaptak az anyukák: Vastagh Gábor bada-
csonytomaji keramikus emlékdarabját baba-
képpel és „Csöppnyi szeretet” felirattal. 

G. Dr. Takáts Gizella

Porcelánbabák bűvöletében
„… először az otthon kapott játékbabák-
kal, majd testvéreivel babázott. Talán in-
nen indul a gyűjtőszenvedélye is” – e sorok
is olvashatóak azon a tájékoztatón, amely
egy babakiállítás része. 

A Tamási Áron Művelődési Központ tárla-
tának megnyitójára október 12-én került sor;
Giczi Béláné (Gyöngyi) 70 különböző típusú
és méretű, csodálatos porcelánbabáját tekint-
hette meg a közönség.

A Tapolcai Városszépítő Egyesület égisze
alatt működő Nő Klub tagja a kiállító is, aki
több évtized alatt gyűjtötte össze a rendkívül
szép, mintegy százdarabos gyűjteményét.

A kiállítást Varga Károlyné, a szerveződés
vezetője nyitotta meg, majd az egybegyűltek
meghallgatták a Batsányi Népdalkör és Vitus
Kata előadását.

Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítő

Egyesület elnöke beszédében utalt arra, hogy
a babákat nézve sok minden juthat a szem-
lélődő eszébe: az ifjúsága, szülőként a gyer-
mekei öröme, egy kedves mosolya, vagy az
ünnepekre vásárolt babák. 

A porcelánbabák mellett a 2011-ben indított
foltvarró klub legügyesebb tagjaként is debütált
Gyöngyi, a patchwork-munkáiból takarók, ki-
egészítők is láthatóak voltak a kiállításon.     DI

Szólások, mondások – másképpen
- A kerge birka birokra kelt a szelíddel, de
alulmaradt.
- A váltókezelő, nem a 4 x százas váltófutás
váltókezelője.
- A gépkezelő elfelejtett kesztyűt húzni, így
kézelő sérülést szenvedett.
- Nem akarta elhitetni, hogy ezt a túlerős,
egyúttal ízetlen halászlevet ő főzte.
- Olcsó húsnak híg a leve, de a hús ára sem olcsó.

- A vak tyúk is talál kakast.
- Kérdez a friss lótulajdonos egy lovászt:

- Ma vettem. Versenyezhetnék vele?
- Hát hogyne, amilyen ez a gebe, még le is
győzheted.

Más:
- Jenő, félóra múlva itthon lesz a férjem.

- Na és, hiszen nem csináltam semmit.
- Éppen ezért igyekezz!    Dr. Töreky László

Fotó: Varga

Ugye, gyönyörűek?

Fotó: Lenner



A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
szeptember 3-án sportnapot szervezett a
Honvéd-pályán.

A programukon megjelent: a TVSE Futó

Szakosztálya, a Tapolcai Sportakadémia SE,
a TVSE Karate Szakosztálya, a TVSE Női
Labdarúgó Szakosztály, a TVSE Sziklamá-
szó Szakosztálya, a TVSE Kosárlabda Szak-

osztálya és a Sz-L Bau Isover
Balaton Vívóklub. A program
során bemutatókra és versenyek-
re is sor került. 

– Köszönet a vívóknak és a
karatésoknak a színvonalas be-
mutatókért, a kosarasoknak a ko-
sárlabda-dobóversenyért és a szik-
lamászóknak, hogy állták egész
délután a gyerekek rohamát! A
szervezésben nyújtott segítsé-
gét köszönjük a Tapolca Kft-nek,
Cseh Diánának és Sólyom Károly
alpolgármester úrnak! Külön
köszönet a fellépő gyerekek
szüleinek! – mondta Sárközi
Szaniszló elnök a sportnapot
követően.

A hazai és a külföldi rendezésű párbajtőr-
versenyekről továbbra is szállítják az ér-
meket és a helyezéseket az Sz-L Bau vívói.

Szeptember utolsó hétvégéjén három hely-
színen, három korosztályban  négy dobogós
helyezést szereztek az SZ-L Bau Balaton
Vívóklub versenyzői.

Pozsonyban nemzetközi junior válogató ver-
senyen Felker Adrienn 3. helyezést ért el, a fiúk-
nál Siklósi Gergely 7. lett.

Székesfehérváron a ka-
detoknak 5. alkalommal
rendeztek Székesfehér-
váron a Pákozdi csata
évfordulójának emlékére
versenyt, ahol ezüstérmet
szerzett Müller Roland,
bronzérmes lett Szabó
Ádám, 4. helyezett
Kalácska Botond. A leá-
nyoknál Szabó Fruzsina
6. helyezést ért el.

Veresegyházán arany-
érmet szerzett Csere
Bence gyermek korosz-
tályban.

Október első hétvégé-
jén Budapesten, majd
egy héttel később De-
recskén szerepeltek el-
ismerésre méltón az SzL

Bau Balaton Vívóklub versenyzői.
Budapesten kadet nemzetközi válogató ver-

senyen 97 induló 8 nemzet versenyzője közül
Siffer Klaudia bronzérmet szerzett.

Derecskén volt az Olimpici Grand Prix ver-
senysorozat első állomása, ahol a tapolcai ver-
senyzők közül törpici korosztályban (2002. jan.
1-je után születettek) Kovács Dániel 6., serdülő
fiúknál Kalácska Botond 8. helyezést ért el.
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
Az NB II-es nemzeti sakkcsapat –bajnokság
2.fordulójában  kétpontos tapolcai győzelem
született. Tapolca Rockwool VSE- Lövő SE
7:5. A hazai csapat – végig vezetve – maga-
biztos győzelmet aratott.
A Nagykanizsán rendezett XXIV. Batthyány-
Kanizsa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és
Csapatversenyre népes mezőny (186 fő) jött
össze. A rangos korosztályos nemzetközi
megméretésen nagyon jól szerepeltek a tapol-
cai sakkozók, hiszen a hat korosztályban ren-
dezett versenyen 3 aranyérmet, 3 ezüstöt és 1
bronzérmet szereztek. Az egyéni verseny
mellett rendezett csapatversenyen 1 arany, 1
ezüst és 1 bronzérem a tapolcai termés.
Aranyérmesek lettek: Juhász Judit, Érseki
Tamara, Árvai Eszter. Ezüstérmesek:Gaál
Zsóka, Érseki Áron, Kaufmann Péter.

Bronzérmes: Sötét Barbara. Negyedik,
ötödik helyezettek: Buzás Bertalan, Koltai
Anna, Bakos Balázs.
A 12 év alattiak csapatversenyén a Tapolca
VSE II. csapata aranyérmet, a Tapolca VSE I.
csapata bronzérmet nyert. A 18 év alattiaknál
ezüstérem jutott a Tapolca VSE fiataljainak.
A Tapolcán rendezett Őszike 2012 elneve-
zésű gyermek egyéni sakkversenyen két
csoportban mérkőztek meg az indulók.
Végeredmény „A” csoport: 1.Bencze Balázs
(Tapolca VSE), 2. Janzsó (Kővágóörs),
3.Deli Roland (Tapolca-Diszel).”B” cso-
port:1. Csalló (Nyirád), 2. Enyingi Bence
(Tapolca VSE), 3. Hubert (Zalahaláp).

TEKE:
A negyedik fordulóval folytatódott a megyei
teke-csapatbajnokság. Tapolca VSE-Szent-

antalfa-Zánka 2:4 (1625:1686). A tapolcaiak
jelenleg 0 ponttal az 5. helyen állnak.

DÍJUGRATÁS:
Pápán, a díjugrató megyei bajnokságon egy
év kihagyás után Széplábi Fülöp első helyet
szerzett, Sárközi István negyedik lett. A
legjobb egyesület cím a Tapolca VSE-é lett.

LABDARÚGÁS: 
A megyei IV osztály Tapolcai körzetben (7.
forduló) Tapolca VSE-Ukki TSE 3:1,(8. for-
duló) Sümeg VSE- Tapolca VSE 2:1.
Utánpótlás labdarúgó-bajnokság:
Megye I. U-19. eredmények: TIAC-
Várpalota 1:1, Pét- TIAC 0:2, TIAC-Csetény
5:0 A 16 csapatos bajnokságban a TIAC a 9.
fordulót követve az 5. helyen áll.
Megyei U-16. eredmények: Ugod SE- TIAC

1:5, Devecser SE- TIAC 0:18. A TIAC fiatal-
jai a 11 csapatos bajnokság 4. helyezettei a 6.
forduló után.
Megyei U-13. eredmények: Ugod SE- TIAC
2:7, Devecsr- TIAC 2:4. A legifjabbak jelen-
leg bronzérmes helyen állnak a 11 csapatos
megyei korosztályos bajnokságban.

KÉZILABDA:
NB II-es férfi felnőtt és junior kézilabdá-
zóink 4 fordulón vannak túl a 2012/2013. évi
bajnokság őszi szezonjában. A felnőttek ered-
ményei: SzESE Győr-Tapolca VSE 25:22, Al-
sóörs-TVSE 31:26, Alba Regia-Cunder Kézi-
suli-TVSE 30:25, Móri KSC-TVSE 36:26.
A juniorok eredményei: SzESE-TVSE 21:27,
Alsóörs-TVSE 31:30, Alba Regia-TVSE
22:28, Móri KSC-TVSE 31:29

Az oldalt készítette: Antal Edit

A bajnokságban szépen menetel a TIAC
Első ligás csapat, a Lombard Pápa búcsúz-
tatta a Magyar Kupa további mérkőzé-
seitől megyei I. osztályú labdarúgó együt-
tesünket, a TIAC-ot, amely a bajnokság-
ban jelenleg a dobogó harmadik fokáról
várja az újabb bajnoki fordulókat. 

A labdarúgó Magyar Kupa országos fő-
táblájának második fordulójában öt Veszprém
megyei csapat volt érdekelt. Kétségtelen,
hogy a legnagyobb feladat előtt a megyei I.
osztályú Tapolca állt, amely az élvonalbeli
Lombard Pápát fogadta. A papírformának
megfelelően a hazai gárda nem tudta meg-
nehezíteni az első ligások dolgát. Már a fél-
időben jelentős, 5 gólos előnyhöz jutott a
mérkőzést végig komolyan vevő vendégcsa-
pat. A második játékrészben még 4 szép pápai
találat esett, így 0:9 arányú Lombard-győ-
zelem született. Viski László, a TIAC edzője

szimpatikusan nyilatkozott a mérkőzésről. 
– Meglátszott a két csapat közötti háromosz-
tálynyi különbség. Örültünk, hogy országos
főtáblára jutottunk, és sikerült első osztályú
csapatot Tapolcára hozni. Bátrabb játékkal
szorosabb mérkőzést is tudtunk volna játszani
– mondta.

Az elmúlt három fordulóban egy győze-
lem, egy vereség és egy döntetlen született a
TIAC-os focistáktól. Időrendben: TIAC- Vár-
palota 2:1 (góllövő: Enyingi 2). A Tapolca az
utolsó fél órában mutatott játékkal tudott nyer-
ni. Pét-TIAC 1:0. Rangadóhoz illő iram jelle-
mezte a meccset, megérdemelt hazai sikerrel.
TIAC-Csetény 2:2 (góllövők: Bárány, Kiss)
0:2-ről tudott felállni a Tapolca, s mentett
meg egy pontot. 17 szerzett ponttal a tabella
harmadik fokán áll a csapat a 16 csapatos
megyei I. osztályú bajnokságban.

Mesés harmadik forduló
Két vereség után az esélytelen nyugalmá-
val utazott az NBII-es női kézilabdacsapat
Győrbe október 14-én, hogy ott az Audi
ETO KC III. gyorslábú lányaival versenybe
szállva tisztes eredményt játsszon. A forduló
meglepetését a tapolcai lányok szolgáltat-
ták, tudniillik nyertek. 

Mi történt az eddigi három fordulóban?
Egy kisebb és egy nagy vereség az első két
fordulóban (SzESE Győr-TVSE 27:19, Dr.
Lupo Büki TK-TVSE 35:22), s nem nehéz
kitalálni a lányok lelkiállapotát sem. 

A heti egy, pénteki edzésen, amikor kivétel
nélkül mindenki jelen van, 2-3 edzésnyi
anyag egy edzésen, erőnlét, taktika és techni-
ka, ráhangolódás a hétvégi ellenfélre, lelkek
ápolása, jogos fejmosás stb., minden benne
kell, hogy legyen abban az egyben. Nem
könnyű sem a játékosnak, sem az edzőnek.

Az elmúlt pénteki felkészülés bizonyára
nagyon jól sikerülhetett, hiszen a jóval esé-
lyesebb fiatal győri lányok lógó orral hagyták
el a Magvassy-csarnok küzdőterét. Szenzá-

ciós sikert ért el a Tapolca VSE gárdája. Antal
Anett (12 gól) vezérletével a csapat minden
tagja régen látott akarattal és koncentrációval
küzdötte végig a találkozót. A félidőbeni öt-
gólos hazai előny (14:9) a végjátékig többé-
kevésbé fennállt. Az 50. perctől, 21:16-os ál-
lásnál egy utolsó rohammal és pontos játék-
kal egyenlített a Tapolca (25.25), majd 2 perc-
cel a vége előtt kétgólos vendég vezetést
mutatott az eredményjelző. A győriek ekkor
egész pályás emberfogásra jöttek ki, aminek
az ellenszerét a tapolcai lányok ügyesen
megjátszották (az edzéseken gyakorolt sok-
mozgásos, sokpasszos pontszerző játék), így
egészen passzív játékig tudták tartani a
labdát, sőt még ziccerhelyzetig is eljutottak,
ami azonban kimaradt. Ebből tudott még egy
gólt lőni a Győr (26:27), majd az időntúli
szabaddobást blokkolta a tapolcai fal. 

Ami ezután következett, az szinte leírhatat-
lan. Elképzelni biztosan mindenki tudja. A
forduló meglepetését az esélytelen Tapolca
szolgáltatta.

Regionális atlétikai verseny
Remek napot rendeltek a szervezők a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által
meghirdetett versenyre október 6-ára,
ahova hagyományosan a Városi Sporttelep
kiválóan előkészített pályái várták a spe-
ciális sportolókat.

A sportolók hat helyszínről érkeztek a meg-
mérettetésre (Pápáról, Csákánydoroszlóról,
Darvastóról, Rumból, Tordasról és Tapolcá-
ról, a Szász Márton-iskolából). A rendezvényt
nemcsak a szokatlanul kellemes, őszi időjárás
tette változatossá, de a különböző atlétikai
versenyszámokban induló sportolók is. Volt
köztük olimpikon Athénból, tizenéves remény-

ség, vak gyalogló, siket és down sprinter,
műlábas rakétalabda-hajító. Különbözőek
voltak, de a jó idő, a kitűnő verseny egyfor-
mán vidámmá és elégedetté tett mindenkit.
Megtisztelte a versenyt Lengyel Lajos, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Janeba
Miklós, regionális vezető, valamint a házi-
gazda, Szász Márton-iskola vezetője, Stolár
Mihály. 

A tapolcai versennyel zárult a 2012-es at-
létikai szezon, melyen a sportolók ismét
bizonyították felkészültségüket, sportszerű-
ségüket, lelkesedésüket, a felkészítők és
edzők a szakértelmüket és önzetlenségüket.

Hírek a tapolcai futókról
Rengeteg civil és több, mint háromszáz ka-
tona, illetve honvéd sportegyesületi tag fu-
tott együtt a szeptember 30-ai NATO -futá-
son a 4 és 10 kilométeres távokon. 

A 10 km-es futóversenyen a tapolcai Beke
Mónika és Domán Gábor is indult, és ért el
dobogós helyezést. A női felnőtt kategóriá-
ban Mónika harmadik, Gábor második lett.

A 27. SPAR-maraton futóversenyen Tapol-
cáról egy váltó és három egyéni versenyző in-

dult. Beke Mónika élete első maratonját tel-
jesítette 4 óra 6 perc alatt. Dr. Komjáti Sándor
pedig megjavította saját egyéni csúcsát, amely
már 3 óra 41 perc. A 30 km-es versenyszám-
ban dr. Vidosa Noémi 3 óra 16 perces idővel
teljesítette a távot. Váltónk ideje 3 óra 17 perc
volt. Csapattagok: Balogh Zsombor, ifj. Vadász
Attila, id. Vadász Attila, Domán Gábor.
Utóbbi egyéniben is futott, és segítette Beke
Mónikát az utolsó kilométerek leküzdésében.

A nemzetközi kadetversenyen a díjat Csampa Zsolt, a
Magyar Vívó Szövetség elnöke és Galli Zsolt elnökségi
tag adta át Siffer Klaudiának

Fotó: Vívóklub

A kosárlabda-dobóverseny győztesei

Fotó: Egyesület

Érmek és helyezések párbajtőrözőinktől

Sportegyesületek Napja



Dübörgött a rock október 13-án a Szent
György Panzió és Étterem pincehelyisé-
gében. A hajnalig tartó bulin három ze-
nekar produkcióját láthatta a népes kö-
zönség.

Elsőként a tapolcai Violent Moon, majd

a szintén helyi Új Idők zenekar lépett fel,
illetve vendégként a Jóindulat néven is-
mert formáció zárta a fergeteges estét. 

A Violent Moon a rockos, blues-os vo-
nulatot követi, az Új Idők a metálba hajló
kemény rock vonulatot képviseli, és kizá-
rólag saját szerzeményeket játszik. Szöve-
geikben korunk ellentmondásaira hívják
fel a figyelmet, de a mulandóság, a fele-
lőtlenség, a környezetszennyezés, a politi-
ka, a történelem is megtalálható a palettán. 

A vendégként bemutatkozó Jóindulat ze-
nekar az alternatív rock műfajt képviseli, da-
laik rádióban is rendszeresen hallhatók. A
Zala megyei Várvölgyről érkezett csapat tapol-
cai fellépése kifejezetten jól sikerült.      

Dancs István

A Sághegyi Szüreti Napok keretében a
celldömölki Kemenesaljai Művelődési Köz-
pont és Könyvtárban szeptember 28-án
kiállítás nyílt a tapolcai Zentai Gábor
miskakancsó-gyűjteményéből és Hegyi
Gyula szőlőtőkéből faragott szobraiból.

– A kettős tárlatot lenyűgözve fogadta a
celldömölki közönség – mondta a kiállítást
megnyitó Hangodi László muzeológus. 
– Zentai Gábor ny. tanár mintegy 150 darab-
ból álló gyűjteményéből ezen az ünnepi
alkalmon 100-at mutatott be. Igazi hunga-
rikummal ismerkedhettek meg a jelenlé-
vők. Sokan nem is tudják, hogy a miska-
kancsó, ez az optimista, vidám és férfias
edénytípus ősi, népi motívumot is „rejt”

magában. A népmesei, bakancsos katonafi-
gura minden reménytelen helyzetből kijön,
minden problémát megold. A gyűjteményt
negyedszázada tartó szenvedély hozta
létre. Zentai Gábor az eredeti, klasszikus
fazekastelepekről, többek között az Őrség-
ből, Dél-Dunántúlról szerezte be „kincseit”
– tette hozzá Hangodi László.

– A másik kiállító Hegyi Gyula termé-
szetet tisztelő, nyugalmazott erdész. Szob-
rainak hangulata, a fantázia teremtette ala-
kok ámulatba ejtették a látogatókat. Jó volt
tapolcainak lenni azon a napon, Celldö-
mölkön. Büszkén és örömmel vittük váro-
sunk hírét – fűzte hozzá a muzeológus. 

N. Horváth Erzsébet
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Észrevettük - szóvátesszük...
2009. november 29-én került sor az apos-
toli kettős kereszt szentelésére – a Tapol-
caiak a Nemzetért Egyesület szervezé-
sében –, amelyet a Kazinczy tér 17. és a
Berzsenyi utca által behatárolt területen
állítottak. Annak idején hét darab tuja
vette körbe a keresztet, amiből mára négy
eltűnt, három még ott maradt – elszá-
radva – hírmondónak.

Csécs Kálmán tapolcai olvasónk tette fel
a következő kérdést: – Hova tűntek a növé-
nyek és pótolják-e őket?

Lapunk megkereste Dobó Zoltánt, a
Jobbik megyei alelnökét, az Egyesület tag-
ját, aki a következőket válaszolta: – A szó-
ban forgó terület annyira sziklás, mészkö-
ves, hogy csak idő kérdése volt, mikor szá-
radnak ki a tuják. Hétszer 1 m3-es gödröt
kellene ásni, feltölteni termőtalajjal. Erre
nincs anyagi kapacitásunk, az összköltsége
magas díjtételű lenne. Ez okból kifolyólag
nem is tervezzük a növények pótlását.    DI Elszáradtak a tuják

Fotó: Dancs

Rock – határok nélkül
Fotó: Dancs

A jellegzetes népi hős edényfigurája és a szőlőtőkéből készült szobrok
nagy sikert arattak

Fotó: Zentai

Nagy sikere volt a fiúk által épített
szárkunyhónak

Fotó: Óvoda

Fergeteges rockbuli Miskakancsók és szőlőtőke szobrok

A Szent Erzsébet Óvoda a nevelési év
kiemelt feladatának tekinti, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek a jeles napok-
hoz kapcsolódó néphagyományokkal.

A Szent Mihály-napi népszokások bemu-
tatására a Margaréta-csoport vállalkozott.
Műsorukban az időjárásjósló mondókák és
versek mellett kukoricafosztásra hívó in-
teraktív játék is szerepelt. Ezen a napon
olyan kukoricaprószát is kóstolhattak a gye-
rekek, amelyet előző nap ők sütöttek. NHE

Szent Mihály-napi népszokások
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