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Tapolca-Diszeli Szüret 2012
A Csobánc lábánál szeptember 15-én
szüreti vigasság volt.

A termést és a szőlősgazdát dicsérő bor-
ünnepre érkezők nemcsak tanúi lehettek a

fergeteges vigadalomnak, de részesei is a
jelmezes, sokszínű felvonulásnak.

/Írásunk a 4. oldalon A szőlő és bor
ünnepe Diszelben címmel./

A jótettek csendben születnek
A Tamási Áron Művelődési Központ
előtt szeptember 24-én, a kora reggeli
órákban ötven főnyi kis csapat gyűlt ösz-
sze, hogy kirándulni induljon a Fővárosi
Állat- és Növénykertbe.

Nemcsak a felejthetetlen élményt ígérő

program volt az ÉFOÉSZ fiataljainak
ajándék, de az őket szállító busz teljes költ-
ségét is „ajándékba kapták” Hatvani István
tapolcai vállalkozótól.

/Írásunk az 5. oldalon Ötven fiatalnak
segített a tapolcai vállalkozó címmel./

Kezdődik a rekultiváció

Veszprém megye 158 települését érin-
ti „Az Észak-Balatoni Térség Telepü-
lési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
működési területén lévő 33 db telepü-
lési szilárdhulladék-lerakó rekultivá-
ciójának megvalósítása” című európai
uniós projekt.

Az önkormányzati társulás 3.429.787.912
Ft támogatást nyert a megvalósításhoz a

KEOP pályázati kiírásán.
A projekt nyitórendezvényét szeptember

25-én tartották Devecserben. A megvalósí-
tás részleteit Czaun János, az önkormány-
zati társulás elnöke ismertette.

A kivitelezés 2011. április 18. és 2015.
június 20. között valósul meg.

/Írásunk a 6. oldalon XXI. századi tech-
nológia a rekultivációban címmel./

„Mozdulj a jó irányba!”
Az Európai Mobilitás Hét szeptember 16-tól 22-ig tartó tapolcai rendezvénysoroza-
tán sok és ötletgazdag programmal várták az alternatív közlekedést előnyben része-
sítőket.

/Írásunk a 4. oldalon Európai Mobilitás Hét 2012 címmel./

A megyében elsőként Tapolcán
az új típusú mentőautó

– Az európai uniós normáknak megfele-
lő, B-típusú, a világ élvonalához tartozó
egészségügyi műszerekkel ellátott men-
tőautó a megyében elsőként Tapolcára
érkezett – mondta dr. Czirner József, az
Országos Mentőszolgálat Közép-Dunán-
túli Régió orvosigazgatója a mentőállo-
máson szeptember 25-én megtartott át-
adási ünnepségen.

– Ezeknek a mentőautóknak alapfelsze-
reltsége van, de hála Tapolca és a kistérség
önkormányzatainak, az alapítványoknak, a
névtelen adományozóknak és segítőknek,

hogy az új tapolcai mentőautóban – az
alapfelszereltség mellett – minden olyan mű-
szer megtalálható, amely életeket menthet
– tette hozzá az orvosigazgató.

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntőjében hangsú-
lyozta: – Alig telt el másfél hónap azóta,
hogy a tapolcai küldöttségnek Szócska Miklós
államtitkár megígérte, a mentőállomás kap

egy új mentőautót, és ma már annak az át-
adási ünnepségén vagyunk.

/Írásunk a 3. oldalon Világszínvonalú
műszerek az új mentőautóban címmel./

A nagy utazás előtt

Fotó: Dancs

A fantázia ezen a felvonuláson is kimeríthetetlen volt

Fotó: Dancs

A városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés és kirándulás

Fotó: Gerencsér

Czaun János, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulla-
dék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke a térség környezeti állapotá-
nak javulásáról is szólt

Fotó: Dancs

Az új mentőautó és felszereltsége 30-40 millió forint összértékű

Fotó: N. Horváth



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a polgárok érdeklődésére számot
tartó kérdésekről, köztük a városrehabi-
litáció alakulásáról, a Rendezési Terv mó-
dosításáról beszélgettünk.

– Polgármester Úr! A belvárosi rehabilitá-
ció befejezésének eredeti határideje szeptem-
ber 30. volt. Különböző okok miatt ennek
módosítását kérte a város. Sikerrel jártak?

– A hosszabbításra beadott kérelmünkre meg-
jött a válasz: befogadták az igényünket és tá-
mogatják. A szerződés aláírása még nem történt
meg, csak egy előzetes, írásbeli tájékoztatót
kaptunk ezzel kapcsolatban. A Wass Albert
Könyvtár és Múzeum felújításával kapcsolatos
közbeszerzési eljárás már megvolt, a kivitele-
zési szerződést aláírtuk, a munkaterület átadása
szeptember utolsó hetén megtörtént, kezdőd-
hetnek a munkálatok. A kivitelezésre 6 hónap
áll rendelkezésre. A könyvtár ez idő alatt gya-
korlatilag nem tud működni. A munkavégzés
szakaszos lesz, először a földszinten és a felső
emeleten kezdődik el, majd a visszaköltözés után
a többi szinten folytatódik tovább. Talán az utol-
só egy-két hónapban már részlegesen igénybe
lehet venni a könyvtár szolgáltatásait.

– Mi a helyzet a Tamási Áron Művelődési
Központ felújításával?

– Ott a munkálatok október végén kezdőd-
hetnek el, a kivitelezési határidő 6 hónap, az-
az március 31-én már befejeződik a felújítás.
A munkavégzés alatt a ház nagy része nem
lesz használható, de lesznek olyan helyisé-
gek, amelyeket kisebb rendezvényekre, klub-
foglalkozásokra igénybe tudnak venni. Na-
gyobb formátumú rendezvényeket az átalakí-
tás időszakára nem tervezünk oda, hiszen a
színházterem átépítése mellett sor kerül majd
a nyílászárók cseréjére, a fűtés korszerűsíté-
sére és a külső homlokzat felújítására is.

– Évek teltek el azóta, hogy a város a reha-
bilitációra pályázatot nyert. Azóta növekedett
az infláció, az építőanyag ára is változott. Az
akkor megnyert pénzből meg lehet majd való-
sítani az eredeti elképzeléseket?

– Amikor pályáztunk, a jogszabályi követel-
mények még mások voltak, de az elképzelé-
seink egy része is megváltozott azóta. Azért is
csúszott a közbeszerzési kiírás, mert a mostani
igényekhez, elképzelésekhez kellett igazodni.
Ez nyilván némi műszaki tartalom módosulást
is jelent. Ez is közrejátszott abban, hogy 80 mil-
lió forinttal megemeltük a rehabilitáció városi
keretösszegét. A műszaki kollégákkal egy olyan
költségvetést állítottunk össze, amelytől eltérni
már nemigen lehet. A beérkező pályázatok ké-
szítői ezeket a korlátokat figyelembe véve nyújt-
ják be az ajánlataikat. Tehát apróbb módosítá-
sok lesznek, de a fő célkitűzések nem változtak.

– Vannak-e olyan területek, épületek, ame-
lyek még a városrehabilitáció keretében fog-
nak megújulni?

– Ilyen a Fő tér 12. udvara, illetve a patak-
parti sétány. A közbeszerzési eljárásokat ezek-
nél is lefolytattuk már, megvannak a szerző-
dések. A Fő téri épületnél már folyik a kivi-
telezés. A sétány engedélyezésével voltak
gondjaink, mivel műemlékvédelem alá esik,
ezért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
hozzájárulása kellett hozzá. Ez egy több for-
dulós engedélyeztetés volt, tervtanács elé kel-
lett vinni a sétány kérdését. Úgy néz ki, hogy
már minden akadály elhárult, és a kivitelezés
az ősz folyamán ott is el tud kezdődni.

– A torzóba maradt malomépületről mit
lehet tudni napjainkban? Befejeződik ott
valaha az építkezés? Nagyon rontja a város-
képet. Jó lenne, ha a sétány mellett egy szép,
funkciót kapott épület állhatna.

– Folytattunk egyeztetést a tulajdonossal.
Van a birtokában egy engedélyezett tervdoku-
mentáció. Mi annyit tudtunk csak ígérni,
hogy erkölcsileg támogatjuk, és ha lesz ér-
deklődő befektető, akkor őt hozzá irányítjuk.
Nyilván nekünk is fontos lenne, hogy ott egy
szép, idegenforgalmi attrakciót kínáló épület
állna, de nincs a megvásárlásra pénze a város-
nak. Valójában nem is a tulajdonszerzés lenne
itt a legnagyobb gond, hanem az épület fel-
újítása, befejezése kerülne több százmillió
forintba és akkor még nem szóltam a fenn-
tartás, a működtetés költségeiről.

– A Rendezési Terv módosítására készül a
Testület. Miért van erre szükség?

– Utoljára néhány évvel ezelőtt került sor a
módosításra. Az elmúlt időszakban érkeztek
hozzánk olyan lakossági igények, amelyek fel-
vetették ennek a szükségességét, illetve az
Önkormányzat tervei között is szerepelt ennek
a módosítása. Több körben tárgyalt már róla a
Képviselő-testület. A módosításról szóló ter-
veinket elküldtük a szakhatóságoknak is. A ki-
sebb problémákat már megoldottuk, a laktanya
területének az átminősítése van folyamatban.
Ott is úgy néz ki – a szakhatóságokkal való,
személyes, helyszíni egyeztetéseket, bejáráso-
kat követően –, hogy jogi akadálya nincs a
különleges turisztikai területből gazdasági-ke-
reskedelmi szolgáltató övezetté való átminősí-
tésnek. Vannak előírások, szabályok, amelye-
ket be kell tartani, hiszen Tapolca a Balaton-
törvény alá tartozik, ezért itt fokozottan kell
figyelni a környezetvédelemre. Tapolca bel-
területére eddig is vonatkozott a törvény, a
mostani elvárás sem tartalmaz extra kívánal-
makat. Úgy néz ki, hogy szeptemberben meg-
történnek az egyeztetések és a következő hó-
napban, az októberi képviselő-testületi ülés már
tudja is tárgyalni. Az elfogadás után pedig már
olyan fejlesztés, beruházás indulhat ott, amire
helyi igény van. Kisebb vállalkozók nyitnának
ott telephelyeket, és ezzel nemcsak munkahe-
lyeket tudnának megtartani, de lehetőség
szerint bővítésre is sor kerülhetne.

– Sajtóhír, hogy a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park látogatóközpontot kíván létrehozni a
Tavasbarlang mellett. A városnak már régi vá-
gya, hogy valamilyen módon részesülhessen a
Tavasbarlang működtetésében és rajta keresz-
tül a hasznából is. Ennek a látogatóközpont-
nak a megvalósításában a város is részt vesz?

– Sajnos, nem, pedig már nagyon sokszor
felajánlottuk az együttműködésünket, sőt a
közös pályázat lehetőségét is felvetettük oly
módon, hogy természetesen az önrészt is fi-
nanszíroznánk, és a hasznunkat visszafordí-
tanánk a város turisztikai fejlesztésébe. A lá-
togatóközpont létrehozásának gondolata már
korábban is felmerült, a Nemzeti Park is csak
100%-os pályázati forrásból tudná majd meg-
valósítani. Arra vonatkozóan, hogy vállaljunk
részt a pályázatban, nem történt megkeresés
irányunkban. A minisztériumi szinten koráb-
ban megkezdett tárgyalásaink jelenleg nem
folytatódnak, de bízom benne, hogy előbb-
utóbb Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter úrral is sikerül találkoznunk személye-
sen, hogy neki is elmondhassuk: addig téma
lesz a városban a Tavasbarlang kérdése, amíg
megnyugtatóan nem rendeződnek a vele
kapcsolatos, az itt élők szerint jogos, városi
igények. Örülnénk, ha mi is partnerek lehet-
nénk a város alatt meghúzódó, a lelkes tapol-

caiak által több, mint száz éve kiépített Ta-
vasbarlang fejlesztésében és működtetésében.

– Megkezdődött már a Hivatal épületében
azoknak a helyiségeknek, irodáknak a kiürí-
tése, amelyek a járási hivatalé lesznek?

– A jogszabály, a kormányrendelet szerint
október 30-áig kell megegyezni a kormány-
megbízottnak és a járási székhely hivatalának
a különböző irodák kialakításáról és a szemé-
lyi kérdésekről. Ezek a tárgyalások már augusz-
tus végén, szeptember elején megkezdődtek.
Többnyire megegyeztünk azokról az épület-
részekről, irodákról, amelyek a Kormányhi-
vatalhoz fognak kerülni. Ez jelenleg az Ok-
mányiroda helyén működő épülettömböt je-
lenti. Azt kell átadni. Természetesen ott már
sok minden működik, hiszen ott van az Ok-
mányiroda, a Gyámhatóság. Nekünk ott még
a házasságkötőtermet, az informatikát és a
katasztrófavédelem irodáját kell szabaddá
tennünk. Ez most van folyamatban, és a ha-
táridőre, október 31-ig át is tudjuk adni a Kor-
mányhivatalnak, hogy az átalakításokat meg-
kezdhessék. 2013. január 1-jétől pedig ennek a
Kormányablaknak már működnie kell.

– Polgármester Úr! Szeptember 25-én rend-
kívüli Testületi ülés volt. Mi volt ennek a témá-
ja és miért kellett rendkívüliséggel összehívni?

– A rendkívüli ülés összehívására azért ke-
rült sor, mert két előterjesztés határidős volt,
és nem várhattunk velük a következő ülésig.
Az egyik a Széchenyi István Szakképző Isko-
lával, egy létszámcsökkentési pályázat be-
nyújtásával kapcsolatos. Az intézmény egyik
pedagógusa egészségi okok miatt 2012. jú-
nius 26-tól nem tudta ellátni a munkakörét,
ezért az igazgató augusztus 27-től – mivel a
közismereti órák jelentős csökkenése miatt a he-
lyére nem tudott másik pedagógust alkalmaz-
ni – az álláshelyet megszüntette. Az álláshely
megszűnésével járó költségek biztosítására
Tapolca Város Önkormányzata (mivel akkor
még a város volt az iskola fenntartója) egy-
szeri hozzájárulást igényelhet. Erről kellett
döntenie a Testületnek. A másik napirendi
pont a Városi Strand fejlesztésének kérdése
volt. „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” címmel pályázati lehetőség nyílt
arra, hogy a strandot felújítsuk. Mivel a strand
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdoná-
ban van, pályázni is az tud. A Képviselő-
testület úgy döntött, 200 millió forint tagi köl-
csönt biztosít a Kft. részére, hogy indulni tud-
jon a pályázaton és igazolni tudja a rendel-
kezésre álló sajáterőt. A pénzt bemutatás után
– a Kft. 2 napon belül – visszafizeti a város-
nak. A tagi kölcsön fedezetét a „Tapolca
Jövőjéért” című kötvény adja. A pályázat
beadásának határideje október 1. Ha sikeres
lesz ez az 500 millió forintos pályázat, és
elindul a beruházás, akkor a 40%-os önrészt is
Tapolca Város Önkormányzata fogja biztosí-
tani.   N. Horváth Erzsébet
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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

az októberi polgármesteri és alpolgár-
mesteri fogadóórák a következő időpontok-
ban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
október 1. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
október 8. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
október 15. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

„Örülnénk, ha mi is partnerek
lehetnénk a Tavasbarlang

fejlesztésében, működtetésében



– A betegek sürgősségi ellátásánál fonto-
sabb nincs az egészségügyben – hangsú-
lyozta a vele készített interjúban dr. Flórián
Csaba, a Dr. Deák Ferenc Kórház-Rende-
lőintézet igazgatója

– Igazgató Úr! A struktúraváltás óta közel
3 hónap telt el. Miként alakult a kórház hely-
zete ezalatt az idő alatt?

– Dolgos hétköznapok jellemzik a kórhá-
zunkat. A folyamatban lévő pályázataink szak-
mai anyagait állítjuk össze. Már eredménye is
van ennek a munkának. Egy újabb pályázatot
sikerült megnyernünk. A humánerőforrás
program keretén belül 117 millió forint támo-
gatást kapunk. Ez azért is nagyon fontos, mert
a struktúraváltás során dolgozóink új szerep-
körbe kerültek, és ezzel a támogatással közü-
lük 18-nak sikerül a – nem is olcsó – szakmai
átképzését megvalósítani.

– Milyen szakmákról van itt szó?
– Elsősorban légzésrehabilitációs szakem-

bereket képzünk azokból a nővérekből, akik
eddig az aktív ellátásban dolgoztak. Ezen kí-
vül a járóbeteg szakellátáshoz sikerül ebből a
forrásból is szakembereket képezni a hama-
rosan nyugdíjba vonulók helyére.

– Az egynapos sebészet keretein belül meg-
jelenhetnek-e új szakmák, mint például a sze-
mészet, urológia, vagy az ortopédia?

– Természetesen. Az egynapos sebészetben
arra törekszünk, hogy minél szélesebb legyen
a kínálat. Jelenleg ez úgy néz ki, hogy ez szak-
ember kérdése. Azaz, hogy találunk-e olyan or-

vosokat, akik hajlandók eljönni az egynapos se-
bészet keretein belül Tapolcára. Ehhez termé-
szetesen szakápolókra is szükség lesz. Vannak
esélyeink.

– Többször szó esett már az orvosok és más
szakemberek elvándorlásáról. Melyek az ez-
zel kapcsolatos konkrét adatok?

– Összlétszámban tíz alatt van. Legutóbb 6
dolgozóról tudtuk kimutatni, hogy azért ment
el, mert megszűnt itt az a munkakör, amely-
ben dolgozott. Természetesen kapott volna itt
is munkát, de nem volt azzal elégedett. Ezt
meg is lehet érteni. Ha egy műtős asszisztens
a járóbeteg szakellátásban dolgozhat, az nem
ugyanaz a szakmai színvonal, de a pénz sem
ugyanannyi. Ezért is érthető, hogy ők elmen-
tek a környező kórházakba dolgozni. Eddig
azok közül, akik elmentek, szinte mindenki
visszajött az egynapos sebészet keretein be-
lül. Az is köztudott, hogy egy sebész kolléga
elment Keszthelyre. Amit nagyon sajnálok –
és ami problémaként talán most fog először
jelentkezni – az az, hogy a baleseti sebész kol-
léga is távozik Siófokra, és ezáltal kritikus
létszám alá csökkent a sebészek száma. Azon
vagyunk, hogy az utódlást megoldjuk. A többi
szakmában teljes a létszámunk. Sem a járó-
beteg szakellátásról, sem a belgyógyászatról
nem ment el egy orvos sem.

– Mikor kezdődik meg a tüdőrehabilitációs
fejlesztéshez kapcsolódó építkezés?

– Az osztály 71 ággyal már beindult, és
azon vagyunk, hogy minél magasabb beteg-

létszámmal működhessünk. Sajnos, ma az
uniós pályázatok rendszere – ezt erősítik meg
a szomszédos kórházak is – nagyon bürok-
ratikus. Az elmúlt hónapokban még csak ad-
dig jutottunk, hogy most van a Támogatási
Szerződés aláírása, most készülnek a közbe-
szerzési kiírások. Tehát naivság volt részünk-
ről azt hinni, hogy ősszel már elindul az épít-
kezés. Most azt mondom, hogy legjobb eset-
ben tavasszal.

– Milyen a kórház kapcsolata a házior-
vosokkal?

– Úgy gondolom, hogy eddig is jó volt és
most is hasonló a helyzet. A struktúraváltás
óta már 3 alkalommal tanácskoztunk. Na-
gyon hasznosak ezek a megbeszélések, mert
nemcsak mi tájékoztatjuk őket arról, hogy
milyen a kórházi ellátás, de sorra vesszük
azokat a problémákat is, amelyek a napi be-
tegellátásban felmerülnek. Nagyon sok prob-
léma oldódik meg ezeken a megbeszéléseken.

– Milyenek a betegutakkal kapcsolatos ta-
pasztalatok?

– A kezdeti – egy-két hetes – problémák
megoldódtak. Ami kérést kaptunk a fogadó
osztályok felől, azokat igyekeztünk a betegek
érdekeit szolgálva teljesíteni. Nem a mi ré-
szünkről adódó probléma a mentőszállítás.
Az OMSZ részéről jogosak az észrevételek.
Az új, régiós beosztás nem közelít az OMSZ
jelenlegi, területi elosztási határaihoz. Örülök
annak, hogy a kormányzat betartja az ígéretét,
és a tapolcai mentőállomás új gépjárművet

kap. Ez azt bizonyítja, hogy a politikai dön-
téshozók érzik mindannak a felelősségét, amit
tesznek, mert a betegek sürgősségi ellátásánál
fontosabb nincs az egészségügyben. Nagyon
jó dolog az is, hogy az új mentőállomás építé-
sének a kérdése is újra napirendre került.

– Igazgató Úr! Kérem, vázolja fel a ta-
polcai kórház jövőképét! Milyennek képzeli el
5 év múlva?

– Manapság nem könnyű ötéves távlatban
gondolkodni, de bízom benne, hogy a már
nyert pályázataink megvalósulnak. A most,
októberben benyújtásra kerülő 1 milliárd 700
milliós pályázatunk is sikeres lesz, és azon
keresztül teljesen új épületrészek készülnek
el, ahová az egynapos sebészeti műtőblokk,
az új sterilizáló, az új gyógyszertár, az új
laborrész és a nappali belgyógyászat kerül. A
kórház műszerezettségének színvonala to-
vább növekszik. Remélem, hogy a szakem-
bergárda is meglesz az új létesítményekhez.
Ahhoz azonban, hogy a lakosság egészség-
ügyi ellátása megfelelő legyen, nemcsak az
kell, hogy a tapolcai kórház sorsa jól alakul-
jon, hanem az is, hogy a magyar egészségügy
sorsa is jó irányba menjen el, hogy a kór-
házak is megtalálják helyüket a rendszerben.
Nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy
annak az 5 évnek a végére az egészségügyi
dolgozók bérdolgai rendeződjenek, mert csak
akkor tudjuk itthon tartani a fiatal orvo-
sainkat, és csak akkor lesz jó a betegnek, ha a
jó szakemberek nem hagynak itt bennünket.
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Világszínvonalú műszerek az új mentőautóban

1 milliárd 700 milliós fejlesztésre nyújt be pályázatot a tapolcai kórház

Az új mentőautó ünnepélyes átadásán a
megjelenteket, a megye, a város vezetőit, a
kistérség polgármestereit, a szakszolgála-
tok képviselőit és a mentőállomás dolgo-
zóit elsőként Szalai László mentőállomás
vezető köszöntötte, majd dr. Czirner József,
az OMSZ KDR orvosigazgatójától átvette
az új mentőautó kulcsát.

Dr. Czirner József köszöntőjében annak az
örömének adott hangot, hogy sokan megtisz-
telték jelenlétükkel a mentőállomás életének
ezt a fontos eseményét, mint mondta, ez a
figyelem az itt dolgozók munkájának elis-
merése is. Majd arról szólt, hogy a most Ta-
polcára érkezett mentőautó a megye első B
típusú mentőautója. Míg a C típusú, Tapolcán
eddig is meglévő mentőautó esetkocsi és or-

vos mentőtiszt teljesít rajta szolgálatot, addig
a B típusún szakápoló dolgozik. Az autók a
Fordokat és a Toyotákat váltják fel. Ezek a
mentőautók motorteljesítményben, belma-
gasságban, hosszúságban az európai uniós
normáknak felelnek meg. Ha most elmen-
nénk Münchenbe, vagy Palermóba, nemcsak
ugyanilyen külsejű, de ugyanilyen, világszín-
vonalú műszerekkel felszerelt menőautókkal
találkoznánk – hangsúlyozta dr. Czirner
József, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a
jó felszereltségű mentőautó mellett Tapolcá-
nak és a kistérségnek egy új mentőállomásra
is óriási szüksége lenne. 

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő
köszöntőjében az elmúlt hónapok kórházzal

és a kistérség egészségügyi helyzetével kap-
csolatos eseményeket és azokat az okokat
idézte meg, amelyek hozzájárultak ahhoz,
hogy eddig még nem tudott megépülni az új
mentőállomás. – Most konkrét ígéretet kap-
tunk a kormányzattól arra is, hogy hamarosan
elkezdődhet az építkezés. A mentőállomás
dolgozóinak szaktudása és a jól felszerelt
mentőautó is garanciája a térség lakosságának
biztonságos egészségügyi ellátásához – tette
hozzá az elnök.

Császár László a kistérség elnökeként és
Tapolca polgármestereként is örömmel üd-
vözölte az új mentőautó érkezését, amely,
mint mondta, az egészségügy átalakításának
egy kicsi, de nagyon fontos szelete, és azt az
üzenetet is hordozza: a szóban és írásban már

többször megnyilvánult kormányzati ígéretek
megvalósulása elkezdődött. – Eszközöket 
az egészségügyi ellátáshoz mindig lehet biz-
tosítani, de a legfőbb tényezőben, a humán
erőforrásban is nagyon jól áll a tapolcai
mentőállomás – mondta. Majd arról tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt napok-
ban megtörtént az egyeztetés a most már a
kórház keretein belül működő orvosi ügyelet
és az OMSZ között a diszpécser szolgálat
kiépítésével kapcsolatban, és hamarosan
felállhat a lakosság érdekeit szolgáló új rend-
szer.

Az átadás hivatalos részét követően a
jelenlévők nagy érdeklődéssel tekintették
meg a megye első B típusú mentőautóját.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Augusztus 1-jén tapolcai küldöttséget fo-
gadott Budapesten Szócska Miklós, az
egészségügyért felelős államtitkár. A kül-
döttség tagjai átadták azt a levelet, amely-
ben megfogalmazták azokat a feltételeket,
amelyek – szerintük – lehetővé tennék az
aktív sebészeti és belgyógyászati ellátás visz-
szaállítását a tapolcai kórházban. Az ál-
lamtitkári válaszlevél megérkezését köve-
tően a küldöttség meghívott tagjait arra
kértük, hogy mondják el véleményüket,
észrevételeiket a válasszal kapcsolatban.

– A válaszban nem ígérte meg 100%-osan
Szócska Miklós államtitkár azt, hogy az meg
fog valósulni, amit a küldöttség a levélben
megfogalmazott – mondta a vele készített in-
terjúban Lasztovicza Jenő országgyűlési kép-
viselő, a levél egyik aláírója. – Az aktív sebé-
szeti, illetve belgyógyászati ellátás lehetősége
nem volt hangsúlyos benne. Azt vettem ki
inkább a válaszlevélből, hogy az egészség-
ügyi tárca azokat a feltételeket segíti megte-
remteni, amelyek az itteni betegellátást ma-
ximálisan és a legmagasabb színvonalon biz-
tosítják. Ma már az a cél, hogy a beteg embe-
rek minél biztonságosabban, a lehető leg-

gyorsabban eljussanak oda, ahol egy-egy be-
tegségtípust egynapos ellátással meg lehet
gyógyítani. Nem kell hetekig feküdni a kór-
házban, hanem otthon lábadozhat a beteg.
Szerintem ez a jövő útja. Összességében po-
zitívnak értékelem az államtitkár úr válaszát,
annak a tudatában, hogy a jelenlegi döntések
papíron vannak és nem „kőbe vésve”, azaz, ha
bármi probléma adódik, az egészségügyi tárca
keresni fogja rá a jó megoldást.

Toronyi Tibor, a Jobbik helyi szervezeté-
nek elnöke az államtitkári válaszlevéllel kap-
csolatban írásban juttatta el válaszát szerkesz-
tőségünkhöz. Idézem:

„Elolvasva az Államtitkár Úr válaszát, két
tényt azonnal megállapítottam. Az első, hogy
nem is a feltett kérdésekre válaszolt, hanem
az unalomig ismert mellébeszélést folytatta.
A második pedig, hogy vagy ez a központi,
másfél éve kialakított kommunikáció, a la-
kosság megtévesztésére, vagy a helyi „embe-
rei” állították össze neki az eddigi megnyil-
vánulásaikból. Egyértelműen látszik, hogy a
válasz olyan mondatok, bekezdések, részle-
tek összességéből áll, amelyeket korábban
nyilatkozott a Polgármester Úr, Lasztovicza

képviselő és a kórházigazgató.
Kiemelek egy vastagon szedett mondatot a

válaszlevélből: „A funkcióváltás dolgozói lét-
szám csökkenéssel nem járt.” Ez egyértelmű
hazugság!

Az elmúlt nyolc hónapban több mint 20 fő
hagyta el az intézményt, és nem vettek fel
helyettük új orvosokat, ápolókat. Ezt úgy hív-
ják, hogy rejtett leépítés! A közelmúltban egy
nővér távozott külföldre, a hónap végén pedig
egy orvos megy máshova dolgozni. A sebé-
szet majd összes dolgozója a funkcióváltás
miatt ment el! De a kórházigazgató is nyug-
díjba vonul az „eredményes funkcióváltás” után!

A választ nem fogadom el, és ígéretemhez
híven készülünk a következő, remélhetőleg
sikeres akciónkra. Soha nem adjuk fel!
Toronyi Tibor”

– A válasz teljesen egyértelműen tükrözte,
hogy az egészségügyi vezetés nem tervezi és
nem is kívánja megfontolni az aktív ellátás
visszaállításának lehetőségét Tapolcán –
mondta Lévai József, az MSZP helyi elnöke.
– Azért sem lehetek elégedett a válasszal, mert
nem erre kaptunk felhatalmazást attól a tíz-
ezer tapolcai és Tapolca környéki polgártól,

aki az aláírásával tiltakozott az aktív sebészeti
és belgyógyászati ágyak megszüntetése ellen.
Az államtitkár úr próbálta szakmailag alátá-
masztani azt, hogy miért volt szükség a struk-
túraváltásra. Mint mondta, a struktúraváltást
másfél éves szakmai konzultáció, a kórház és
a város vezetőivel történt egyeztetés előzte
meg. De arról mi semmit sem tudtunk. Most
joggal feltételezhetem, hogy a város politikai
vezetése abban utazott, hogy a váltás csend-
ben megtörténik. Mi ebbe az állóvízbe egy
követ dobtunk, amikor elindult egy civil érdek-
védelem. Örülünk annak, hogy a tapolcai kór-
házban fejlesztések lesznek, és mint a város
legnagyobb munkáltatójának, sikerült megőriz-
nie a munkahelyeket. De a tüdőrehabilitáció
640 milliós beruházása nem helyettesítheti
azt az érzést, amit a tapolcaiak a sebészet és a
belgyógyászat elvesztése miatt átélnek. Bizo-
nyos területen azért történt elmozdulás. Az új
mentőautó átadására a héten kaptam meg a
meghívót és szó van arról is, hogy a mentő-
állomás is megépülhet. Megértem, ha a közös-
ségtől áldozatot várnak, de annak csak akkor van
értelme, ha a közösség kap is érte valamit. Jelen-
leg azt érzem, hogy nem javult a betegellátás.

Megérkezett az egészségügyért felelős államtitkár válaszlevele



A túlzott autóhasználat negatív következ-
ményeiről szinte mindannyiunknak van-
nak személyes tapasztalatai. Az alternatív
közlekedési módok – gyaloglás, kerékpá-
rozás – népszerűsítésére rendezték meg
ebben az évben is szeptember 16-22. között
az Európai Mobilitás Hetet Tapolcán. Sok-
féle program várta mindazokat, akik csat-
lakoztak az akcióhoz.

Volt bringás reggeli, kerékpáros, rolleres,
görkorcsolyás ügyességi verseny a Tapolca-
Diszel közötti kerékpárúton. A Petőfi-liget-
ben nemcsak fa örökbefogadásra nyílt lehető-
ség, de fát is ültethettek a szülők a gyerekeik-
nek. Népszerű volt a Csobáncot megkerülő,
közel 12 km-es családi kerékpártúra is.

Szeptemben 20-án a Juhász Gyula utcá-
ban, egy régi játszótér helyén új közlekedési
tanpályát adtak át, amelyen az elkövetkezen-
dőkben a gyerekek a biztonságos közlekedést
gyakorolhatják és ismerkedhetnek a leg-
fontosabb közlekedési szabályokkal.

Szeptember 21-én az események színte-
re az autósforgalom elől elzárt Fő tér volt. 
A Városi Rendőrkapitányság az óvodások és
iskolások részére kerékpáros és rolleres
ügyességi versenyt szervezett. Nemcsak öko-
játékokat próbálhattak ki a kicsik, de megte-
kinthettek egy tűzoltóautót, valamint a Re-
mondis hulladékgyűjtő autóját is.

A Városi Sporttelepen „Mozdulj a jó irány-
ba!” elnevezéssel futó-kocogó dzsemborit szer-
vezett a TVSE Futó Szakosztálya. A futótáv
500 és 2000 méter volt. A futás után minden
résztvevő apró ajándékot kapott.

A 22-ei zárónapon extrémsport bemutató,
pedálos mozskvics verseny és kerékpáros
ügyességi verseny volt az erre az alkalomra

sétáló utcává alakított Deák Ferenc utcában.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy

kerékpárt ajánlott fel, amelyet a mobilitás hét
regisztrált résztvevői között sorsoltak ki. A
szerencsés nyertes Renner Kinga, 2. osztá-
lyos tanuló lett.  N. Horváth Erzsébet
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KRÓNIKA

A szőlő és bor ünnepe Diszelben

Európai Mobilitás Hét 2012

„Itt van az ősz, itt van ujra, / S szép, mint
mindig, énnekem.” Petőfi Sándor versének
részletét akár a szeptember 15-én megtar-
tott tapolca-diszeli szüreti mulatság részt-
vevői is szavalhatták volna. A településrész
hagyományos rendezvényén a szőlőt, bort
ünnepelték, felvonulással, kulturális blok-
kal és szüreti bállal fűszerezve.

A vidám tömeg a templomnál gyülekezett,
majd elindult a szokásos útvonalon. A sor
élén a hangulatfelelős Tapolcai Ifjúsági Fú-
vószenekar, majd a Győrffy-Villám András
vezette hagyományőrző huszárok, a település
vezetői, a borlovagrendi tagok vonultak. Volt,

aki lovaskocsival, traktorral, terepjáróval, mo-
torral, talicskában „utazta” végig a szokásos
útvonalat, de nem hiányoztak a szürettel kap-
csolatos, humoros jelmezekbe öltözöttek, va-
lamint a tömegbe lisztet szóró csintalan gyer-
mekek, a kisbíró, a menyasszony, a vőlegény
és az iparosok sem.

A jókedvű résztvevők útjuk végeztével a
Csobánc Kultúrházhoz érkeztek, ahol első-
ként a házigazda szerepét betöltő Bognár
Ferenc intézményvezető köszöntötte kedves
szavakkal a szüreti mulatságon megjelenteket.

A településrész önkormányzati képviselő-
je, Bakos György megnyitó gondolatait a szü-

ret és annak múltja köré fonta. Rövid időuta-
zásában utalt rá, hogy régen a kisbíró engedé-
lye nélkül elképzelhetetlen volt a szüret. Di-
szel üde színfoltja az ilyenkor szokásos, vi-
dám hangulatú felvonulás és az utána követ-
kező műsor, majd a szőlő és bor ünnepének
zárásaként a bál.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képvise-
lőnk, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
is a szüretről, a szőlőről, borról fogalmazott meg
gondolatokat, rámutatva: az egyre nehezebb
gazdasági helyzet ellenére kellene, kell a sző-
lősgazdáknak, borászoknak a már tradicioná-
lisan jó minőségű nedűket produkálni évről-
évre, ami nem könnyű dolog. Hangsúlyozta:
– Több mint ezer éve egy olyan örökséget
kaptunk, amit az utódok már hagyománnyá
fejlesztettek a szőlőművelés, borászat terén.

A hivatalos részhez hozzátartozik a szőlő
papi áldása is, amit dr. Renner Sándor plé-
bános végzett el.

Ezután a kulturális blokk következett – nép-
dalkörök, vegyeskar, táncegyüttesek, gyer-
mek tánccsoportok – Tapolcáról, Diszelből,
Monostorapátiból, Badacsonytomajról, Nagy-
vázsonyból, Raposkáról érkeztek fellépők. Fel-
lépett még a szinte „hazai pályán” játszó és
beszédes nevet viselő Rock Inger zenekar.
Majd kezdetét vette a hajnalba nyúló szüreti
bál, ahol a talpalávalót a Chili együttes szol-
gáltatta. A szomjat a must és bor oltotta, a
gasztronómiai, ínycsiklandozó finomságokat
pedig Bene Károly biztosította.

A szüreti mulatság résztvevői jól érezték
magukat. Remélik, hogy jövőre is folytatódik
a településrész hagyományos rendezvénye.

Dancs IstvánAz elmaradhatatlan szőlőharang

Fotó: Dancs

A kicsik aktív részesei voltak a színes, nekik szóló programoknak

Fotó: Gerencsér

Fotó: N. Horváth

Új szigetelést kapott az épület lábazata

Eltávolították a gyúlékony fóliát

A Belvárosi Irodaház új, külső burkolata
alól eltávolították a párazáró fóliát.

Mint már írtunk róla, a városrehabilitáció
során megújult irodaház lábazatán két alka-
lommal is tűz ütött ki. A teljes körű vizsgálat

megállapította, hogy az ott elhelyezett párazá-
ró fólia gyúlékony, ezért azt lecserélték, a szige-
telést más módon oldották meg. Az Önkormány-
zatnak nem került pénzébe a javítás, a kivi-
telező vállalta a garanciális helyreállítást. NHE

A Gyenesdiási Községházán szeptember
14-én nyílt kiállítása a tapolcai Horváth
Róbertnek, a Batsányi Képzőművész Kör
tagjának.

A festményeket, kisplasztikát, terrakottát
és kőszobrokat is felvonultató tárlatot Zsirai
Ilona, a kistérség vidékfejlesztési menedzsere
nyitotta meg, tolmácsolva Tihanyiné Bálint
Zsuzsának, a tapolcai Batsányi Képzőművész
Kör vezetőjének gondolatait is. 

A sokoldalú művész alkotásai nagy sikert
arattak.

A megnyitót a Gyenesdiási Községi Kórus
és a Lenti Szivárvány Kamarakórus műsora
színesítette. NHE

Tapolcai művész, gyenesdiási kiállítás

Fotó: Hársfalvi György

Meghívó

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom 
és szabadságharc,

valamint a köztársaság
kikiáltásának

alkalmából rendezendő
ünnepi megemlékezésre
2012. október 23-án 10 órára

a Katonai Emlékparkba.

Emlékező beszédet mond: 
Stolár Mihály,

a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és

EGYMI igazgatója

Dr. Hillinger János emléktáblájánál és
Tóth István áldozat sírjánál 

a megemlékezést megelőzően róhatják
le kegyeletüket.
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Házasságot
kötöttek:

Bodoky Gergely Márk
és Petra Maria van der Velde Simone

Bognár Roland Ferenc és Vincze Dorottya
Bolla Zoltán Gyula és Nagy Ágnes Erzsébet

Farkas Gyula és Laki Matild
Fülöp Dániel és Csonka Beáta

Nagy Krisztián és Bagdán Viktória
Noszlopi Szabolcs és Darvalics Eszter

Scher Péter és Ács Anita
Stibi Gábor és Szabó Marianna

Évfordulók
1910. szeptember 1. 102 éve
A polgárleányiskola megnyitása.
1941. szeptember 1. 71 éve
E napon kelt a Bakonyi Bauxit Rt. alapítási
jegyzőkönyve.
1951. szeptember 1. 61 éve
A Batsányi János Gimnázium beindulása 1 lány
és 1 fiú osztállyal.
1910. szeptember 4. 102 éve
Polgári leányiskola nyílik Tapolcán. Az 1.
osztály tanulóinak száma 58 fő volt.
1895. szeptember 9. 117 éve
Megnyitották a polgári fiúiskola első osztályát 48
tanulóval. Egyidejűleg elrendelték a gazdasági
felső népiskola fokozatos megszüntetését.
1345. szeptember 13. 667 éve
Tapolca és Diszel vidékén említi a hadiutat egy
határjáró oklevél.
1816. szeptember 14. 196 éve
Tapolcán két tanító 130 tanulót oktatott a város
506 gyerekéből, mert többen nem fértek el az
iskolában. Az iskolamester Timár József, a
segédtanító Petrovics Mihály volt.
1905. szeptember 16. 107 éve
Kell Dezső és Schadl János tervei alapján
elkezdődött az izraelita templom bővítése. A
kivitelezést a Pollák testvérek végezték.
1866. szeptember 23. 146 éve
A temetői új kereszt felszentelése. Készítette Lux
Antal tapolcai kőfaragó.
1930. szeptember 25. 82 éve
A kórház kijáratánál leleplezték Deák Jenő, a
„kórházépítő” emlékművét.
1946. szeptember 26. 66 éve
A Községi Képviselő Testület 4 évfolyamú,
érettségit adó kereskedelmi középiskola
létesítését kérelmezte.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Ittas állapotban elkövetett közúti járműve-
zetés vétségének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki 2012. szep-
tember hó 02. napon 00.39 órakor a Hegyma-
gasi úton úgy vett részt a közúti közlekedés-
ben az általa vezetett személygépkocsival,
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt
fogyasztott.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás is-
meretlen tettes ellen, aki 2012. szeptember hó
04. nap 18:00 óra és 2012. szeptember hó 05.
nap 07:00 óra közötti időben a Berzsenyi
utcában parkoló személygépkocsi jobb hátsó
üvegét kiszedte, majd onnan fűkaszát tulaj-

donított el. Bűncselekménnyel okozott lopási
kár: 100.000 Ft. Rongálással okozott kár:
10.000 Ft.
- Dolog elleni erőszakkal szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. szeptember hó 07. nap
21:00 óra és 2012. szeptember hó 08. nap
06:00 óra közötti időben a Klapka György
utcával szemben lévő garázs előtt parkoló
személygépkocsi tanktöltőnyílásának ajtaját
felfeszítette és eltulajdonított egy teli tank
benzint. A bűncselekménnyel okozott lopási
kár: 25.000 Ft. Rongálással okozott kár:
5.000 Ft. Molnár András r. százados

Hetedik alkalommal rendezték meg a ma-
gyar termékeket népszerűsítő Coop Rallyt.
A Hotel Pelionban szeptember 13-án tar-
tott sajtótájékoztatón Csepeli Lajos, a CO-
OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke
a kezdetekről is szólt.

– 7 évvel ezelőtt született meg az alapgon-
dolat, hogy a tisztán magyar tulajdonú üzlet-
lánc, a CO-OP fogja össze azokat az élelmi-
szergyártókat, akik magyar termékeket állíta-
nak elő. Az volt az az időszak, amikor a mul-
tinacionális cégek sok új, külföldi termékkel
árasztották el a boltjainkat és a vásárlók egy
részét is elcsábították, mert ők azt hitték, hogy
ami szebb csomagolásban van – és olcsóbb –
az jobb is. Már a kezdetektől jó volt a fogad-
tatásunk. Hogy mennyit fejlődött a minőségi
magyar termékekért folytatott propagandánk,
annak bizonyítéka, hogy míg az első Rallyn
34 autó vett részt, addig az idein elértük a fizi-
kai határ maximumát, a 84 autó részvételét –
mondta az elnök.

A Rally ebben az évben tíz helyszínt érin-
tett, köztük a Pápa Hús 1913 Kft. üzemét és a

Pannon Tej Zrt. veszprémi sajtüzemét.
Az esemény fővédnökségét vállaló Vidék-

fejlesztési Minisztérium képviseletében a
Rallyn résztvevő dr. Kardeván Endre élelmi-
szerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért fe-
lelős államtitkár is elégedett volt a rendez-
vénnyel. Mint mondta, a minisztérium jövőre
is támogatni kívánja a kiváló magyar termé-
keket népszerűsítő programsorozatot.

Császár László, Tapolca polgármestere is
köszöntötte a Coop Rally résztvevőit. Mint
mondta, a mi vidékünk kiváló szőlőültetvé-
nyekben és jó borokban gazdag, ezért ezeket
ajánlotta a vendégek szíves figyelmébe.

Az idén is balesetmentesen lezajlott Rallyn
a 84 versenyző csapat közül az első helyezést
a FrieslandCampina Hungária Zrt. Juhász
Kinga és Bornai Róbert alkotta csapata érte
el. N. Horváth Erzsébet

Szeptember 21-én délután kapott lakossági
jelzést a Veszprém Megyei Tűzoltószövet-
ség Főügyelete, hogy Tapolca-Raposka kö-
zött, a Szent György-hegy lábánál 1 hektár-
nyi területen ég a szőlő és az aljnövényzet.

A tapolcai önkéntesek (4 fő) és a bada-
csonytomaji hivatásos tűzoltók (5 fő) a ki-
vonulás után megkezdték az oltási munkála-
tokat. 

– A tűzeset kár nélküli volt – tájékoztatta
lapunkat Sárközi Roland, Tapolca Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóságának parancsnoka. DI

A magyar termékek
népszerűsítéséért

Tűz a szőlőben

Ötven fiatalnak segített a tapolcai vállalkozó

1 hektáron égett, ami éghető

Fotó: Dancs

„Az igazán sikeres emberek azok, akik képesek
a mások ügyét támogatni.” Gary Chapman
gondolata jutott eszembe, amikor Horváthné
Somogyi Ildikót, az ÉFOÉSZ ügyvezető alel-
nökét, valamint az ÉFOÉSZ Tapolcai Köz-
hasznú Egyesület vezetőjét hallgattam, aki la-
punkat tájékoztatta egy aktuális rendezvény-
ről és az ezzel kapcsolatos nemes, emberi
gesztusról.

– Idén már 21. alkalommal rendezi meg –
szeptember 24-én – az Értelmi Fogyatékosság-
gal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége a Fővárosi Állat- és Növénykertben
(Varázshegy) a Sérült Gyermekek Napját –
mondta az alelnök. – Az ország minden tájáról
érkeznek fiatalok, felnőttek és pedagógusok.
Egész napon át zajlanak a kulturális programok.

A rendezvényt Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere nyitja meg, majd ez-

után a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Tapolcai
Közhasznú Egyesület, vagyis mi adunk elő egy
kb. 10 perces produkciót. Emellett több formá-
ció is fellép: a Színvarázs Zenekar, Gaudate
jelnyelvi kórus, Tokodaltárói Lakóotthon tán-
cosai és még sokan mások; a hírességek kö-
zül pedig, többek közt Peller Anna és Károly,
Alma együttes, Kozma Orsi, vagy a tapolcai
kötődésű Tóth Gabi. Az előadók névsora egy
közvélemény-kutatás után alakult ki.

Minden esztendőben busszal megyünk a fő-
városi Állat- és Növénykertbe – 50 fő –, Tapol-
cáról, Sümegről, Ajkáról, Veszprémből. Az idei
költségvetés alapján egy busszal indultunk vol-
na, de egy nemes gesztus, felajánlás után ez
változott.

A Stimmel Kft. vezetője, Hatvani István fel-
ajánlotta, hogy a tapolcai sérült fiatalok ré-
szére egy busz teljes költségét finanszírozza.

Így a megyéből százan, Tapolcáról és vonzás-
körzetéből ötvenen juthattak föl erre a szín-
vonalas eseményre.

Hatvani István hathatós segítségét már nem
először élvezhetjük. Aktívan tevékenykedett a
támogatott lakhatás, KULCSprogram beindí-
tásánál is. Fölajánlotta a teljes lakás festését,
az ezzel járó költségeket. A lap hasábjain ke-
resztül is szeretnénk megköszönni, amit értünk
tett, tesz a cég vezetője – mondta az alelnök.

– Emellett Tapolca Város Önkormányzata
is évek óta mellettünk áll és maximális segít-
séget nyújt. Ékes példája, hogy hazánkban
csak Tapolcán tudtuk beindítani a már em-
lített KULCSprogramot. Ez immár egy esz-
tendeje sikerrel működik. Reméljük, a jö-
vőben is így lesz… Köszönjük városunk
vezetésének is! – tette hozzá Horváthné
Somogyi Ildikó. Dancs István

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 10-től a 107-es segélyhívó
szám automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem
pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy arról városi rendőrkapitányságot,
esetlegesen ügy előadóját kapcsoljuk. 

Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a segélyhívókat – ahogyan a neve is jelzi –
csak szükség esetén, segélykérésre használják. Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják az
adott szerv központi számát az alábbiak alapján:
- Veszprémi Rendőrkapitányság: 06-88/428-022; Ajkai Rendőrkapitányság: 06-88/500-990; Balaton-
almádi Rendőrkapitányság: 06-88/438-711; Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 06-87/482-288;
Pápai Rendőrkapitányság: 06-89/313-011; Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87/412-322; Várpa-
lotai Rendőrkapitányság: 06-88/592-450.

További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség honlapján, a Veszprém megyei al-
portálon is (www.police.hu/veszprem). A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szin-
tén a honlapjukon (www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu) láthatják. 

Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek betartásával elkerülhető lesz, hogy a
bajba jutottaknak hosszabb ideig kelljen várni a szabad vonalra, s így gyorsabban
érkezhet a gyakran életmentő segítség. Tapolcai Rendőrkapitányság

Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán

A roma és a német nemzetiségi önkor-
mányzat is áttekintette az első féléves költ-
ségvetésének eredményeit, de az üléseken
szóba kerültek tervek, célok és további
feladatok is.

A Bartha Józsefné elnökletével szeptem-
ber 12-én megtartott ülésen elhangzott, hogy
2012. évben 214.698 Ft támogatást kapott a
Testület. Polgármesteri keretből 50 ezer Ft tá-
mogatást kértek, mely összeget a Roma Kul-
turális Világnap megrendezésére költöttek el.
Az összes kiadásuk 192 ezer Ft volt, melyet
főként dologi kiadásokra használtak fel, mint
a rendezvények lebonyolítása vagy a bank-
számlaköltség kiegyenlítése. A testületi ülé-
sen módosították a költségvetésüket is, hi-
szen a polgármesteri keret terhére 30 ezer fo-
rintot biztosított Tapolca Város a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat részére. Az említett
összeg a Roma Holokauszt Ünnepi Megem-
lékezés, valamint a Nemzeti és Etnikai Kul-
turális Program megrendezési költségeihez
járult hozzá. A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2012. évre 738.919 Ft feladatalapú
támogatásban részesült a központi költségve-

tésből. A támogatás összegét dologi kiadá-
sokra, kulturális programok megrendezésére,
egyéb működési kiadásokra fordítja az Ön-
kormányzat.

A Molnár Attila vezette Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat is hasonló témában ült
össze szeptember 17-én. Féléves beszámoló-
jukból kiderült, hogy az állami támogatás
esetükben is 214 ezer forint, melyhez hozzá-
adódott még az előző évről áthozott 34 ezer
forint pénzmaradvány is. Várnak továbbá egy
kisebb összegű – 10 ezer forintos – támoga-
tást a megyei német nemzetiségi önkormány-
zattól is. Feladatalapú támogatásként 95 ezer
forintot kaptak még a központi költségvetés-
ből, melyet kulturális célokra kívánnak elköl-
teni. A vegyes ügyek között szó esett arról,
hogy sikerrel bonyolították le az augusztus
20-ai nemzetiségi napjukat, valamint jól sze-
repeltek a pörköltfőző versenyen is. 5-5 ezer
forintot szavaztak meg támogatásképpen a
tapolcai, valamint a Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesületének. Mindkét szervezet
régi sváb hagyományt, a Márton-napi lampio-
nos felvonulást eleveníti fel Tapolcán.     KM

Jól gazdálkodtak az első félévben

2001. szeptember 11-én, magyar idő sze-
rint 14 óra 46 perckor terrortámadás
érte a New York-i World Trade Centert.

Az évfordulón az elhunyt, közel 3000
emberre, köztük 343 hősi halált halt tűz-
oltóra emlékezve a tapolcai, szolgálatban
lévő tűzoltók is felsorakoztak a szertár
előtt, és egyperces néma tiszteletadással
adóztak az áldozatok emléke előtt.   NHE

Főhajtás 
az áldozatok
emléke előtt
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Az Észak-Balatoni Térség Regionális Tele-
pülési Szilárdhulladék-kezelési Önkormány-
zati Társulás 3.429.787.912 Ft támogatást
nyert a KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0023 számú
pályázati kiíráson a Veszprém megye 158 te-
lepülésén lévő 33 db bezárt, illetve felhagyott
szilárdhulladék-lerakó rekultivációjára.

Az Európai Unió támogatásával, a Kohé-
ziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló
projekt nyitórendezvénye szeptember 25-én
volt Devecserben. A megjelenteket Lenner
András, Devecser Város Önkormányzatának
képviselője köszöntötte.

A projekt megvalósításának részleteit Czaun
János, az önkormányzati társulás elnöke is-
mertette. Mint mondta, a rekultiváció megva-
lósításával elkerülhető a környezet és termé-
szet károsodása, amely az egészségünkre is
hatással lehet. A támogatás segítségével je-
lentősen javul a térség környezeti állapota. A
rekultivációs tervek alapján a projekt ered-

ményeként 390.182 m2 felület rekultivációja
fog megvalósulni.

A rehabilitáció tapolcai vonatkozásairól – a
Társulásban Tapolca Városát képviselő –
Sólyom Károly alpolgármestert kérdeztük.

– A Társulás 2 éve nyújtotta be a pályáza-
tát. A sikeres pályázat eredményeként a Ta-
polcán lévő, elhagyott hulladéklerakó rekul-
tivációjára is sor kerül. Ennek a költsége több,
mint bruttó 250 millió forint. A munkálatok
hamarosan megkezdődhetnek. A XXI. száza-
di technológiával megvalósuló rekultiváció
eredményeként évszázadokig is biztonságos
tud maradni a megszüntetett hulladéklerakó.
A kivitelezés során nagy gondot fordítunk ar-
ra, hogy a munkálatokban a tapolcai és a Ta-
polca környéki vállalkozók mind nagyobb
létszámban tudjanak részt vállalni, gondolok
itt elsősorban a fuvarozásra, a termőréteg be-
hordására a rekultiválandó területre – tette hoz-
zá az alpolgármester.    N. Horváth Erzsébet

XXI. századi technológia
a rekultivációban

Van létjogosultsága a Péntek Esti Frásznak
A Tamási Áron Művelődési Központ adott
otthont – szeptember 4-én – annak a meg-
beszélésnek, ahol az idei Péntek Esti Frász
elnevezésű rendezvényeket értékelték a
Tapolca Kft. illetékesei a megjelent helyi
vállalkozókkal.

Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezetője a
megbeszélésen elmondta, hogy idén három
alkalommal rendeztek Péntek Esti Frász-t, má-
jus 25-én, június 29-én és augusztus 10-én.
Mindegyiket sikeresnek minősítette, de hoz-
zátette: – Látogatottság és hangulat tekin-
tetében is elégedettek vagyunk, ugyanakkor
mégis pozitívabbnak értékeljük a két nyári
programot, mint a tavaszit.

A megjelent vállalkozók az ellenkezőjéről
szóltak, véleményük szerint a májusi „frász-
ra” is szükség volt és lesz a jövőben is.

– Számunkra külön öröm, hogy városunkban
és annak környékén is mára már ismert foga-
lommá vált a Péntek Esti Frász. Pozitívum,
hogy a vállalkozók egyre szélesebb körben
kapcsolódnak be a program vérkeringésébe,
kreatívak és aktivizálják magukat. Miről is szól
ez az egész? A kulturált szórakozás, kikap-
csolódás és nem utolsósorban a kedvezményes
vásárlás lehetősége is egyben. A tapasztalato-
kat, építő szándékú kritikákat mérlegeljük, adott

esetben be is építjük – emelte ki Rédli Károly.
Eszerint a három rendezvény összköltsége-

1.966 ezer HUF, a bevételi oldal: 1.200 ezer
HUF az Önkormányzat általi támogatás, va-
lamint 730 ezer HUF származott az üzletek
befizetéseiből.

Szó volt az év utolsó hónapjában tartandó
Péntek Esti Frász lehetőségéről is (december
14.), amit a résztvevők egy emberként helye-
seltek. Mint rámutattak, szükség lesz a téli
programokra is, mert nagyszerű ráhangoló-
dási lehetőség lesz az üzletek, vállalkozók
számára is a karácsonyi ünnepekre. Szeretnék
a szervezők, ha mindezt a vendéglátósok ki-
települése – látvány-, illat- és ízvilágában – is
tudná emelni. 

Rédli Károly örömmel osztotta meg azt a
számadatot, miszerint az idei Péntek Esti
Frászokon a becsült látogatók száma közel
hétezer fő volt. Mint utalt is rá az ügyvezető:
voltak és lesznek is negatív vélemények, de
ezek nem igazán megalapozottak, részinfor-
mációk után mondanak, írnak valótlan dolgo-
kat. Külön is hangsúlyozta, egyben köszöne-
tét fejezte ki a helyi Rendőrségnek, valamint
a Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület azon
tagjainak, akik a rendezvényeiken ügyeltek a
rendre és biztonságra.                Dancs István

Tapasztalatok és tervek
A 2012-es tapolcai nyár is bővelkedett sok-
színű programokban. A tapasztalatokról
Bognár Ferencet, a szervező-rendező Tamási
Áron Művelődési Központ igazgatóját kér-
deztük.

– Nagy örömünkre új víziszínpadon ren-
dezhettük meg a nyári tóparti programsoroza-
tunkat. Újdonság volt az is, hogy nem vasár-
nap esténként, hanem csütörtökönként vártuk
a közönséget rendezvényeinkre. Tapasztala-
tunk az, hogy az ismert nevekre ezeken a
hétköznapokon is megtelt a Tópart, jó volt a
látogatottság. A nyári rendezvényeink csúcs-
pontja – és egyben záróeseménye is – a Ta-
polcai Ünnepi Napok és Borhét. Ennek a prog-
ramsorozatnak – mintegy felvezetőként – a
Tapolcai Nyári Esték nyitottak utat ebben az

évben is a Kisfaludy utcában felállított szín-
padon. Ezeken az estéken tapolcai, Tapolca kör-
nyéki amatőrművészek léptek fel nagy siker-
rel. Úgy tervezzük, hogy ez jövőre már nem
önálló rendezvény lesz, hanem a Tapolcai Ün-
nepi Napok és Borhét szerves része, azaz így
az ünnepi események még több naposak lesznek.

– Bevált az idei kezdeményezésünk, hogy
tapolcai vállalkozók „kezébe adtuk” a vásári
rész rendezését. Ők a búcsúi hangulatú ring-
lispíl, dodzsem helyett interaktív játékokat
hoztak ezekre a napokra. A nagy siker mellett,
leszűrték a tapasztalatokat is. Megígérték,
hogy jövőre a tinédzser korosztály szórakoz-
tatására is gondolni fognak, mert ebben az
évben rájuk kevésbé figyeltek – tette hozzá az
igazgató. N. Horváth Erzsébet

Újabb sikerek és előadások
Augusztus 18-án – Balatonszárszón – ren-
dezték a Balaton Hangja elnevezésű orszá-
gos tehetségkutató énekversenyt. A három
korcsoportban zajló megmérettetésen a
Tapolcai Musical Színpad tehetséges fiatal-
ja, Tóth Kiara is indult a 10-14 éves korosz-
tályban, ahol a nagyszerű harmadik helyet
sikerült kivívnia. Gratulálunk!

Emellett nem mindennapi teljesítményt tud-
hat maga mögött a már országosan is elismert

társulat, ugyanis a nyár folyamán 42 fellépésük
volt – a teljesség igénye nélkül: Balatonalmádi,
Baracs, Nemesgulács, Sümeg, Szigliget, Zamár-
di, Monostorapáti, Áporka, Hosztót, Kecskemét
és nem utolsósorban szűkebb pátriájukban,
Tapolcán is nagy és osztatlan sikert aratott a
Kálmán Katalin vezette helyi musical színpad. 

További sok sikert a társulatnak. Érdeklő-
déssel várjuk a jubileumi előadást és a Macs-
kák című musicalt. DI

A rendezvénycsarnokban 
már edzések folynak

A remek hírekre már régóta vártunk.
Nemcsak sportolók és sportszeretők,
hanem Tapolca és a térség lakosai is. A
csarnok, városunk ékszerdoboza a sport-
rendezvényeken kívül számtalan más
rendezvénynek is otthont adott, minden-
napjaink részévé vált 2003-tól 2012.
február végéig, a már mindenki által tu-
dott sajnálatos eseményig.

Az első szakértői vélemény lesújtó volt
(ez még a tetőszerkezet bontását tartal-
mazta). Ezt követték újabb és újabb alapos
szakértői vizsgálatok és vélemények, me-
lyeknek eredményeként megállapították,
hogy erre nincs szükség. 

A Városi Rendezvénycsarnokot üze-
meltető Tapolca Kft. ügyvezetője, Rédli
Károly arról tájékoztatta lapunkat, hogy a

hatóság által előírt műszaki feltételek biz-
tosításával augusztus végétől engedélyez-
te a küzdőtér részleges használatba véte-
lét. Szeptember 1-jétől újra beköltözött az
élet a csarnokba. Újra pattog a labda! Igaz,
csak a küzdőtér felét vehetik igénybe a
kézilabdások, a kosarasok, a tollasozni és
focizni vágyók, valamint a zenés torna
szerelmesei, de ez már óriási előrelépés az
ügyben. Látótávolságba került az egész lé-
tesítmény újbóli teljes használatba vételi
időpontja, ami november közepére való-
sulhat meg. 

Mindannyian reméljük, hogy novem-
berben hazai pályán játszhatnak bajnoki
mérkőzést kézilabdázóink. Az őszi idő-
szakban már csak „rossz emlék” lesz,
hogy milyen is volt csarnok nélkül.     AE

Tamási Áron Művelődési Központ októberi programjai
11. 10 és 14 óra: Gyermekszínház, Fogi színháza: Frakk, a macskák réme; 17. 14
óra: Deák Ferenc Emlékünnepség Helyszín: Deák Ferenc u. 21.; 19. 19 óra:
Dumaszínház: Kormos Anett, Kovács András Péter, Mogács Dániel; 23. 10 óra: Az
1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának alkal-
mából rendezett ünnepi megemlékezés. Helyszín: Katonai Emlékpark; 29. 19 óra:
Színházi előadás: Gergely Theáter- Mona Marie mosolya-zenés vígjáték két részben.

Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától (október 16. kedd: Illó olajak használata);
Bridzs: klub-szerda 16.30; Sakkedzés: H-P. 15. 30-18. 30, szombat: 09-12. 30; Tapolcai Musical
Színpad: szombat 09. 00-14. 00; Amatőr Színjátszó Kör: kedd 16.30; Hastánc: péntek 17.00-
19.00, szombat 10.00-11.00; Ringató: szerdánként 10.00- 10.30. Énekes, mondókás, ölbeli játékos
foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Zeneovi: szerdánként
17.00-17.30. Zenei képességfejlesztő foglalkozás 3-6 éves gyermekeknek. Foglalkozásvezetők:
Rompos Patrícia, Zavaczkiné Fehér Éva.

Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

az Aradi Vértanúk Emlékünnepségére

2012. október 5-én
14 órakor a tapolcai

Katonai Emlékparkba.

Ünnepi beszédet mond:
Németh János történelemtanár, 

a Tapolcai Általános Iskola 
Bárdos Lajos Intézményegység pedagógusa.

Közreműködik: Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegység.

Mindenkit szeretettel várunk külön meghívó nélkül.

Tapolcán két szilárdhulladék-lerakó található, az egyik működik, a másik
rekultiválásra vár

Fotó: N. Horváth



A Tapolcán működő óvodákban és isko-
lákban is megkezdődött a 2012/2013-as
tanév. Az intézményvezetőket arra kér-
tük, hogy a gyermek, illetve tanulói lét-
számról, a nyári karbantartási munkála-
tokról és az intézményük speciális kíná-
latáról is adjanak tájékoztatót.

Mint Varga Tibornétól, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatójától meg-
tudtuk, az intézmény 287 tanulóval kezdte
meg a tanévet.

– Két 9. osztályunkban a hagyományosan
jó nyelvvizsga eredményekkel rendelkező an-
gol emelt óraszámú képzés mellett emelt szin-
tű olasz nyelvi csoport is indul, amely kiegé-
szül az általános tantervű képzéssel. A nyár
folyamán csak kisebb karbantartási munká-
latok elvégzésére volt lehetőség 400.000 Ft
értékben, a tulajdonos, Tapolca Város Önkor-
mányzatának támogatásával. Az elkövetkező
időszakban tovább javulnak a testnevelés ta-
nításának feltételei annak a sikeres pályá-
zatnak köszönhetően, amit szintén Tapolca
Város Önkormányzata nyújtott be és nyert el
vívóterem felújítására 18 millió forint érték-
ben – mondta az igazgató.

– A 2012/2013-as tanév több újdonságot
hozott számunkra – tájékoztatta lapunkat
Szollár Gyula, a Széchenyi István Szakképző
Iskola igazgatója. – Egyrészt fenntartóváltás
történt: szeptember elsejétől iskolánk új fenn-
tartója a Baptista Szeretetszolgálat, amely eb-
ben a tanévben rajtunk kívül még számos szak-
középiskola, általános iskola, sőt óvoda mű-
ködtetését is vállalta. A váltás nem hozott jelen-
tős változásokat sem az iskola személyi össze-
tételében, sem az oktatás tartalmában. A Bap-
tista Szeretetszolgálat arra törekszik, hogy a
legmagasabb szintű szakmai és tárgyi feltéte-
leket biztosítsa a diákok és pedagógusok szá-
mára a sikeres munka érdekében. A másik
fontos változást az jelentette, hogy a szakkép-
zésben az eddigi 2+2 képzés helyett ún. „elő-
rehozott” szakképző osztályokat indítottunk
négy szakmában: élelmiszer- és vegyi áru ela-
dó, szerkezetlakatos, pincér és szakács. Ez 70
új tanulót jelentett, akik számára az elméleti
órák helyett a gyakorlati oktatásra helyeződik
a hangsúly és a képzési idő 3 év lesz. Tanu-

lóink száma jelenleg 525 fő, amely valamivel
kevesebb a tavalyi évnél, de az országos ten-
denciát tekintve elégedettek lehetünk a beis-
kolázással. Szeptember végére befejeződik az
új tankonyha kialakítása, melyben korszerű
főzőhelyeket alakítottunk ki. A tanműhelybe
modern hegesztő berendezéseket, melléjük mo-
bil, mozgatható elszívó berendezéseket sike-
rült vásárolnunk. Minden feltétel adott ahhoz,
hogy a 2012-13-as tanévben is eredményes
munkát végezzünk – tette hozzá Szollár Gyula.

A gyönyörű történelmi környezetben, Ta-
polca szívében található Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola új igaz-
gatóval és 150 diákkal kezdte meg az új tan-
évet. Németh Imréné nyugdíjazása után Rohály
János lett az intézmény vezetője.

– Továbbra is fontos számunkra a bizton-
ságot adó, az odafigyelést, személyes gondos-
kodást lehetővé tevő, „családias” környezet.
Az osztályok létszáma az ideális 18-20 fő kö-
rül mozog, évfolyamonként egy osztályt indí-
tunk. Az iskola továbbra is nagy hangsúlyt
fektet a művészeti oktatásra és a sportolásra.
A szaktanárok vezetésével diákjaink rendre
kimagasló eredményeket érnek el a rajz és a
népzene területén, valamint sportversenye-
ken. Az eredményes felkészülést segíti, hogy
az iskola épülete folyamatosan megújul, a
felújítások a nyári szünet alatt is folytatódtak:
a tornaterem új sportpadlózatot kapott. 

A megújulás folyamata céltudatosan halad
előre a „hithűség, tisztesség, minőség” jel-
mondatának megfelelően. – tudtuk meg az
igazgatótól.

A Tapolcai Általánis Iskola igazgatójától,
Bajner Imrétől az alábbi tájékoztatást kaptuk:

– A Tapolcai Általános Iskola tanulóinak,
valamint osztályainak száma: Bárdos-in-
tézményegység – 356 tanuló, 15 osztály,
Batsányi-tagintézmény – 236 tanuló, 9 osz-
tály, Kazinczy-tagintézmény – 578 tanuló, 24
osztály (összesen 1170 tanuló és 48 osztály. A
szakos ellátottság 100%-os.

Speciális képzés: Bárdos Lajos Intézmény-
egységben emelt szintű ének-zene, Batsányi
Tagintézményben magyar-angol két tanítási
nyelvű és sportiskolai, míg a Kazinczy Tag-
intézményben emelt szintű angol, német, ma-

tematika és informatikaoktatás van.
Nyári felújítások: Kazinczy Ferenc Tagin-

tézmény: tisztasági festés-meszelés; az iskola
kerítésének festése. Bárdos Lajos Intézmény-
egység: tisztasági festés-meszelés, parkettás
tantermek csiszolása, lakkozása; főépület te-
tőtéri teraszok betonozása, szigetelése; hom-
lokzat dübelezéssel való megerősítése; főépü-
let északi homlokzat vakolat javítása, vissza-
színezése; tornatermi mellékhelyiségek vako-
lat javítása, burkolása; alsó aulában tornater-
mi falak burkolása; a sportpálya melletti
cserepad elbontása és a sportpályát körülvevő
korlát hiányzó részeinek pótlása; alsó aulában
radiátor áthelyezése, ebédlő melletti előtérbe
radiátor felszerelése; alsó aulában tornatermi
falra étkezési munkalap felhelyezése. Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Tagintézmény: tisztasági festés-
meszelés, parkettás tantermek csiszolása,
lakkozása; tornaterem parkettájának javítása.

A TIOP 1.2.3 „Könyvtárfejlesztés a Ta-
polcai Általános Iskolában” című pályázaton
elnyert 5,5 millió forintból újult meg a három
tagintézmény könyvtára – írta az igazgató.

– A Tapolcai Óvoda 4 épületben, 20 óvodai
csoporttal kezdte meg a 2012/2013-as neve-
lési évet – mondta Frang Lászlóné óvodave-
zető. A nyár folyamán elvégzett karbantartási
munkák (parkettacsere, parkettacsiszolás,
festés, burkolatcsere stb.) által felújított épü-
letekben vártuk az óvodát kezdő piciket. A
csoportok induló létszáma 23-24 fő, de 26-
27-es létszámmal is dolgozunk. A nevelési év

elején 476, december 31-ig 500 kisgyermek
veszi igénybe az óvodai nevelést a városban. 

A nyár folyamán benyújtott TÁMOP 6.1.2.
/11/1. pályázat is e célok, feladatok meg-
valósítását segítik. Várjuk a TÁMOP 3.4.3-
11/2-es pályázatunk eredményét is. Segítségé-
vel a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyer-
mekeket tudnánk hatékonyabban, eredménye-
sebben fejleszteni. Az óvodaudvarok megújí-
tása, a régi játékok cseréje, jelentős mértékű
pénzügyi forrást igényel. A fenntartóval
együttműködve 50 millió forint értékre nyúj-
tottunk be a TÁMOP 3.1.11-12/2-es óvodafej-
lesztési pályázatot. Napi munkánkban, cél-
jaink elérésében nagymértékben számítunk,
támaszkodunk a szülők aktív együttműködé-
sére – mondta Frang Lászlóné.

– A 2012/2013-as nevelési évet 73 gyermek-
kel indítjuk el – tájékoztatott Zöldy Andrásné,
a Szent Erzsébet Óvoda vezetője. – Óvodánk-
ban a nyár folyamán több, számunkra jelen-
tős felújítási és karbantartási munka zajlott.
Mindhárom csoportszobában festés-mázolás
és teljes aljzatburkolat-csere történt. Az épü-
let által körülzárt belső udvarban sikerült fel-
szereltetnünk egy nagyméretű árnyékolót, ami
lehetőséget nyújt a későbbiekben arra, hogy
nyáron a gyermekek a szabadban étkezzenek.
Mindkét játszóudvaron felújítottuk a játéko-
kat, a szabványnak megfelelő eséscsillapító
burkolat került a mászókák, hinták alá. A
szülők segítségének köszönhetően mindkét
gyermeköltözőben új – vidám, mesemotívu-
mos – függöny került az öltözőszekrényekre.
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Megkezdődött az új tanév

Új igazgató az iskola élén

Azok a boldog nyugdíjas évek…
Nehéz elképzelni a sokak által ismert, min-
dig pörgős, ügyeket intéző Bognár Ferencet,
a Szász Márton-iskola igazgatóját nyugdí-
jasként. Pedig a hír igaz: nyugdíjba vonul.

– Nehezen tudom én is tudomásul venni,
hogy az aktív dolgozói életem hamarosan vé-
get ér, és nyugdíjas leszek – mondja riport-
alanyom –, de a tények önmagukért beszélnek.
November 18-a lesz az utolsó munkában töl-
tött napom, most töltöm a „sétáló időmet”. Az
elmúlt években sokat beszélgettem olyanok-
kal, akik nyugdíjba készültek. Többen mond-
ták, hogy de jó lesz, ha már nyugdíjas lesz.
Aztán láttam, megtapasztaltam, hogy volt kö-
zöttük olyan, aki az „újdonság varázsának”
elmúlása után már nem találta a helyét, már
nem tudott mit kezdeni magával. Ezért is
igyekszem tudatosan készülni az elkövetke-
zendő évekre, arra, hogy legyen olyan el-
foglaltságom, amely célt és örömet ad.

– Hány évig volt igazgatója a Szász
Márton-iskolának?

– 2000-től 12 évig, előtte beosztott peda-
gógus voltam ugyanott.

– Most, mikor eljött az összegzés ideje, mi-
re a legbüszkébb és minek a meg nem való-
sulását sajnálja?

– Örülök annak, hogy az elmúlt 2 évben az
általános iskolából speciális szakiskola is lett,
majd olyan szakiskola, amely normál tanuló-

kat is tud fogadni, valamint egységes pedagó-
giai intézménnyé váltunk. A pályázati lehető-
ségek maximális kihasználásával az iskola
technikai felszereltsége nagyon jónak mond-
ható. Minden tanulónak van laptopja, de di-
gitális tábla és projektor is segíti az oktatást.
Mint a Speciális Olimpiai Bizottság régió
alelnöke arra is nagyon büszke vagyok, hogy
a jól sportoló tanulóink több nemzetközi
versenyen sikerrel képviselték hazánkat, de
Tapolca is több ízben adott otthont speciális
sportversenyeknek. Nagyon jó kapcsolatunk
alakult ki a helyi ÉFOÉSZ-szel, többször
voltunk velük együtt külföldi, svédországi
tanulmányúton, illetve fogadjuk a svéd kol-
légákat. Amit nagyon sajnálok, az az, hogy az
intézményt, amely 3 telephelyen működik,
nem sikerült egy épületbe költöztetni, de bí-
zom benne, hogy az elkövetkezendőkben lesz
majd olyan pályázati lehetőség, amelynek se-
gítségével ez a régen dédelgetett álom is
valósággá válik.

– Számít-e az utódja, Stolár Mihály az Ön
tapasztalataira?

– Évek óta jól ismerem Őt, dolgoztunk is
együtt különböző bizottságokban. Most is ki-
kérte több alkalommal a véleményemet, és ha
kell, az elkövetkezendő időszakban is bár-
mikor szívesen és örömmel állok a volt is-
kolám rendelkezésére.

A Szász Márton Általános Iskola, Szak-
iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
élére augusztus 1-jétől Stolár Mihály ke-
rült. Az igazgató urat arra kértük, hogy
szóljon néhány mondatot magáról és vá-
zolja fel elképzeléseit, terveit.

– Ajkáról kerültem ide. Matematika-test-
nevelés szakos pedagógusként 34 éve dolgo-
zom. Több sportágban szereztem edzői mi-
nősítést, illetve tanügyi, igazgatási szakvizs-
gát tettem, de regisztrált tanügyi, igazgatási
szakértő is vagyok. Egy szakközépiskolában
igazgatóhelyettesként is tevékenykedtem.
Feleségem és gyermekeim is ezt a nagyon
szép hivatást választották. Abban a dönté-
semben, hogy megpályázom az igazgatói ál-
lást, nemcsak az új kihívás játszott szerepet,
de az is, hogy a tavalyi év során meglehe-
tősen furcsa változások következtek be az aj-
kai közoktatásban. Iskolák kerültek összevo-
násra, vezető pedagógusokat és igazgatókat
bocsátottak el, de jónéhányan önként távoztak.

– Miként fogadták a tapolcai iskolában?
– A kihívás felvállalásán túlmenően bizony-

talanság is volt bennem, hiszen a mai világ-
ban külsősként pályázni egy iskola élére nem
könnyű dolog. Ritka, amikor egy Tantestület
befogadja a külső pályázót, a megyében szin-
te alig volt rá példa. Nekem szerencsém volt.
A titkos szavazás eredménye az lett, hogy a
Tantestület tagjainak 78%-a támogatta a pá-
lyázatomat és rajta keresztül engem is. Ez a
pozitív döntés a bizonytalanságomat is elosz-
latta.

– Mennyire ismerte eddig az iskola tevé-
kenységét?

– Nagy részben ismertem, hiszen korábban
8 évig voltam a Veszprém Megyei Közgyűlés
Oktatási Bizottságának elnöke, így rálátásom
volt az itt folyó munkára, ismertem a benyúj-
tott pályázataikat, tudtam az iskoláról szóló
megyei döntésekről, de a Balaton-felvidék-
Somló Szakképzési Társulás elnökeként is
kapcsolatban voltam az intézménnyel. Az
augusztus 1-jei kinevezésem óta eltelt idő el-

ső részében azokkal a körülményekkel ismer-
kedtem, amelyekre addig nem volt rálátásom.

– Mennyire tud és kíván támaszkodni előd-
je munkájára?

– Tudok rá támaszkodni. Az intézmény
munkájának folyamatossága azáltal is bizto-
sított, hogy az igazgatóhelyettesek a helyü-
kön maradtak. Amíg a bizalom kölcsönös,
addig számítok a munkájukra.

– Igazgatói programjában milyen terveket,
elképzeléseket fogalmazott meg?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy – bár
többcélú az intézmény – az egységes iskola
képét erősítsük, hiszen egyik egység sem tud-
na önállóként tevékenykedni. Az iskola min-
dig is élen járt a sikeres pályázatok terén. Ezt
is szeretnénk továbbfolytatni. Jelenleg 3 pá-
lyázatunk vár beadásra.

– Hány tanulóval kezdte a tanévet az isko-
la? Milyen a szakember-ellátottság?

– 100 általános iskolai és ötven szakiskolai
tanulóval kezdtük a 2012-es tanévet, 12 ta-
nulócsoporttal. A szakember-ellátottság na-
gyon jó, pedagógiai asszisztensek is segítik a
gyógypedagógusok munkáját. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a tanulók a tananyag el-
sajátítása mellett a viselkedés, a szocializá-
lódás területén is fejlődjenek, mert erre is el-
engedhetetlenül szükség van ahhoz, hogy ön-
álló életvitelt folytató, a társadalom hasznos
tagjává váljanak.

– Milyen az iskola kapcsolata az Önkor-
mányzattal?

– Nagyon jó. A város pozitívan áll hoz-
zánk. Bár az intézmény megyei fenntartású,
de a helyi önkormányzat támogatásával tör-
tént meg a nyári kazáncsere is, amelyre már
évek óta várt az iskola. Megbeszéltük a pol-
gármester úrral, ha lehetőség nyílik rá, akkor
pályázunk arra is, hogy végre egy épületbe
kerülhessenek a különböző oktatási egysé-
geink. Optimista ember vagyok, nem félek a
kihívásoktól, mindig szeretnék valami újat
létrehozni. Ez fog vezérelni – a tanulók érde-
kében – a jövőben is.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet



Folyamatosan várják a településsel kap-
csolatos lakossági ötleteket, javaslatokat.
A gyors, gördülékeny eljuttatás és feldol-
gozás érdekében alakították ki a város
honlapján az „ötletdoboz” menüpontot.

Erről Császár László polgármester tájé-
koztatta lapunkat. Mint elmondta, régi tö-
rekvése már a város vezetésének, hogy
igyekezzen minél jobban bevonni dönté-
seibe a lakosságot. Ezért hozták létre ko-

rábban a honlapon az önkormányzat menü-
ben a „rendeletek társadalmi egyeztetése”
pontot, ahol az önkormányzati rendeletter-
vezetekkel kapcsolatban az állampolgárok,
a nem állami és nem önkormányzati szer-
vek, szervezetek véleményt nyilváníthat-
nak. A mostani kezdeményezéssel új öt-
leteket, apró javaslatokat vagy éppen nagy-
ívű, de reális elképzeléseket várnak.

(Forrás: Napló, szerző: SZJ)
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Ötleteket várnak

Új típusú találkozások
A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
Lakótelepi séta elnevezéssel új típusú talál-
kozásra hívta szeptember 10-én a lakóte-
lepre a város vezetőit. A séta „kalauzának
szerepére” Sárközi Szaniszló, az Egyesület
elnöke vállalkozott.

– Nagyon örülök ennek a kezdeményezés-
nek – mondja Sólyom Károly alpolgármester,
a településrész önkormányzati képviselője. –
Már a Dobó-városrész Napján hangsúlyoz-
tam, de most is csak megerősíthetem, hogy az
itt lévő civil szervezetek, a lakosság és a
városvezetés összefogása nagyon sok felada-
tot meg tud oldani. Ez sok esetben nem is
pénzkérdés, hanem hozzáállás és tenniakarás
kérdése.

– A lakótelepi sétánk során elsősorban a
környezettel kapcsolatos észrevételekre hív-
juk fel a város vezetőinek a figyelmét – teszi
hozzá Sárközi Szaniszló elnök. – Ugyanakkor
a segítségünket is felajánljuk a feladatok meg-
oldásához. A garázssorok helyzete és az eset-
leges bővítése, egy ifjúsági klub kialakítása, a
parkjaink, a játszótereink karbantartása, az
útviszonyok javítása is szerepel a „kívánság-
listánkon”. Az óvoda előtti parkoló elhanya-
golt állapota önmagáért beszél. Jó lenne, ha a
településrész Keszthelyi út felőli bejáratánál
jelzőtáblát helyeznének el Dobó-városrész meg-
nevezéssel. Természetesen több, apró észre-
vételünk és kívánságunk van még, a mostani
bejárás során erről is beszélni fogunk.

– Lassan már készülnek a jövő évi ter-
veink, körvonalazódnak azok az elképzelé-
sek, amelyek a következő évben megvaló-
sításra várnak – mondja Császár László pol-

gármester. – Természetesen van már listánk a
Dobó-városrészre és a többi településrészre
vonatkozóan is, de a mostani bejárás arra is
jó, hogy azt aktualizáljuk. Felmérjük, mi az a
feladat, ami nem tűr halasztást, mi az, amely-
nek a megoldása várhat még. Nagyon sok

függ a majd rendelkezésre álló pénzügyi ke-
rettől, de bízom benne, hogy sikerül megnyug-
tató válaszokat és megoldásokat adni az itt
élőknek is. N. Horváth Erzsébet

Közlemény
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-

védelmi Igazgatósága 2012. október 1-jétől új telephelyen folytatja működését. Csopak,
Kishegyi u. 13. szám alól a Veszprém, József Attila u. 36. szám alá költözik.

2012. október 1-jétől az Igazgatóság telefon és fax elérhetősége: 
Telefon: 88/550-000
Fax: 88/326-415
Az Igazgatóság e-mail elérhetősége változatlan marad: veszprem-nti@nebih.gov.hu 
A Csopak, Kishegyi u. 13. szám alatt az utolsó ügyfélfogadási nap: 2012. szeptember 27.

(csütörtök.) 2012. szeptember 28-án (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

„Aki mosolyog, az mindig
erősebb annál, aki haragszik”
Az augusztus 20-ai ünnepségen ismerő-

seim kérdezték, „tudod-e, hogy meghalt
Jánosi Laci.” A hírt kétkedve fogadtam, hi-
szen nem volt beteg. Néhány héttel koráb-
ban találkoztunk, sugárzott belőle az opti-
mizmus: tervei voltak. Uzsára költözött, kö-
zel az üzeméhez. A haláláról szóló hír saj-
nos igaz volt, elhunyt Jánosi László, a Vá-
rosgazdálkodási Üzem volt igazgatója – 81
évesen.

A végső tiszteletadáson, a tapolcai új te-
metőben a családtagokon, rokonokon kívül
sokan voltak. Sokan voltunk virággal a ke-
zünkben, néma főhajtással búcsúztunk.

A szertartás ideje alatt azon gondolkod-
tam, hogy milyen tulajdonsággal kell ren-
delkezni egy embernek, hogy tiszteljék, sze-
ressék, becsüljék sokan; és ki volt Jánosi
László, aki két karjával szeretettel magához
ölelt barátot, tisztelőt, munkatársat, közeli
és tágabb családját.

1971-85. között közeli munkatársam
volt. Véleményére, tanácsaira figyeltem.
Kiváló szakmai felkészültség, szervező-
készség és tájékozottság birtokában ke-
mény vitapartnere volt a döntéshozóknak: igazi lokálpatrióta. Személye és a város-
gazdálkodás megkerülhetetlen Tapolca város fejlődésében. Minden jelentős beruházás
előkészítésében, kivitelezésében részt vett. Csak néhányat említenék: Dobó lktp-i ál-
talános iskola és tornacsarnok, Keszthelyi út gimnáziumi kollégium, filmszínház, zene-
iskola, galéria, Deák F. u. és Fő tér lakásainak felújítása és korszerűsítése, a távfűtési
rendszer, a lakossági és közületi gázhálózat kiépítése és még sorolhatnám…

A Városgazdálkodás korszerű telephelyéről nem beszélt, ha szóba került, „hallgatott”,
legfeljebb a szemeiből legördülő könnycseppeket törölte le.

Jánosi László mindig mosolygott, a keleti bölcsek nyugalmával fogadta a jó hírt, az
elismerő és elmarasztaló szavakat. Nem hangoskodott, nem haragudott, életszemléletévé
vált, hogy „aki mosolyog, az mindig erősebb annál, aki haragszik.”

Én a mosolygós János László emlékét őrzöm. Baski Sándor

A sötétített üveg és a fóliázás szabályai
A sötétített üveg és a fóliázás szabályai a
járműben tartózkodók védelmét szolgál-
ják. A műszaki vizsgán sem minden eset-
ben felelnek meg a sötétített üvegek, s bi-
zony a biztonságunkat is veszélyeztethetik
bizonyos esetekben.

– A személygépkocsin a vezető oldalon (bal
első) és a vezető melletti (jobb első) oldalon
tilos fóliát használni! 

– A hátsó utas oldali üvegek fóliázása en-
gedélyezett és ajánlatos is, főleg ha kisgyerek
van az autóban. 

– A hátsó (csomagtér) ajtó vagy a hátsó utas
mögötti szélvédő fóliázása pedig csak abban
az esetben engedélyezett, ha a pót féklámpa

helye ki van vágva. 
– Minden fóliázott üvegnek 80%-nál több

fényt kell átengednie. Amennyiben ez nem
így lenne a személygépkocsin, a műszaki vizs-
gán nem felel meg.

Mindezen szabályokat azért volt szükséges
bevezetni, mert a fólia sötétben rontja az át-
láthatóságot, és így még kevésbé vesszük ész-
re az amúgy is kivilágítatlan gyalogosokat. 

A másik ok, ami kevésbé nyilvánvaló, ha
tűz ütne ki a gépkocsiban, és az ajtók beszo-
rultak (pl. karambol esetén), akkor a robbanó
oldalüvegeket nem tudnánk belülről betörni
és valószínű, bent égnénk a gépjárműben. 

(Forrás: Tapolcai Rendőrkapitányság)

Észrevettük - szóvátesszük...
Olvasónk, Sárközi Szaniszló osztotta meg
az Új Tapolca Újsággal az észrevételét, mi
pedig közzétesszük.

Figyelmet érdemelnek a Kölcsey F. utca és
a Kossuth L. utca sarkán álló jelzőtáblák. Az
egyik zsákutcát jelez, az alatta lévő pedig
behajtani tilos tábla. A fényképező polgárok
szerint ez lehet a tapolcai repülőtér…, mert
csak felülről lehet beesni az utcába. Az ott
lakók szerint pedig egy volt utcabeli rakta ki
a behajtani tilos táblát, nehogy ott parkol-
janak azok, akik a városba jönnek.

Ezt az oszlopot egyszer már kidöntötték
egy bulizós szombat hajnalban, és mikor jöt-
tek visszarakni a helyére, többen jelezték a
helyszínen dolgozó munkásoknak, hogy a
KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes
Szabályzata) szerint ilyen opció nincs. 

Ők válaszul ennyit mondtak: csak a vissza-
helyezésre kaptak utasítást… a gondolkodás-
ra nem. Dancs István

A bejárás során megtekintették a településrész felújításra váró részeit is

Fotó: N. Horváth

A Dobó-lakótelep Családjaiért Egye-
sület tagjai szeptember 23-án őszi
nagytakarítást végeztek a lakókör-
nyezetükben

Fotó: Sárközi

Olvasónk szerint helytelen a kitáb-
lázás

Fotó: Dancs

Jánosi László
(1931. augusztus 27. - 
2012. augusztus 19.)



Sorozatunkban mesterségeket és mester-
embereket kívánunk bemutatni. Célunk
nem kevés: erősíteni a kétkezi munka be-
csületét. Annak, hogy a mesterség és a
művészet egy tőről fakad, szép példája
mostani riportalanyom története. Kedves
Olvasóink! Kérem, ismerkedjenek meg a
tapolcai Kalácska Zsanával!

– 1997-ben érettségiztem a Batsányi János
Gimnáziumban, utána Budapestre kerültem,
és 14 évig ott folytattam tanulmányaimat.
Különböző kézműves szakmákat, művészeti
iskolákat végeztem. Aranyműves lettem, de
van zománcműves végzettségem is. 2009-ben
diplomáztam a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen fémműves formatervezőként.

– Honnan a művészi indíttatás?
– Bár kifejezetten művész nincs a családban,

de valamilyen szinten minden családtagomat
átitatja a kreativitás, az alkotás öröme. Dédapám
kovácsmester volt Kővágóörsön, édesanyám
művészeti középiskolát végzett, de tanítónőként
találta meg a hivatását. A nagyapám és az édes-

apám is dolgoztak fémmel, így gyakran talál-
koztam ezzel az anyaggal. Kislányként nagyon
hamar kialakult bennem az ékszerek szeretete.
Egy idő után már az is kezdett érdekelni, hogy
hogyan készülnek. Az, hogy miként lesz a fém-
ből forma, nekem olyan volt, mint valami má-
gia. Egy rideg, keménynek tűnő anyagot azzá
formálhatja a hozzáértő, amivé csak akarja.

– Visel saját készítésű ékszert?
– Van egy ezüstgyűrűm. Ez életem első

ezüstékszere, 10 évvel ezelőtt készítettem. Amu-
lettként viselem, de egyébként nem szoktam
hordani a saját ékszereimet.

– Milyen vizsgamunkákat készített?
– Aranyművesként a vizsgamunkámba már

a zománcművességet is beépítettem, azaz egy
zománcozott ezüstékszert készítettem. Az
egyetemi diplomamunkám szakmai jellegű,
tervezői, illetve kivitelezői feladat volt. Itt
már áttértem más anyagra, mert rájöttem, hogy
minden anyag nagyon érdekes és nemcsak a
fém. A lényeg az volt, hogy egymásba kap-
csolható elemekből, modulrendszerrel, szerke-
zettel olyan öltözék-kiegészítőket készítettem,
amelyek egy egyszerű, semleges viselethez
hozzáillesztve átírják a megjelenést, de önma-
gukban is képesek arra, hogy öltöztessenek.

– Hallhatnánk néhány gondolatot erről a
kapcsolási rendszerről?

– Pangolinnak, tobzoskának neveztem el az
általam „feltalált” anyagfűzési technikát. En-
nek az elve arról szól, hogy a kivágott, azonos
formájú elemeket egymásba lehet kapcsolni
külső, hozzáadott anyag vagy egyéb szerke-
zet nélkül, és ezekből egy fűzér áll össze. Ezek-
nek a fűzérelemeknek kezdetben egyszerű geo-
metrikus formája volt, de a Gombold újra!
pályázat kapcsán már újat, a tulipános motí-
vumot is feldolgoztam a pályamunkámban.

– Mit kell tudni erről a pályázatról és mi-
lyen eredményt ért el általa?

– A Gombold újra! Divat a magyar elneve-
zésű pályázat arról szólt, hogy valamilyen ha-
gyományos viselettörténeti értéket átmentsünk
a mai öltözéktervezésbe, azaz értékmentő, ér-
tékteremtő üzenete volt. Ezért kezdtem kutatni
olyan terület után, ahol én is be tudom mutatni
a tudásom és az általam kifejlesztett technikát.

Így „találtam rá” a díszítőművészetre, és a
hímzésmotívum felhasználásával hoztam létre
egy plasztikus, 3 dimenziós tárgyat, amelyet,
ha leválasztunk a felületről, akkor önálló életet
is adunk neki. A népművészeti elemek és a
tulipános motívum felhasználásával hímzésjel-
legű mintákkal alkottam meg a pályamunká-
mat, amellyel elnyertem a WAMP különdíját.

– Ez a díj milyen ajtókat nyitott meg a mű-
vészete előtt?

– A különdíjjal számtalan lehetőséget kap-
tam, ugyanakkor ez kötelesség is. Művészeti
vásárokon veszek részt. Nagy öröm számom-
ra, hogy ezeken már személy szerint engem
keresnek, érdeklődnek a munkám iránt. Ez
pedig hónapról-hónapra motivál, és arra kész-
tet, hogy fejlesszem a technikát. Szeretem a
nagyformátumú, erőteljes ékszereket, ame-
lyeknél a méret, a lendületes forma, vagy egy
különleges anyaghasználat éri el a kívánt ha-
tást. Nagyon szeretek a színekkel is dolgozni.

– Volt már kiállítása a munkáiból?
– Igen. Folyamatosan van. Már az egyetem

számtalan lehetőséget biztosított számunkra a
bemutatkozásra, de a diploma megszerzése

után hamarosan megszületett a kisfiam, és így
közel 2 és fél évig szinte nem is alkottam. Va-
lójában a Gombold újra! kapcsolt vissza a „vér-
keringésbe”. Azóta azzal a csapattal, az ott be-
mutatott kollekcióval nemcsak az országot jár-
juk, de most nyílt meg egy kiállításunk Brüsz-
szelben, és meghívást kaptunk az őszi BNV-re.

– A fővárosi, nyüzsgő művészeti életből, az
éltető szakmai közegből visszaköltözött Ta-
polcára. A művészi „jelenlétet” ez mennyire
nehezíti meg?

– Megnehezíti, de jó szervezéssel, jó idő-
beosztással mindent meg lehet oldani. A kisfi-
am miatt költöztem vissza Tapolcára, erre a
csodálatos vidékre, a szüleimhez. Nem akar-
tam, hogy kimaradjon mindabból a szépség-
ből, amiben én felnőttem. Azt akartam, hogy
ismerje meg a Balatont, a környékbeli he-
gyeket, az itteni életritmust, mert szerintem a
fővárosi élet nem kisgyermeknek való. Bár Ő
„hozott haza”, de valójában én is erre a haza-
térésre vágytam. A családom szeretete, segít-
sége, az itteni nyugalom, a természet szabad-
dá tesz, nagymértékben inspirál és növeli az
alkotókedvem.        NHE
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MESTERSÉGEM CÍMERE

„Az, hogy miként lesz a fémből forma, nekem olyan volt, mint valami mágia”

Elismerés 
a parkolási rendszer kiépítéséért
Tapolcán 1999 augusztusában vezették be
a fizető parkolást, amelyet a Tapolcai Vá-
rosgazdálkodási Kft. üzemeltet.

A rendszer előkészítésében, kiépítésében
és a működtetésében is óriási szerepet vállalt
Nagy István, az Ügyfélszolgálati Iroda veze-
tője, akit tevékenységéért „Novák Péter Em-
lékérem”-mel tüntettek ki.

A ma már nyugdíjas Nagy István alapító és
vezetőségi tagja volt annak a 2001. május 

9-én megalakult Parkolókat Üzemeltető Egye-
sületnek, amelynek fő célja, hogy segítse tag-
jai működését, és hatékony párbeszédet ala-
kítson ki az üzemeltetők, autósok, önkor-
mányzatok és a jogalkotók között.

Az Egyesület másik meghatározó alakja 
a 2006-ban, 53 éves korában elhunyt Novák
Péter volt, akinek nevéhez számtalan törvény-
módosító javaslat és a mindenki által jól is-
mert mobiltelefonos parkolási díjfizetés kifej-
lesztése fűzödik.

Az Egyesület 2007-ben határozta el, hogy
tiszteletére létrehozza a „Novák Péter Emlék-
érmet”, és minden évben olyan személynek
ítélnek oda, aki kiemelkedő munkájával, vagy
egész életművével elismerést szerzett a fizető
parkolási rendszer működtetésében.

2012. évben ezt az emlékérmet Nagy István
kapta, aki a díjat a 2012-es Mosonmagyar-
óváron megtartott Parkolókat Üzemeltetők
Egyesületének országos közgyűlésén vette át.
Ezzel a díjjal az elmúlt 13 éves munkáját és
kitartását ismerték el.

A szakma ma is hálás Nagy Istvánnak, hogy
probléma esetén mindig segítséget nyújtott, és
továbbra is aktívan részt vesz az Egyesület
munkájában.

A tapolcai Önkormányzat, a Parkolókat Üze-
meltetők Egyesületének vezetősége és tagsá-
ga nevében gratulálunk a díjhoz, további jó
egészséget, szép nyugdíjas éveket kívánunk!
(Forrás: Tapolcai Városgazdálkodási Kft.)

Vidám Doboz Napok

Idén negyedik alkalommal hirdette meg a
Fővárosi Állat- és Növénykert a Vidám Do-
boz Napokat. 

Az akció keretében minden 2-14 éves gyer-
mek ingyen belépőjegyet kapott 10 darab
kilapított tejes vagy gyümölcsleves dobozért,
ezzel is felhívták a gyermekek figyelmét a
szelektív hulladékgyűjtésre. 

Nagycsaládos Egyesületünk élve ezzel a le-
hetőséggel, kirándulást szervezett Budapestre.

Vidám vonatozás után gyermekeink izga-
tottan várták, hogy lássák azt a helyet, amiről

már annyi szépet hallottak. Több kisgyermek
először járt Budapesten. A Hősök terén meg-
néztük a hatalmas szobrokat, majd átsétáltunk
az Állatkertbe. 

A bejáratnál hatalmas tömeg fogadott min-
ket: vidám csacsogás, rengeteg gyermek és szü-
lő, dobozokkal a kezükben. A park látványos-
ságait az 5 tapolcai család külön-külön fedezte
fel. Délután közös fagyizás után indultunk haza.

Köszönet a szervezőknek, hogy ezzel az
akcióval segítséget nyújtottak a családoknak!

Üvegesné Molnár Anita

Nagy István neve elválaszthatatlan
a tapolcai fizető parkolási rendszer
kiépítésétől

Fotó: Városgazdálkodás

A gyerekek és a felnőttek is szép emlékekkel, élményekkel gazdagodva
tértek haza

Fotó: Egyesület

Kalácska Zsana hisz a szülőföld
megtartó erejében

Ugye, gyönyörűek?

Reggeli torna

Ellesett pillanatok: a kis hattyú szép-
séges szárnypróbálgatása a kora
reggeli Balaton tükrén. A fotót kol-
légánk, Dancs István készítette
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Szólj, ha szólni kell. Ha sürgős, segítő, vígasztaló, tanító, gyógyító a szó.
Hallgass, ha fölösleges, veszélyes, bántó, hirtelen, bűnös a beszéd.
Várj a szóval. – De ne zárd be a szád, a szívedet. Vedd észre, ha szükség van a szóra, ez

ingyen ajándékra. Talán rég vár erre egy meghallgatatlan, elhallgattatott ember. De ne
fáraszd megállíthatatlan szóözönnel a partnert, a környezetet. Más is szeretne szóhoz jutni:
cáfolni vagy elfogadni az érveket.

Ne szakíts félbe egységnyi mondanivalót. (Ez vonatkozik a kérdező riporterre is.)
A gyerekekre rászólnak: ne szakíts félbe!
A szó gyógyszerként is lehet méreg – az adagolástól függ. Hát még a rossz szó! – igazi

méreg. 
De szükséges a csendben megérlelt bölcs szó. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 64. rész
Hiperhajtóművet fejleszt a NASA!

A NASA kutatói nekiláttak, hogy kiderít-
sék, gyakorlatban is megvalósítható-e egy
– pl. a STAR TREK-ből is ismert – hiper-
hajtómű. Elméleti szinten már lehetséges-
nek tartják a térugrást, már csak a meg-
valósítás van hátra…

A kutatók célja először is mikroszkopikus
szinten tesztelni az elméletet. E szerint a haj-
tómű az űrhajó előtt tömörítené, mögötte pe-
dig tágítaná a teret. Így lényegében mozgás
nélkül tudna haladni, és semlegesíthető lenne
a fénysebesség által szabott „korlát”.

(A kis méretű kezdeti kísérlettől az űrhajó-
szintű megvalósításig tartó idő kérdésével kap-
csolatban példaként hozták fel az atomerő-
művek fejlődését. A legelső – kontrollált –
nukleáris erőművek alig fél watt energiát
voltak képesek előállítani. Egy évvel később
pedig már 4 megawattos erőművet építettek.)

Ha az elméletek helyesnek bizonyulnak,
akár két hét alatt el lehetne érni egy ilyen
hajtású űrhajóval a legközelebbi csillagot.

A legnagyobb kérdés továbbra is (mint sok
más hajtómű esetében) az energia… Koráb-
ban úgy saccolták, hogy amennyiben meg-
valósítható ez a módszer, annyi energiára len-
ne hozzá szükség, aminek a tárolásához egy
Jupiter méretű bolygóra lenne szükség.
Azonban a kutatást vezető dr. Harold White
csapatának eredményei szerint a vártnál jóval
kevesebb energia is elégséges lenne. Ha si-
kerül optimális szinten tartani a létrehozott
tér-idő buborék vastagságát, valamint kordá-
ban is tudják tartani, akkor – számításaik
szerint – egy 10 méter átmérőjű „buborékot”
500 kg üzemanyag segítségével a fénysebes-
ség tízszeresére fel lehetne gyorsítani. 

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Speer Antal kovács

(Tapolca, 1896. december 31. – Tapolca, 1962. október 20.)

Speer Henrik kovácsmester a mai Hősök tere 7. sz. épülete he-
lyén az 1800-as évek végén építette azt a kovácsműhelyt és házat,
amelyben fia, Speer Antal született. A térre nyíló kovácsműhely felett
cégtábla – lófej, szájában patkóval – hirdette a tulajdonos foglal-
kozását. Az elemi és polgári iskolát Tapolcán járta ki, majd Győrben

a felső ipariskolát is elvégezte. Itt egy ideig a vagongyár művezetőjeként is dolgozott.
Szakmai ambícióitól vezérelve a csehországi Pilzenben és Bécsben tökéletesítette ismereteit.
Édesapja halála után hazatérve átvette a családi műhely irányítását. Fejlesztései nyomán a
kovácsműhely Tapolca és környéke legfejlettebb, korszerűen felszerelt ipari műhelyévé vált.
A műhely sokrétű szolgáltatásai között a hagyományos patkolás mellett megjelent a pata-
gyógykezelés, autók, motorok javítása, kocsik vasalása, malomipari gépek javítása, a legkü-
lönfélébb vasipari munkák tervezése és kivitelezése (kapuk, vaskerítések, épületdíszítések,
kocsik, hintók készítése stb.). Iparostársaival közösen készítették el a Hősök szobrának vas-
kerítését és jelentős munkákat végzett a kórház építésénél is. A háborús károkat szenvedett
templom és zárda helyreállításában is nagy szerepet vállalt. Megtervezte és elkészítette a ró-
mai katolikus templom örökmécsesét, de az ő nevéhez fűződik a templomtorony-harangláb,
a torony rézgömbjének és keresztjének az elkészítése is. A köznek végzett munkát mindig
térítés nélkül végezte. A kovácsműhelyben rendszerint 3 segéddel és 2 inassal dolgozott. A
környék elismert, megbecsült iparosa volt. Számos kiállításon kapott rangos elismerést. Ak-
tívan vett részt Tapolca társadalmi életében. Vezetőségi tagja volt az Ipartestületnek. Szerepe-
ket vállalt a tapolcai színjátszó mozgalomban. Szépen művelt, jelentős szőlőbirtokai voltak
Szigligeten és a Szent György-hegyen. Az 1950-es években számos megaláztatás érte. Ku-
láklistára tették, vagyonát államosították. A helyi tsz-be kényszerítették, ahol rövid ideig,
testileg-lelkileg már összetörten éjjeliőrként foglalkoztatták. Agyvérzésben halt meg. 
A tapolcai családi sírhelyet őrző fekete márvány síremléken a „Labor et Caritas” felirat em-
lékeztet munkás életére. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg sertés-
hús (comb, lapocka), 0.5 dl olaj, 10 dkg füs-
tölt szalonna (esetleg kockázott bacon), 25 dkg
gomba, 3db kis fej vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 2-2 db zöld és piros paprika, 3 db
kisebb paradicsom, zöldségzöld, só, őrölt bors,
1 teáskanál pirospaprika, 1 kis pohár tejföl, 2
dl főzőtejszín, 1 evőkanál étkezési keményítő.

Elkészítés: A szalonnát apró, a sertéshúst
kockára vágtam. A zöldségeket megtisztítot-
tam, megmostam. A vöröshagymát apróra,
paprikákat karikára-szeletre, a paradicsomot
kockára, a gombát cikkekre vágtam.

A füstölt szalonnát kipirítottam az olajon,

majd beletettem az apróra vágott vöröshagy-
mát és megdinszteltem. Hozzáadtam a piros-
paprikát, felengedtem vízzel és pár percig pá-
roltam. Beleraktam a húst, és addig pároltam,
míg a levét elfőtte. Hozzáadtam a zöldpap-
rikát, a paradicsomot, és fűszereztem. Ami-
kor már közel ¾ arányban megpuhult a hús,
akkor hozzáadtam a gombát, és készre főz-
tem. A kispohár tejfölt, tejszínt és az étkezési
keményítőt összekevertem, majd besűrítettem
vele a paprikást. Megszórtam zöldségzöld-
del, és összeforraltam. Galuskával tűzforrón
tálaltam. Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Sertéspaprikás gombával, tejszínnel, ahogyan én készítem

Ánizs
Az ánizs egy finoman szőrözött, jellegze-

tes illatú növény. Hazája a Földközi-tenger
keleti partvidéke. A növény apró, tojásdad
alakú termését használják fel
gyógyászati célra. Az ánizs jú-
liusban virágzik, termése au-
gusztus-szeptember hónapok-
ban szedhető.

Hatónyaga az illóolaj, amely-
nek fő alkotóeleme, valamint
illathordozója a transz-etanol,
metil kavikol és ánizsaldehid.

Felhasználása: Mivel enyhe
görcsoldó és szélhajtó tulajdon-
sággal rendelkezik, gyakran
használják a gyermekgyógyá-
szatban kólikás panaszok ellen.
Homeopátiás felhasználási te-
rületei közé tartozik a tarkó tá-

jék és a nyak, valamint a derékzsába csil-
lapítása. Az ánizsban található illóolaj bizo-
nyítottan antibakteriális tulajdonságokkal is
rendelkezik, ezért szájvizek és torokfertőt-

lenítő tabletták gyakori össze-
tevője. A felsoroltakon kívül az
ánizs sütemények és kenyerek
közkedvelt fűszere.

Érdekességek:
– IV. György angol király ru-

háit ánizsmaggal illatosíttatta.
– Az angolok 1305-ben meg-

vámolták az ánizsmag-kereske-
delmet és abból fedezték a
London Bridge javítási költsé-
geit.

– Az ánizsízesítésű likőrök –
raki, ouzo, pernod – fontos hoz-
závalója.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 1. rész

A tapolcai Tavasbarlang lejáratánál állok.
Látom, hogy egy kis csoport közeledik. Kö-
zelebb érvén hallom, hogy az idegenvezető
nő – iszonyú gyenge németséggel – közli,
hogy a barlangot 1904-ben fedezték fel. (Va-
lójában 1903-ban.) És most: Meine Damen
und Herren, besuchen wir die Hölle unter
uns. 

A németek megdöbbenve néztek egymásra.
Én: Ön a pokolba invitálja vendégeit. A

barlang Höhle vagy Grotte, a Hölle pokol.
A hölgy: Ön honnan tud németül?
A bajor nagyapám még Franz Tümmler

volt, 1890-ben jött ide a rokonaihoz. Töreky
Ferenc lett. 40 évig némettanár voltam.

Dr. Töreky László

Pokol-Barlang

Volt rajztanárunk, Grünceisz Laci bácsi több,
mint tíz éve a 5-8. osztályosoknak szervez
egy-egy múzeumlátogatási napot Budapest-
re. Ezek a tanulmányi kirándulások jutalmat
és nagy élményt jelentenek azoknak a diá-
koknak, akik ezt az év során kiérdemelték.

Minden évben olyan múzeumokat látogat-
tunk meg, amelyek szoros összefüggésben
álltak az adott évfolyam rajz és vizuális kul-
túra és történelem tantárgy tananyagával.

Az utolsó évben a 8. évfolyamból verbu-
válódott csapatunk a Magyar Nemzeti Galé-
riát látogatta meg első állomásként, ahol egy
kedves tárlatvezető várt minket. Ebben a tan-
évben a modern XX. századi képzőművé-
szettel ismerkedtünk. 

A Galéria után a Terror Házába igyekez-
tünk. Ott nagyon izgalmas előadáson vehet-
tünk részt. A korabeli tárgyak között sétálva, a
modern technika segítségével könnyebben meg-
értettük ennek a kornak a borzalmait. A hatal-
mas épületet bejárva a második világháború,
az ötvenes évek, a Kádár-korszak esemé-
nyeiről olvashattunk, láthattunk, hallhattunk
megrendítő dolgokat. Minden teremben kü-

lönféle hanghatásokkal tették életszerűbbé,
elképzelhetőbbé a történteket. Videókat, képe-
ket láthattunk az emberi brutalitásról. A diktá-
torok beszédeit olvashattuk a falakon, hall-
gathattuk a termekben. A szakszerű idegen-
vezetés segítségével mindnyájunkat szinte tel-
jes valóságában érintett meg a kiállítás témája. 

Mi az ötödik osztálytól a nyolcadikig mind
a négy évben részt vehettünk ezeken a kirán-
dulásokon, így a Magyar Nemzeti Galériában
többször is voltunk, de jártunk Aquincumban,
a Nemzeti Múzeumban, a Budai Várban, a
Szépművészeti Múzeumban is. 

Mindezért köszönet az iskola igazgatójá-
nak, Bajner Imrének is, hogy lehetővé tette a
kirándulások megszervezését. Nagy hálával
gondolunk Laci bácsira, aki sok időt és mun-
kát áldoz, hogy az érdekességekkel, izgalom-
mal, meglepetéssel teli budapesti kirándulá-
sok jól sikerüljenek, és mi, a diákok maradan-
dó élményeket, hasznos tudást szerezzünk.

További erőt kívánunk neki, hogy az utá-
nunk következő évfolyamoknak is hasonló
szép élményekben lehessen részük.

Az iskola volt 8. osztályos tanulói

Óriási élmény, 
felejthetetlen kirándulás

A képen látható 5 éves kis Fanni a
Fazekas-család első gyermeke. Születésekor
hosszantartó oxigénhiány lépett fel, ezért sú-
lyos agykárosodást szenvedett. Önállóan
sem enni, sem járni nem tud.

Mivel itthon nincs lehetőség az operációra,
ezért azt Barcelonában szeretnék elvégeztetni
a szülők, de az anyagi lehetőségeik kimerülő-
ben vannak. Az eddigi kezelések és a gyógy-
szerek költségei kimerítették tartalékukat.

A család nemcsak azért hozta létre a
Fazekas Fanni Alapítványt, hogy a kislányu-
kon segítsenek a jószándékú emberek, de raj-
ta keresztül más sérült gyermekeket is támo-
gatni szeretnének. Aki Fanni műtétjére ada-
kozna, kérik, jelezze a kislány nevének fel-
tüntetésével. Minden támogatást köszönettel
fogadnak.

Számlaszám: OTP Keszthely 11749039-
20089395; weblap: www.fazekasfanni.hu

Csak az összefogás, 
a támogatás segíthet

A kislányt Barcelonában operálnák

Fotó: Fazekas



A 2012.év leggyorsabb tájfutó versenyét a
Zalaegerszegi TC rendezte az ifjúsági tá-
borban. A versenyre rekord létszámú ver-
senyző, 1002 fő nevezett. A tapolcaiak csak
azokat a versenyzőiket nevezték a magas
nevezési díjak miatt, akik esélyesek voltak
a döntőbe jutásra. 

Mind a 7 versenyző teljesítette az  elvárást.
Molnár Zoltán már a selejtezőben bizonyítot-
ta remek formáját, és legjobb idővel került be.
Zoboki Mihály és Vereszki Tibor 12. helyen,
Domán Gábor pedig a 14. idővel. Domán
Fruzsina a 15. helyen kvalifikálta magát, de a
döntőben sérülés miatt nem indult. A döntő-
ben F 35-ös kategóriában Molnár magabiz-
tosan 45mp-es előnnyel verte a két kalo-
csai versenyzőt. Vereszki Tibor a hetedik,
Tömösközy Tamás a 22. helyen végzett. F50-
es kategóriában Domán Gábor a dobogó 3.
fokára állhatott fel, miután az első ellenőrző
ponton félperces hibát vétett. Zoboki Mihály
szintén technikai hibát vétett egy bozótos
területen, így ő a 22. helyezést érte el. Re-
mekül szerepelt még Balog Zsombor az ifjú-
sági kategóriában, aki élete első magyar baj-

nokságán kivívta a döntőt, és ott a 19. helyen
végzett a 87 versenyzős mezőnyben.

Másnap Uzsa térségében rendezték a csa-
patbajnokságot, melyen 152 csapat, köztük
két tapolcai állt rajthoz. A szokatlanul meleg
és technikailag nehéz terep komoly kihívást
jelentett a csapatoknak (a 2004. évi Európa-
bajnokság óta ezen a terepen terepengedélyek
miatt nem rendeztek versenyt). Az F 21-es
kategóriában a Vajda Zsolt, Zoboki Mihály,
Tömösközy Tamás összeállítású csapat a10.
helyezést érte el. Az F 105-ös kategóriában a
Molnár Zoltán, Vereszki Tibor, Domán Gábor
trió a dobogó második fokára állhatott. A
szakosztályvezető, Domán Gábor elmondta,
hogy a csapat egyre eredményesebb. A mis-
kolci váltón harmadikok lettek, most máso-
dik, a következő váltón, október 20-án Zoboki
Mihállyal kiegészülve szeretnének Tapolcá-
nak még egy bajnoki címet is nyerni.

Az F 35-ös kategóriában az összesített baj-
nokságban Molnár első, Vereszki ötödik he-
lyen áll. Minden esélyük megvan a helyezé-
sük megtartására. F 50-es kategóriában Domán
a 4. helyet birtokolja.

A kadet-junior válogató döntősei (balról: Csák Marcell, Siffer Klaudia,
Siklósi Gergely)

Fotó: Egyesület

Már az utánpótlás is a dobogón

Fotó: Egyesület
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Rövid sporthírek, eredmények
FUTÁS: 
A Somlón 14. alkalommal rendezett Somló-
csúcs-futás elnevezésű versenyen 2,9 kilo-
méteres távon a 40-55 éves nők mezőnyében
a tapolcai Gubián a harmadik helyen végzett.

LABDARÚGÁS: 
Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa idei má-
sodik fordulójának sorsolása. A tapolcaiak a
Lombard Pápa első ligás együttesét fogadják
szeptember 25-én.
A Veszprém megyei labdarúgó csapatok
lejátszották a Magyar Kupa második körét. A
továbbjutó 32 társulat között van a TIAC, a
Dörögd-Halimba, a Lesenceistvánd-Uzsa, a
Balatonszepezd és az Ukk az alsóbb osztá-
lyokból.

UTÁNPÓTLÁS-LABDARÚGÁS:
Megyei I. U-19 eredmények: TIAC VSE-
Peremarton 3:0, Gyulafirátót-TIAC VSE 1:7,
TIAC VSE-Öskü 7:0, Alsóörs-TIAC VSE
4:3, TIAC VSE-Devecser 1:2, Herend-TIAC
VSE 3:0. A csapat edzője: Lukács László.

Megyei U-16 eredmények: Ajka Kristály SE-
TIAC VSE 0:7, Sümeg VSE-TIAC VSE 3:0,
Csabrendek-TIAC VSE 7:11. Edző: Halász
Dávid.
Megyei U-13 eredmények: Ajka-TIAC 1:4,
Sümeg-TIAC 0:7, Csabrendek-TIAC 1:8.
Edző: Dobján Krisztián.

SAKK:
NB II.:  A 2012/2013. évi nemzeti csapat-
bajnokság első fordulóját győzelemmel
kezdte a Tapolca Rockwool VSE együttese.
A Bányász SK Ajkát otthonában győzte le
7:5 arányban. Nagyobb arányú is lehetett
volna győzelem, ha néhány táblán pontosab-
ban játszanak a tapolcaiak.
A Zánkán rendezett Balaton Kupa elneve-
zésű nemzetközi sakkcsapat-versenyen 18
csapat mintegy 90 versenyzője ült asztalhoz.
A Tapolca Rockwool VSE a harmadik, a
Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda az ötödik he-
lyet szerezte meg. Az egyéni villámverse-
nyen Samu Ferenc ötödik, Kaufmann Péter
hatodik lett.

Száguldoztak a nyári versenyeken
Újabb remek eredményeket produkáltak
Tapolca futói, tájfutói több fontos, jegyzett
versenyen.

A Bakonyban rendezett 108 km-es túlélő ver-
senyen általában a versenyzők hatvan százalé-
ka nem tudja teljesíteni  a tor (túrát). Ez az
arány az idei versenyen sem javult. A tájéko-
zódási feladaton és távolságon kívül a külön-

böző akadályok (sziklafalon leereszkedés, a
patakmederben haladás, úszás 20 kg-os felsze-
reléssel stb.) nehezítették a versenyzők célba
érkezését. Egyéni versenyben Domán Gábor 2
órát vert a második és harmadik helyezettre, a
fél távnál vele együtt haladó fiatalabb verseny-
zők elfáradtak, utána már csak az idő volt az
ellenfél. Az oldalt készítette: Antal Edit

Bajnoki rajt előtt NB II-es női kézilabdázóink
A 2012-2013-as NB II-es női bajnokság a
megszokottnál két héttel később rajtol, szep-
tember legutolsó hétvégéjén.

A tapolcai lányok és hölgyek egy hónapja
kezdték a felkészülést a nyári pihenő után, s
természetesen komoly várakozással és biza-
kodva tekintenek egy jónak mondható felké-
szülés után a hamarosan induló bajnokság fe-
lé. Az edzésmunkát már a rendezvénycsar-
nokban végezhették, ugyan nem a legideáli-
sabb pályamérettel, de legalább szabályos mé-
retű félpályán. A technikai és bizonyos takti-
kai elemek gyakorlására így is kiválóan meg-
felelt a hely. A jó szervezésnek köszönhetően
edzőmérkőzésekkel, tornán való részvétellel
tudtak teljes, szabályos méretű pályákon ké-
szülni. A Hévízen rendezett négyes tornán a
tapolcai lányok magabiztosan nyerték mind-
három mérkőzésüket. Első ellenfelük a házi-

gazda, szintén NB II-es osztályú Hévíz gárdá-
ja volt, amelyet 16:13 arányban győztek le a
2X20 perces játékidőben. Következett a szin-
tén NB II-es Érd, 14:12-es tapolcai sikerrel.
Végül a Zala megyei bajnokságban játszó za-
laegerszegi lányokkal kerültek szembe a mieink,
ahol 19:11-es tapolcai győzelem született. A
tornagyőzelmen túl a különdíj is Tapolcára ke-
rült, Antal Anett lett a torna gólkirálynője. A
felkészülés következő állomásai is sikerrel vég-
ződtek úrkúti és celldömölki helyszíneken. Szep-
tember 30-án Győrben a SzESE gárdájával
kezdenek a lányok a bajnokságban, majd Bü-
kön, Győrben (ETO KC III.), Veszprémben,
Mosonszolnokon és Komáromban folytatják,
néhány esetben pályaválasztó-cserével. Hazai
mérkőzést először november 18-án tekinthet-
nek meg a kézilabdát szeretők. A tapolcai höl-
gyek ellenfele akkor a Celldömölk VSE lesz.

Sprint országos bajnokság, Zánka

Női és férfi futball
Már minden labdarúgó-bajnokság nagy-
üzemben zajlik. Hétről hétre játsszák mér-
kőzéseiket a férfiak, de a nőknél is elkezdő-
dött a keresztpályás labdarúgó-bajnokság.

A hölgyek két fordulón vannak túl. Első
mérkőzésüket Zircen játszották, ahol 16:0
arányban leiskolázták a bajnokság újonc csa-
patát (góllövők: Gyarmati 4, Ruska, Kakuk 3-
3, Szabó V 2, Szabó E, Torma, Kulcsár,
Preininger 1-1). A második fordulóban is ide-
genben játszottak a lányok. A Hárskút SE ott-
honában 0:1-es félidő után 1:1-es döntetlen.
A nagyszerű első játékrészben sok lehetősé-
get puskáztak el a tapolcaiak, a mérkőzés
végére elfáradtak, így a hazaiak döntetlenre
mentették a találkozót. Az egyetlen tapolcai
gól szerzője Preininger volt.

Három új játékost is avatott a TVSE az el-

ső fordulóban (Szabó Evelin, Torma Szabina,
Kulcsár Kinga), mindhárom góllal köszönt
be. A szakosztály várja a lányok és a hölgyek
jelentkezését.

A megyei I. osztályban már a 6. fordulón
vannak túl a TIAC labdarúgói. Augusztusi szá-
munkban az 1. forduló eredménye szerepelt.
A második játéknapon Gyulafirátót-TIAC 0:2,
a harmadikban hazai pályán 1:0-s győzelem az
Öskü ellen, majd a 4. fordulóban jött az első
vereség az Alsóörs otthonában 1:0 arányban.
Az 5. fordulóban hazai pályán fogadta a TIAC
a Devecser gárdáját. A fiúk 0:1-es félidő után
Szűcs és Bárány góljaival 2:1-re meg tudták
fordítani az eredményt a jól játszó vendégek
ellen. A szeptember 22-i fordulóban Herendi
Porcelán SK-TIAC VSE 1:4 (góllövők:
Enyingi 2, Kiss M és Csala F 1-1).

Eredményesen szerepeltek vívóink
A hétvégén (szept. 22-23) Keszthelyen or-
szágos kadet-junior férfi, női párbajtőr vá-
logató versenyen vettek részt az SZ-L Bau
Balaton Vívóklub versenyzői.

Az első versenynapon kadet korosztályban
a fiúknál 60 induló közül Siklósi Gergely a négy
közé jutásért szoros küzdelemben 15-14-es
vereséget szenvedett, így 5. helyezést ért el.

A leányoknál 49 induló közül Siffer Klaudia
nagyon magabiztos vívással az elődöntőbe ke-
rült, ahol a későbbi győztes Balog Alexandrá-

tól kapott ki 15-13-ra, de megszerezte a bronz-
érmet.

A második versenynapon a junior fiúk 65-en
léptek pástra, ahol már a csoportmérkőzések
során is jó formát mutatott Csák Marcell. A
kilencedik helyen került fel a direkt kieséses
táblára, majd kiemeltként két mérkőzését
megnyerte, és jutott a legjobb nyolc közé. Itt
azonban a nála két évvel idősebb BVSC-s
Kiss Gergő megállította, így Marcell a hato-
dik helyen végzett.



Tizennyolcadik alkalommal rendezték
meg a „Lesencéktől a Balatonig” elneve-
zésű hagyományőrző szüreti felvonulást
és fesztivált augusztus 31-én és szeptem-
ber 1-jén. A mulatság házigazdája ezút-
tal Raposka volt.

A kultúrházban tartott megnyitón Bolla
Albert polgármester köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, köztük a község német-
országi testvértelepülésének, Ebenheimnek
a küldöttségét is.

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnö-

ke annak az örömének adott hangot, hogy a
bor népszerűsítése mellett az ilyen fesztiválok
a kapcsolatok építésére is kiválóan alkalmasak.

A kétnapos mulatság számtalan progra-
mot kínált a résztvevőknek. „A bor dicsé-
rete” című irodalmi összeállításnak éppúgy

sikere volt, mint a szombati szüreti felvo-
nulásnak. Nagy érdeklődés kísérte a Kinizsi
Táncegyüttes és Postás Józsi műsorát is. A
rendezvény tűzijátékkal és hajnalig tartó bál-
lal zárult. A zenét Domján Tamás szolgál-
tatta.   NHE
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HIRDETÉS

A nagysikerű szüreti fesztivál 9 település – Balatonederics, Hegymagas,
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka és Szig-
liget – összefogásának szép eredménye

Tisztelt
Könyvtárlátogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tapol-
cai Wass Albert Könyvtár és Múzeum
felújítási munkálatai megkezdődtek,
ezért könyvtárunk 2012. szeptember
24-től zárva tart. Szíves elnézésüket és
megértésüket kérjük!

Lesencéktől a Balatonig

A Járdányi Pál Zeneiskola a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangver-
senyt rendez október 1-jén 16:30-kor a Városi Mozi nagytermében.

Közreműködnek: a zeneiskola növendékei és tanárai.
Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meghívó

Tapolcán 10 játszótér van, eddig ezek név
nélkül álltak a gyerekek rendelkezésére.

Egy felhívásnak köszönhetően a névnél-
küliség lassan megszűnik. Tapolca Város Ön-
kormányzata és a Tapolca Kft. közösen hir-

detett pályázatot a játszóterek elnevezésé-
re. A felnőttektől és gyerekektől beérkezett
javaslatok alapján elsőként a Köztársaság
téri játszótér kapott nevet, Fülemülére „ke-
resztelték”.       NHE

Adj nevet a játszóterednek!

A Köztársaság téri játszótér névadásának ünnepélyes pillanata: Császár
László polgármester és a gyerekek

Fotó: Gerencsér
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