
Tapolca Város Önkormányzata, a Ta-
polca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása, valamint a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ május 31-én a
VOKE Batsányi János Művelődési Köz-
pontban pedagógusnapi ünnepséget tar-
tott.

Sági István alpolgármester köszöntőjé-
ben a pedagógus pálya szépségéről, sok-

rétűségéről is szólt. – A tanítás tudomány,
mert fejleszthető, művészet, mert a tanár
egész személyiségével tanít és mesterség,
mert csak a gyakorlatban lehet elsajátítani.
A tanár emberekkel foglalkozik, ezért nem
kövekből, hanem ifjú lelkekből épít kated-
rálist – hangsúlyozta az alpolgármester.

/Összeállításunk a 3. oldalon „Aki taní-
tásra adja a fejét...” címmel./

A trianoni békediktátum június 4-ei
gyásznapján Béres Attila kárpátaljai
történész mondott emlékező beszédet a
Trianon Emlékműnél.

– Szent István királyunk Isten kegyelmé-
ből azon munkálkodott, hogy a magyarok
keresztények legyenek. Bölcsen döntött,
hiszen a tatárjárás, Mohács, vérbefojtott

szabadságharcok után is még mindig van
magyar. Ha így nézzük, akkor Trianon
lehet koporsónk, de lehet egy újrakezdés,
egy nemzeti felemelkedés lehetősége. Nem
szabad félnünk! – hangsúlyozta az ünnepi
szónok.

/Összeállításunk a 4. oldalon „Nemcsak
az országot darabolták fel...” címmel./
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A legszebb tablókép

Fotó: N. Horváth

Köszönet a több évtizedes áldozatos munkáért! Képünkön (balról-jobbra):
Fiedler Roland, Horváthné Kovács Margit, Major Józsefné, Császár László
polgármester, Heiligermanné Szabó Anna, Jávori Antalné, Major Ferencné

Fotó: Sajcz

Mindenki talált kedvére való programot ezen a napon

Fotó: Havasi

– Ha nem győzzük le magunkban a belső Trianont, akkor a következő nem-
zedék is szenvedni fog a Trianon-szindrómától – szögezte le Béres Attila

Fotó: N. Horváth

A tanítás tudomány, művészet
és mesterség

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Dobó Városrész Kulturális Napját június
22-én.

A civil összefogás nagyszerű példáját fel-
mutató programsorozat keretében elsőként a
névadó Dobó István mellszobrát koszorúz-

ták meg, majd a Csobánc-laktanya területén
felállított színpadon egymást váltották a szí-
nesebbnél színesebb programok.

/Tudósításunk a 7. oldalon A rendezvé-
nyek sikerének záloga a lakosság bevonása a
civil szervezeteken keresztül címmel./

Civil összefogás, sokszínű programok

A hit és a példa ereje

Háromnapos, önfeledt szórakozást ígért és adott a Malom-tó partja mind-
azoknak, akik június 7. és 9. között részt vettek a bor, a gasztronómia és a
kultúra fesztiválján

/Összeállításunk a 6. oldalon Kiválóra vizsgázott a Tópart Fesztivál címmel./

Fotó: Havasi

Fesztivál a Tóparton

Zsúfolásig megtelt a Csermák József
Rendezvénycsarnok június 8-án.

A Pannon Reprodukciós Intézet országosan
is egyedülálló, tizenegyedik babatalálkozójára

több száz gyermek és szülő érkezett nemcsak
Magyarországról, de országhatáron kívülről is.

/Írásunk a 4. oldalon Ezerötszáz család,
több, mint ötezer kisgyermek címmel./
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Császár László polgármesterrel a várost
érintő, Tapolcai polgárait érdeklő témák-
ról, köztük a 2014-es költségvetési koncep-
cióról, a szemétszállításban bekövetkező
változásokról, a strand felújításának lehe-
tőségeiről, a kórházi struktúraváltásról,
valamint a betegutak alakulásáról készí-
tettünk interjút.

– Polgármester Úr! Milyen terveket, elkép-
zeléseket tartalmaz a város 2014. évi költ-
ségvetési koncepciója? Miként befolyásolja
az állami adósság-átvállalás azokat?

– A költségvetési koncepciót elfogadta a
Képviselő-testület, és ahhoz állítjuk össze
azokat a fontosabb fejlesztési és egyéb el-
képzeléseket, amelyek jövőre megvalósulhat-
nak. 2013-ban a korábbi fejlesztéseinket sze-
retnénk lezárni, befejezni: ezek több száz-
milliós nagyságrendűek. Természetesen van-
nak olyan folyamatban lévő pályázataink is,
amelyeknek az eredményeit még nem tudjuk.
Azok birtokában újabb fejlesztésekre, beru-
házásokra is sor kerülhet. Azokat a pályáza-
tokat pedig, amelyeknél már tudjuk a kiíró
nemleges válaszát, igyekszünk oly módon
átdolgozni, hogy a bennük megfogalmazott
elképzelésünk, tervünk egy szűkebb, redu-
káltabb módon, de megvalósulhasson. Ezek
közé a tervek közé tartozik a strand kérdése
is. Az állami adósság-elengedés nagymérték-
ben fogja alakítani az elképzeléseinket. Ha-
marosan sor kerül az állammal kötendő szer-
ződés aláírására, amelynek értelmében Tapol-
cától a Magyar Állam egymilliárd-százötven-
kétmillió forintot vállal át, illetve még azok-
nak a hiteleknek az elszámolása is megtör-
ténik, amelyeknél márciusban már volt elő-
törlesztésünk, illetve a „Tapolca jövőjéért”
elnevezésű kötvénnyel kapcsolatos törlesz-
tésekről is születik döntés. A szerződést a
Magyar Állam, a finanszírozó bank és az
Önkormányzat írja alá. Az éves szintre lebon-
tott adósság-szolgálat közel 100 millió forint.
Ez már az idei, de az elkövetkezendő évek
költségvetésében is pozitívan fog megjelenni.
Ez óriási lehetőséget jelent majd nemcsak
Tapolcának, de minden olyan településnek,
amely ebben az adósság-konszolidációban
részt vesz, hiszen a megmaradó összeget fej-
lesztésre, beruházásra tudja majd fordítani.

– Ez felhasználható lenne a már említett
strandfejlesztésre is?

– Természetesen. Bár a strandfejlesztéssel
kapcsolatos pályázatunk – forráshiány miatt –
eredménytelen volt, nem mondtunk le egy
nagyságrendileg kisebb volumenű strandfej-
lesztésről. Ehhez a pályázathoz biztosított
200 millió forint önrész állhatna rendelke-
zésre. Mivel a pályázatot a Tapolcai Város-
gazdálkodási Kft. nyújtotta be, a mostani
elképzelés megvalósítása is az ő feladata
lenne. A Kft. már 100%-os önkormányzati
tulajdonú – a város kivásárolta az üzlet-
részeket –, így ahhoz, hogy a strandépítés
azon a területen megvalósulhasson képvi-
selő-testületi döntésre van szükség. Már foly-

nak tárgyalások arról, hogy Tapolca megvá-
sárolja a Bakonyi Bauxitbánya Kft-től a
strandkutat. Az adásvételi szerződés előké-
szítése is folyamatban van.

– Készültek-e már tanulmánytervek a
felújításról?

– Igen. A tervek szerint gyermek-, oktató-,
termál- és egy sportstrand-medence állna Ta-
polca és környéke rendelkezésére az ezekhez
szükséges kiszolgáló létesítményekkel. A
megvalósítás úgy történne, hogy a strand
áprilistól akár október végéig is használható

legyen, azaz az öltözőkből ki lehet jutni majd
a medencékhez. Szeretnénk megteremteni
annak a lehetőségét is, hogy az a terület a
strandszolgáltatáson kívül más funkciókat is
el tudjon látni. A szabadidőcentrum kiala-
kításának célját szolgálja majd a szabadtéri
színpad, de a strand mellett lévő Városi
Sporttelep a tavaszi, a nyári és a kora őszi
felnőtt és gyermek táboroztatások lehetőségét
is előrevetítheti. Reményeink szerint jövőre
már működhetne a strand, amelynek tovább-
fejlesztésére az elkövetkezendő években le-
hetőség nyílhat.

– Az elmúlt hetek és napjaink híradásai is
az árvíz sújtotta területeken zajló hősies küz-
delemről, a víz okozta kár utáni helyreállítás
mikéntjéről szóltak. Az előző években Tapolca
városa anyagi támogatást ajánlott fel az ott
élőknek. Ezt teszi most is?

– Igen. Nemcsak a mélységes együttérzün-
ket fejezzük ki az árvizet elszenvedő lakos-
ságnak, de a Képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy az árvízvédelmi munkálatokhoz és
a keletkezett károk helyreállításához egymil-
lió forint támogatást biztosít az általános tar-
talék terhére és ezt az összeget a Magyar
Államkincstárnál erre a célra létrehozott
számlaszámra átutalja.

– Polgármester Úr! Bár a tapolcai kórház
már állami tulajdonú, nyomon követi-e a
város vezetése a helyzetének alakulását?

– Napi szinten vagyunk kapcsolatban a kór-
ház vezetésével, illetve az államot képviselő
GYEMSZI-vel, hiszen a kórház Tapolcán és
értünk van. Az elmúlt hónapban Szócska Miklós-

nál, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egész-
ségügyért felelős államtitkáránál voltunk egy
megbeszélésen Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselővel. Ezen a megbeszélésen a
struktúraváltás folyamatának alakulásáról, a
várható fejlesztésekről és az eddigi tapaszta-
latokról esett szó. Elmondhatom, hogy a ta-
polcai fejlesztések jó úton haladnak. A koráb-
ban már elnyert, több, mint 560 millió forintos
légzésrehabilitációs beruházás már a közbe-
szerzési eljárás szakaszában van. Ebben a fej-
lesztésben még a város saját ereje is benne van.

Várhatóan ősszel megkezdődhet az építkezés
A második körben egy 1,2 milliárdos fejlesz-
tés valósulhat majd meg a kórházban. Ennek
keretében új műtőblokk készülhet, az ápolási
és a belgyógyászati osztály fejlesztése is meg-
történhet, korszerűsödhet az energetika, az
infrastruktúra. Ez a fejlesztés biztosítja majd
a kórház területén felépülő új mentőállomás-
hoz a közel 100 milliós beruházási költséget.
Mivel ez egy külön blokk a beruházáson be-
lül, ennek az építése is megkezdődhet ősszel.
Ha a kórház struktúraváltása a várt és remélt
módon fejeződik be, akkor bizton állítható,

hogy Tapolca és térsége lakosságának az egész-
ségügyi ellátása hosszútávon biztosítva lesz.

– A lakosság részéről sok kritika érte a
betegutak kialakítását. Történhet-e változás?

– Nemcsak a lakosság, de a város vezetése is
többször jelezte az illetékesek felé, hogy a kije-
lölt betegutakat felül kell vizsgálni. Az észre-
vételek, a gyakorlat és a tapasztaltak hatására
változás következik be. A betegutak túlsúlya Aj-
káról a veszprémi kórházba tevődik át. Ennek
okai között szerepel, hogy az ajkai kórház szak-
embergárdája nem bír el a megnövekedett be-
tegforgalommal, ugyanakkor a veszprémi kór-
ház kapacitása ezt lehetővé teszi. A változások
év végéig megtörténhetnek. A rendszert az ala-
poktól kell átszerveznie a GYEMSZI-nek, azaz
a háziorvostól, a betegbeutalásokon keresztül a
betegszállításig minden területet érint. Az átala-
kításról folyó egyeztetésekben a GYEMSZI-n
kívül a kórházak és Tapolca vezetése, valamint
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő is
részt vesz. N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfoga-
dás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ: 

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető 87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető 87/511-156
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető 87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető: 87/511-152
Gyermekjóléti Szolgálat: 87/511-150/195-ös mellék
Polgári védelem:              87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00
óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/511-157, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály: 87/511-400
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420, Fax: 87/321-721
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Mb. hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Tel: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolcai@oai.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/511-280, Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-283
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel: 87/413-222, Fax: 87/413-609
E-mail: veszpremmmktapolca@LAB.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes: 
Zsadányiné Kovács Judit 87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.
Telefonszám: 87/414-485, e-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00
óráig, kedd: 8.00-12.00 óráig, péntek: 13.00-17.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók: 
8300 Tapolca, Hősök tere 11. 
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság: 
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

A gyakorlat és a tapasztaltak 
döntöttek: a betegutak túlsúlya

Ajkáról a veszprémi kórházba kerül át

Tapolcai termálvíz
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Bakonyi Bauxitbánya Kft. tulajdonában lévő, a

strand területén található, mélyfúrású kút vizét 2000-ben gyógyhatású ásványvízzé
minősítette.

A víz kémiai jellege: kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos-szulfátos. Kifolyási
hőmérséklete 38°C. Ez az ásványvíz a szakemberek szerint sokféle gyulladásos és
mozgásszervi betegség kezelésére ajánlott, vélhetően krónikus nőgyógyászati betegségek
és valószínűleg a szaruképzés zavaraival járó bőrgyógyászati betegségek kezelésére is
alkalmas lesz. Az ásványvíz a minősítés után a „Tapolcai termálvíz” elnevezést kapta.                      

(Újsághír 2000-ből)

Látványterv az új strandról
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AKTUÁLIS

Konzultációs fórumot tartott 
a Tapolcai Rendőrkapitányság

A belügyminiszter rendelete alapján fél-
évente minden rendőrkapitányságnak kon-
zultációs fórumot kell tartania. Erre került
sor május 30-án a Polgármesteri Hivatal
udvari tanácstermében. Rausz István alez-
redes, a helyi kapitányság vezetője az ak-
tuális közlekedés- és közbiztonsági hely-
zetről tájékoztatta a megjelenteket.

Beszámolója elején elmondta, hogy me-
gyénkben a Tapolcai Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén csökkentek legmagasabb
számban a regisztrált bűncselekmények. Ez
mintegy 20%-os javulás az előző esztendő-
höz képest. 

Kiemelte, hogy számítanak a lakosság segít-
ségére. Ne SMS vagy lépcsőházi beszélgeté-
sek közben derüljenek ki a jogsértések. A rend
őrei hatáskörüknek megfelelően foglalkoznak
a felmerülő gondokkal, problémákkal. Elsőd-
leges feladatuk a bűnmegelőzés, csak utána
következik a sorban a bűnüldözés. Nem vé-
letlen, hogy már az oktatási intézményekben
is tartanak e témakörben előadásokat.

– Ha a polgárok visszahúzódnak, hallgat-
nak, vagy csak egymásnak panaszkodnak…
annak nem lesz pozitív hozadéka. Örülnénk,
ha az emberek együttműködnének a rendőr-

séggel, még abban az esetben is, ha olykor
fárasztó az ezzel járó procedúra –  emelte ki
Rausz István.

Az állományukkal kapcsolatban rámuta-
tott: belátható időn belül nem kerül sor bő-
vítésre, a jelenlegi létszám „kőbe van vésve”.
Az 55 település közbiztonságát a meglévő ke-
rettel kell megoldaniuk, akkor is, ha esetlege-
sen megszaporodna a jogsértő bűncselekmé-
nyek száma.

A konzultáció végén hozzászólások követ-
keztek. Benczik Zsolt, a Tapolcai Járási Hiva-
tal vezetője utalt az egyre népszerűbb járási
közbiztonsági fórumok fontosságára, vala-
mint pozitívumnak értékelte a rendőrség és
intézményük együttműködését.

Sági István alpolgármester a településün-
kön található fölösleges jelzőtáblák bevéte-
lére tett javaslatot.

Ughy Jenőne jegyző a Déli elkerülő út
melletti használtcikk piaccal kapcsolatos la-
kossági sérelmeket tolmácsolta. Rausz István
ígéretet tett rá, hogy a jogi kereteket betartva
közösen igyekeznek megoldást találni a fel-
merülő problémákra, de szeretnék megfé-
kezni az egyre jobban elszaporodó hétvégi
vandálokat is. Dancs István

Kitáncolták a májusfát
Már két évtizedes hagyomány, hogy a vá-
ros iparosai, vállalkozói, kereskedői május-
fát állítanak, hogy aztán azt egy önfeledt
szórakozás keretében „kitáncolják”.

Míg 2013-ig a három önálló szervezet
mintegy „vetésforgóban” vállalta fel a május-
faállítást a másik szervezeteknek, addig
ebben az évben már a Vállalkozók Területi
Ipartestület vezetősége állította a fát az
egyesület tagsága tiszteletére.

Mint Vörös Béla elnöktől megtudtuk, míg

az első években hol egy-egy vállalkozó tár-
suknál, hol vendéglők udvarán tartották meg
a rendezvényt, addig az utóbbi évtizedben a
Szent György-hegyen lévő Tájház előtt. A jól
sikerült zenés, táncos programok egész sora
jelzi, hogy óriási szükség van arra, hogy
„fehér asztal” mellett, finom borok és jó va-
csora „társaságában” együtt szórakozzon, be-
szélgessen a tagság, hiszen ezek a találkozá-
sok az egységet, az egymás jobb megisme-
rését erősítik.      NHE

Jövőre újra, ugyanitt!

Fotó: TVT

„Aki tanításra adja a fejét, az egy életre szóló elkötelezettséget vállal”
A kistérség és Tapolca városa május 31-én
a VOKE Batsányi János Művelődési Köz-
pontban tartotta pedagógusnapi ünnepsé-
gét. Köszöntőt Sági István alpolgármester
mondott.

– Aki tanításra adja a fejét, az egy életre
szóló elkötelezettséget vállal. A pedagógusok
csak akkor tudják betölteni hivatásukat, ha
szilárdan állnak a földön. Biztosak értékeik-
ben, következetesek hozzájuk, azok szerint
próbálnak élni, és nagyon szeretik a gyere-
keket, a fiatalokat, akik tőlük várják a segít-
séget és az iránymutatást. S teszik mindezt
egy olyan világban, ahol az értékek relatívak
és bizonytalanok. Ahol jók a pedagógusok,
ott jól működik az iskola, és ott a társadalom
értékrendjében, munkájában, gazdálkodásá-
ban is sikeresebb lesz. A felnövekvő generá-
ció tudja, mi a helyes, mert arra szociali-
zálták. Reálisan látja a gazdasági folyama-
tokat, tudja, hogy csak munkával, teljesít-
ménnyel lehet egyről kettőre jutni. Ebben áll
az a felelősség, amelyet mindannyian vállal-
tak, amikor ezt a hivatást választották, amely-
nek értelmét Karácsony Sándor így fogal-
mazta meg: „A pedagógus nem lehet elke-
seredett, megtorpant ember, mert a peda-
gógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe
vetett hit optimizmusa.” A jó oktatás igazi
biztosítéka a jó pedagógus. A pedagógus biz-
tonságérzete részben pénz, részben program
kérdése. A pedagógusnak anyagi biztonság-
ban kell élnie, de emellett fontos, hogy
növekedjék a pedagógus pálya tekintélye is.
Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a pedagó-
gusok kiválasztásának folyamatán is változ-
tatni kell. Alapvető, hogy az iskolát ne csak
tudásgyárnak és szolgáltató központnak te-
kintsük, melyben a gyerek és a szülő meg-
rendelő, a tanár pedig szolgáltató. Nem! Az
iskolának a nevelés talán legfontosabb szín-
terévé kell válnia, hiszen gyerekek tízezrei
nőnek fel úgy, hogy senki sem neveli őket! –
hangsúlyozta az alpolgármester.

Majd az erkölcsi nevelés fontosságáról szól-
va figyelmeztetett: – A vesztett világháború
után létrejött trianoni Magyarország szűk
politikai és gazdasági mozgásterében a ma-
gyar politikai elit felismerte, hogy az ország-
nak csak a kultúra, a tudás, a szellem erejének
segítségével vannak kitörési esélyei a válság-
ból. „Kis nép vagyunk, amely elsősorban szel-
lemiekben hivatott nagyot alkotni.” – fogal-
mazták meg akkoriban. Akkor Magyarország-
nak szerencséje volt. Két olyan államférfi vet-
te kezébe a Trianonban meghagyott maradék
ország sorsának alakítását, mint gróf Bethlen
István miniszterelnök és gróf Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter. Az ő együttgondol-
kodásuk, az ő együttműködésük révén alakult
ki az a kormányzati stratégia, amelynek ered-
ményeként Magyarország képes volt a tria-
noni tragédia után talpra állni és megerő-
södni. Ma, amikor az ország még lelkileg
csonka, de ébredezni kezd, amikor végre re-
ményt keltő törekvések és akarások erősítik a
hétköznapokat, a jövőbe vetett hitet, kívánom
Önöknek, hogy legyen erejük és kitartásuk,
mert hosszú évek óta Önök tartják a rendet,
az iskolát, erősítik a hitet – a nemzet lám-
pásaiként – szólt a jelenlévő pedagógusokhoz
Sági István. – Engedjék meg, hogy én itt ma
ne csak mint alpolgármester, hanem mint
szülő – Tapolca és a térség összes szülőjének
nevében is – elmondjam, milyen nagyra be-
csüljük a munkájukat, kifejezzem a hálánkat
azért, amit egész évben tesznek. Köszönöm a
mosolyt, ami felragyog a gyermekek arcán,
amikor belépnek a csoportszobába. Köszö-
nöm a biztonságot, amiben részünk van, mert
tudjuk, hogy a gyermekünk egész nap jó
kezekben volt, ha elszomorodott, ölbe vették,
megvigasztalták, ha csintalankodott, meg-
dorgálták, ha tévedett, ha hibázott, ha le akart
térni a jó útról, visszaterelgették. Köszönöm,
hogy az Önök számára egy-egy hétköznap
nem egy letudni való munkanapot jelent,
hanem új és új lehetőséget az elfogadásra és a

szeretetre. Köszönöm elhivatott, áldozatkész
munkájukat, köszönöm, hogy nem csak a
tananyagot adják le, hanem nevelnek,
jellemet alakítgatnak, és személyiséget for-
málnak, motiválnak és biztatnak, és ha szük-
séges, változtatnak a gyerekek életvitelén,
gondolkodásmódján. Köszönöm a szakmai
felkészültségüket, oktatómunkájukat, a tudás
közvetítését, szigorúságukat, következetessé-
güket, emberségüket. Köszönöm – és talán ez
a legfontosabb – hogy nem a tananyagot
tanítják, hanem a gyerekeket. Felkeltik a
figyelmüket, gyermeki kíváncsiságukra ala-
poznak, és a gyerekek igényei szerint több-
féleképpen magyaráznak. Köszönöm, hogy
az állandóan változó, nehéz körülmények
között – amikor szakmájuk presztízsét fo-
lyamatos támadások érik – helyt tudnak állni
és az életre készítik fel gyermekeinket –
mondta Sági István.

Az ünnepi köszöntőt követően kitünteté-
sek, díszdiplomák, díszoklevelek átadására ke-
rült sor. Tapolca Nevelésügyéért kitüntetésben
Détári Éva és Lakos Dezsőné részesült. Gyé-
mánt díszdiplomát vehetett át Jávori Antalné,
gyémánt díszoklevelet Major Ferencné, arany
díszdiplomát Major Józsefné és Fiedler Roland,
arany díszoklevelet Heiligermanné Szabó
Anna. A díszdiplomákat, oklevelet Császár
László polgármester adta át az ünnepel-
teknek.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont vezetősége és a Tapolcai Tankerület a
Pedagógusnap alkalmából az alábbi pedagó-
gusoknak fejezte ki köszönetét áldozatos, ki-
tartó, segítőkész szakmai és nevelő munká-
jukért: Horváthné Kovács Margit, a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium pedagógusa,
Horváth Tamásné, a Csontváry Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagó-
gusa, Takácsné Németh Magdolna, a Járdányi
Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusa, Dömötöri Józsefné, a Keresztury
Dezső Általános- és Szakiskola igazgatóhe-

lyettese, Papp Imréné, a Lesence Völgye Álta-
lános Iskola pedagógusa, Somogyi Istvánné, 
a Művészetek Völgye Általános Iskola igaz-
gatóhelyettese, Bánpataki Ágnes, a Révfülöpi
Általános Iskola pedagógusa, Kövesdi Anett
és Frang Vivien, a Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI igazgatóhelyettesei, Császár Lászlóné,
a Szigligeti Általános Iskola pedagógusa, 
dr. Komjátiné Nyakó Györgyi, a Tapolcai Ál-
talános Iskola Batsányi János Tagintézmé-
nyének vezetője, Gál Attila, a Tapolcai Ál-
talános Iskola Bárdos Lajos Intézményegy-
ségének vezetője, Bodor Tamás, a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintéz-
ményének vezetője (aki jelenleg a diákokkal
kiránduláson van, így később tudja átvenni az
emléklapot), Ujváriné Dancs Gyöngyi, a Ta-
polcai Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa,
Csizmarik Béláné, a Tatay Sándor Általános
Iskola igazgatója. Az emléklapot Tóth Mária,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerületének igazgatója adta át a
pedagógusoknak.

Szép hagyomány, hogy ezen az ünnep-
ségen búcsúznak el a nyugdíjba vonuló pe-
dagógusoktól és köszöntik a pályakezdőt.
Ebben az évben a búcsúzó pedagógus
Horváthné Kovács Margit, a pályakezdő
Németh Vivien, a Szász Márton-iskola gyógy-
pedagógusa. Őket Császár László polgár-
mester köszöntötte.

A pedagógusnapi ünnepség fényét emelte a
Tapolcai Musical Színpad nagysikerű műso-
ra, benne Torma Tamás, Horváth Veronika és
Tóth Kiara éneke, valamint az Amatőr
Színjátszó Kör tagjainak – Némethné Varga
Katalin és Havasi Gábor – szavalata.

Az ünnepi műsort meghatóan széppé tette,
hogy a fellépők így mondtak köszönetet a kö-
zönségnek, azaz pedagógusaiknak azért az
áldozatos tevékenységért, amellyel tanították,
nevelték őket. A fergeteges taps a jól végzett
munka és a hála öröméből is fakadt.       NHE



– Én nem élhettem Nagy Magyarországon,
nem éltem meg személyesen a fájdalmat,
amelyet dédszüleim/nagyszüleim megél-
tek, amikor idegen hatalom alá került a ma
Kárpátaljának nevezett országrész. Már
csak szakkönyvekből, illetve visszaemléke-
zéseikből sejteni tudom csak, hogy mit
veszítettünk, és milyen érzések, fájdalmak
kísérték Trianont. Nekik nem kellett út-
levél, vízum, hogy Magyarországra utaz-
zanak. Nem kellett magyarigazolvánnyal
bizonyítani azt, hogy születés, származás,
őseik jogán, Isten akaratából, magyarok –
mondta a személyes Trianonját is megidéző
Béres Attila történész a békediktátum gyász-
napjának évfordulóján a tapolcai emlékmű-
nél.

Arról, hogy a kollektív bűnösnek kikiáltott,
kihalásra, beolvadásra ítéltetett elődeik mi-
ként tudták megőrizni magyarságukat Trianon,
a vesztett háborúk után, így szólt: – Nem volt
könnyű magyarnak lenni. Mégis – nem har-
cos frázisokkal, nem gyűlölködve, hanem va-
lami konok makacssággal, ahogyan csak a mi
fajtánk képes, őrizték a magyarságot. Kitar-
tóan, ahogyan a víz vájja a sziklát, minden
nap szembenézve a tornyosuló akadállyal,
tudva azt, hogy ezt kell tenniük, mert az a
helyes, mert olyan törvénynek kell engedel-
meskedniük, amely nem kívülről jön, hanem
belülről. Nem a könnyebb ellenállás felé
mozdultak. Döntöttek. Az „egyszer majd csak
jobb lesz” reményében tovább folytatták azt,
amit a szülőföld megkövetelt tőlük. Vállalták a
gyerekeket, akikkel Isten megajándékozta
Őket, pedig hivatkozhattak volna a körülmé-
nyekre, hiszen szinte semmijük sem maradt.
Messzinek tűnt az „egyszer volt ragyogás”,
emellett a diktatúra harsány propagandája
minden nap felkínálta a „harminc ezüstöt”.
Nemcsak nekik, de gyermekeiknek is jólétet,
megbecsülést ígért. Nehéz próbatétel volt, hi-
szen melyik szülő ne szeretné gyermekét
megóvni a megaláztatástól, a szegénységtől.
Őseink kitartottak. Ennek köszönhetően be-
szélnek az unokáik, dédunokáik magyarul –
hangsúlyozta Béres Attila.

Majd arra emlékezett vissza, szülei miként
igyekeztek megóvni attól, hogy sebeket kap-
jon egy olyan harcban, amelyet Ők vívtak már
fél évszázada a maguk módján. – De nem
kerülhettem el a sebeket, hiszen magyarnak
születtem. Saját szülőföldemen idegenként
kezelve, belém ivódott egy olyan magatartás,
amelyet csak hasonló körülmények között élő
érthet meg teljesen – vallotta a történész. 
– Nemcsak az országot darabolták fel, hanem
a nemzetet is, mint egészet, csonkították,
faragták, darálták, tudatosan Trianonban és
azóta több alkalommal is. Sok irányból igye-
keznek minket elbizonytalanítani, megingatni
nemzeti identitásunkat, mondván, hogy na-
cionalisták, irredenták vagyunk, vagy egye-
nesen fasiszták, ha a magunk módján igyek-
szünk megőrizni nemzettudatunkat. Hiszen
világossá vált, hogy a vártnál erősebb az élni

akarásunk, ezért más módon kell fogást talál-
ni rajtunk. A módszerek tárháza szinte ki-
apadhatatlan. Ezekkel kívülről próbálják
gyengíteni a közösséget. Ennél mérhetetle-
nül veszélyesebb, amikor saját magunk közül
jön a romboló erő, akár tudatosan, akár ke-
vésbé tudatosan – figyelmeztetett a történész.

Arról, hogy mi az a belső Trianon, így
beszélt Béres Attila: – Amikor elhanyagoljuk
szokásainkat, nem ismerjük és nem ismertet-
jük meg történelmünket, amikor közönyösek
maradunk, akkor, amikor tenni kellene. Ami-
kor idegen értékrendeket követünk, sajátun-
kat pedig maradinak, szégyellni valónak tart-
juk. Na, ez a belső Trianon, amitől mene-
külne az én korosztályom. Ez az, ami igazán
a beolvadás veszélyét jelenti számunkra. Mert
gyengít, mert szétforgácsol. Minden ilyen

megnyilvánulás mögött Trianon célja látszik
megvalósulni. Gyűlöletet, viszályt kelt a kö-
zösségen belül, ami tovább terjed, mint egy
alattomos betegség, amely a legyengült testet
emészti fel. Ha nem győzzük le magunkban,
akkor a következő nemzedék is szenvedni fog
a Trianon-szindrómától.

– Miként lehet helyes döntéseket hozni? –
tette fel a kérdést az ünnepi szónok. A választ
is Ő adta meg. – Kemény munkával, hittel,
bátorsággal őseink példáját követve, mi is
tovább adhatjuk utódainknak azt, amit ránk
bíztak, sőt még gyarapíthatjuk is. Siránkozás-
sal a régmúlton, az öncélú visszatekintgeté-
sekkel, gyűlölettel a szívünkben más nem-
zetek iránt, nem sikerülhet. Tudjuk történel-
münkből, hogy ezek sokszor csaknem a meg-
semmisülésbe taszították nemzetünket. Ezek-
től mind keresztényként, mind magyarként
őrizkednünk kell és utódainkat is védeni kell
– fejezte be megrendítően igaz beszédét Béres
Attila.

A megemlékező beszédet követően Császár
László tapolcai polgármester, Sólyom Károly
alpolgármester és a kárpátaljai Aknaszlatina

alpolgármestere, Kocsera János koszorút
helyezett el a Trianon Emlékműnél.

Szabó Emőke református lelkész a Trianon-
szindrómáról szólva rámutatott arra, hogy
azért lett beteg a népünk, mert évtizedekig
hordozta magában a fájdalmat, az eltitkolt
haragot, amelyet a trianoni tragédia, Magyar-
ország feldarabolása, a nemzet szétszakítása
miatt érzett. – 1945-ig nem volt szabad beszél-
ni róla, sokan mondták, nekünk, a határon túl-
ra rekedt magyaroknak, hogy nem beszé-
lünk, mert csak ártanánk nektek. De mi
egyetlen jó szóért, az együttérzésért oda ad-
tuk volna a fél életünket is – hangsúlyozta. –
Voltak, akik mertek szólni: köztük Karinthy
Frigyes, Tormay Cécile, Wass Albert. És vol-
tak és vannak Tapolcán is, akik emlékművet
állítottak mementóként minden magyarnak,

hogy emlékezzen arra, hogy a legsúlyosabb
tragédiát Trianonban szenvedtük el. Büszke
vagyok arra, hogy ebben a városban élhetek,
hogy itt szolgálhatom Istent – mondta a lel-
készasszony.

Csere Sándor kanonok-plébános a trianoni
tragédia következményeit megidézve, a jelen
veszélyeire is figyelmeztetett. – Trianon nem
szűnt meg – mondta. – Most egy szabadelvű
világ akarja ránk kényszeríteni az akaratát, a
lelkünket akarják megsemmisíteni, Istent
akarják megtagadtatni a magyarokkal, a
szeretetet, az egymás megbecsülését akarják
kiirtani a magyar lélekből.

A gyásznapi megemlékezés gyertyagyúj-
tással és a Szózat hangjaival ért véget.

Aknaszlatina, a kárpátaljai testvérváros a
Nemzeti Összetartozás Napjára elhozta
Tapolcára a „kincseit”, a helyi értékeit. A Tó-
parton az Új remény népzenekar (művészeti
vezető: Szedlák Zsuzsanna) és a Sóvirág nép-
tánccsoport (művészeti vezető: Bicse Brigitta)
mutatkozott be, a City Galéria az aknasz-
latinai kézimunkákból, képekből rendezett
kiállításnak adott otthont, Béres Attila törté-

nész pedig a Batsányi Gimnáziumban tartott
rendkívüli történelemórát Ismeretlen Kárpát-
alja címmel.

A nemzeti összetartozásra nagyszerű pél-
dát adó testvérvárosi kapcsolat elmélyítésé-
ben még néhai Ács János, Tapolca polgár-
mestere és Puliszka Éva, az aknaszlatinai
óvoda vezetője vállalt oroszlánrészt. A
mostani küldöttséget vezető Kocsera János –
köszönetet mondva a fogadtatásért – annak az
örömének adott hangot, hogy ez a kapcsolat
továbbszélesedett, hogy erőt és bizakodást ad
a Kárpátalján élő magyaroknak. Császár
László polgármester és Sólyom Károly alpol-
gármester arról biztosította a város vendégeit,
hogy továbbra is segítő kezet nyújtanak ak-
naszlatinai testvéreiknek, és köszönték, hogy
a színvonalas műsor és a kiállítás bepillantást
engedett a határon túl élő magyarok minden-
napjaiba.
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Sólyom Károly alpolgármester, Császár László polgármester és Kocsera
János aknaszlatinai alpolgármester tiszteletadása a Trianon Emlékmű előtt

Fotó: N. Horváth

Nagy sikere volt a néptáncosoknak

Fotó: Sajcz

A Csákány Mariann által irányított kár-
pátaljai Credo együttes megzenésített
versekből álló, csodálatos műsora mél-
tó keretet adott a megemlékezésnek

Fotó: N. Horváth

Ezerötszáz család, több, mint ötezer kisgyermek
Tizenegyedik alkalommal rendezett ta-
lálkozót a segítségükkel született babák
és szüleik részére a Pannon Reproduk-
ciós Intézet (PRI) június 8-án.

A babatalálkozó a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban kezdődött, ahol a vá-
ros nevében Sólyom Károly köszöntötte 
a jelenlévőket. Mint mondta, alpolgár-
mesteri kötelezettségeinek legkedvesebb-
je a találkozó résztvevőinek üdvözlése. 
– Öröm látni és megtapasztalni azt a hatal-
mas boldogságot, amellyel a meghívottak
ideérkeznek a világ szinte minden tájáról,

hogy hálás szívvel mondjanak köszönetet
az intézet áldozatos munkájáért, azért,
hogy a segítségével maguk is szülők le-
hettek. Kedves kárpátaljai ismerőseimet is
elhoztam ide, ma már Ők is boldog szülők.
Az Intézet sokat tesz azért, hogy a magyar
nemzet lélekszáma növekedjen, köszönet
érte – mondta az alpolgármester.

Dr. Török Attila, a PRI igazgatója az in-
tézmény elmúlt több, mint egy évtizedes
múltját is értékelve arról szólt, hogy
évente közel 400 kisgyermekkel növek-
szik a megszülető gyermekek száma az In-

tézet segítségével – lombikprogram, mes-
terséges megtermékenyítés –, így ma már
5000-nél is több gyermek és 1500 család
is részese lehet a mai örömünnepnek.
Majd arról szólt, hogy bővítik az Intézetet;
új, még korszerűbb orvosi berendezések
várják majd a gyermeket akaró párokat.

A köszöntőket követően a szervezők
gyermekműsorral kedveskedtek a kicsik-
nek. A babatalálkozó következő színhe-
lyein, a Fő téren és a Tóparton is számtalan
játék, zenés műsor várta a résztvevőket.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

„Nemcsak az országot darabolták fel, hanem a nemzetet is, mint
egészet csonkították, faragták, darálták tudatosan Trianonban”

Németh Attila és az ő kis családja

Fotó: N. Horváth



A VinAgora legjobb magyar fajtabora
elismerésben részesült a Varga Pincészet
kései szüretelésű, 2009-es évjáratú Arany-
metszés Badacsonyi Olaszrizling bora.

A világ 19 országából 560 bort neveztek
be a június 14-16 között Budapesten
megrendezett 14. VinAgora – Nemzetközi
Borversenyre. A borokat több bizottságból
álló, 58 fős nemzetközi zsűri bírálta el.

A Varga Pincészet borait ismerik a borked-
velő tapolcaiak is. 2011-ben A Város bora cí-
met nyerte el a pincészet 2009-es Olaszriz-
ling jégbora, valamint a szintén 2009-es
Cabernet Sauvignona. Gratulálunk!       NHE

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási In-
tézet az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program pályázatán
115.869.659 Ft-ot nyert a kistérség lakos-
ságának egészségfejlesztésére. Sorozatunk-
ban a dr. Pácsa Szilvia egészségpolitikus
közgazdász által készített Programtervből
közlünk részleteket, valamint a megvaló-
sítás kétéves időtartamának (2013-2015)
eseményeiről készítünk írásokat, interjú-
kat. Most a kistérség egészségügyi ellátásá-
nak „térképét” mutatjuk be. Az adatok a
Programterv készítésének idejét tükrözik.

A Tapolcai kistérség egészségügyi ellátását
együttesen biztosítják az alapellátás biztosító
háziorvosok, a fekvőbeteg és járóbeteg szol-
gáltatásokat nyújtó Tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház Rendelőintézet, valamint a kistérség
védőnői, iskolaegészségügyi, alapellátás-
ügyeleti szolgáltatói, valamint az Országos
Mentőszolgálat által biztosított sürgősségi
ellátása. A Tapolcai kistérség lakossága szá-
mára a térség aprófalvas, széttagolt közle-
kedés-földrajzi szerkezete miatt igen fontos a
jó minőségű egészségügyi ellátás elérhetősé-
gének biztosítása.

Az aprófalvas településszerkezet az oka an-
nak, hogy a kistérség településeinek 60%-án
nincs háziorvosi székhely, vagyis a házior-
vosi ellátás más településről történik. A kis-
térség területén 18 háziorvosi körzet került
kialakításra, melyből 11 vegyes és 7 felnőtt
körzet. Egy-egy ellátási kötelezettség nélküli
felnőtt és gyermekorvosi körzet is van a
kistérségben (A körzetre leadott érvényes
kártyák száma 1370 db, illetve 510 db).

Az egy vegyes körzetre jutó leadott kár-
tyák száma 1432, ami mind a megyei (1593),
mind a régiós átlagnál (1595) alacsonyabb.
Az egy felnőtt körzetre jutó leadott kártyák szá-

ma 1868, mely lényegesen magasabb mind a
megyei (1800), mind a régiós átlagnál (1772).
Az egy gyermekkörzetre jutó leadott kártyák
száma 789, mely mind a megyei (887), mint
a régiós (943) átlagnál alacsonyabb.

A védőnői körzetek és a védőnők száma a
kistérségben 18. Az egy körzeti védőnőre jutó
ellátandó átlaglétszám 358, mely a megyei
átlagnál és a régiós átlagnál is alacsonyabb.

A kistérség hat településén összesen 13
fogászati rendelés működik. Az egy lakosra
jutó fogászati esetek száma magasabb, mint a
megyei, ill. régiós átlag.

A kistérségben négy településen 7 gyógy-
szertár működik, az egy gyógyszertárra jutó
lakosok száma (5297) mind a megyei (5048),
mind a régiós (5201) átlagnál magasabb.

Az OEP adatai alapján a kistérségben egy
otthoni szakápolást nyújtó szolgálat műkö-
dik, tapolcai székhellyel. A 100.000 lakosra
jutó szolgálatok száma 2,70, mely alacso-
nyabb, mint a megyei (3,53) átlag, de közel
azonos a régiós (2,69) átlaggal.

Járóbeteg-szakellátást 5 nagyobb szolgál-
tató nyújt. A legjelentősebb egészségügyi szol-
gáltató a Tapolcai Kórház Egészségügyi Non-
profit Kft. (tulajdonosa jelenleg Tapolca Város
Önkormányzata, 2012. május 4-től a Magyar
Állam). A laboratóriumi szolgáltatásokat a
magántulajdonban lévő Prodia RT biztosítja. A
másik 3 magántulajdonú intézmény egy-két
szakmában nyújt ellátást, nemcsak a kistérség
lakossága számára. Mellettük számos egysze-
mélyes szolgáltató (szakorvosi magánrendelés)
működik a kistérségben, elsődlegesen Tapolcán.

• Tompos Egészségház (munkaegészség-
ügy, általános orvostan)

• Pelion Hotel (kardiológia, reuma, tüdő-
gyógyászat, masszázs)

• Pannon Reprodukciós Intézet (IVF, and-

rológia, nőgyógyászat, urológia, fájdalomam-
bulancia)

A 10.000 lakosra jutó szakorvosi órák szá-
ma mind a megyei, mind a régiós átlagnál
alacsonyabb.

A tapolcai kistérség lakosai a járóbeteg
szakellátást 91,9%-ban Veszprém megyében,
4,0%-ban Budapesten, 1,7%-át Zala megyé-
ben vették igénybe, a többi megyében az
ellátás nem érte el az 1,0%-ot. Az esetek
ellátásának 92,5%-ára a régión belül kerül
sor. Számos szakellátás igénybevételére nincs
helyben lehetőség: hematológiai, allergoló-
giai, endokrinológiai, idegsebészeti, nefroló-
giai, gyermek-ifjúságpszichiátriai, illetve
lézer diagnosztikai ellátást csak a Veszprémi
Kórházban, fertőző betegségeket érintő szak-
ellátást az Ajkai Kórházban vehetnek igénybe
a kistérség lakói.

Az ÁNTSZ adatai alapján a kistérségben
sportorvosi ellátás nem működik.

A kistérségben gondozási tevékenység a
tapolcai Városi Kórházban (bőr-nemibeteg,
tüdőgyógyászat, pszichiátria) történik, illetve a
Medunipsicho Bt. nyújt pszichiátriai gondozást.
A 10.000 lakosra jutó gondozói órák száma
mind a megyei, illetve régiós átlagnál magasabb.

A kistérségben egy fekvőbeteg-ellátó in-
tézmény található, Tapolcán a Városi Kórház.
A 2011-ben 90 aktív és 101 krónikus ággyal
rendelkező intézmény tulajdonosa Tapolca
Város Önkormányzata (2012. május 4-től a
Magyar Állam), működtetője a Tapolcai
Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. Az OEP
szerződés alapján jelenleg az alábbi szakmák
keretében történik ellátás: általános belgyó-
gyászat, általános sebészet, pulmonológia és
légzésrehabilitáció, szakápolás, krónikus bel-
gyógyászat. A 2012. május elsejével állami
kézbe kerülő intézmény fő profilja a jövőben

a légzésrehabilitáció lesz, 71 ágyon. Az intéz-
ményben az aktív ellátás megszűnik, a króni-
kus betegellátáshoz 40 ágy, az ápolási felada-
tok ellátásához 30 ágy áll majd rendelkezésre.

A kistérség lakosainak fekvőbeteg ellátását
mintegy 40%-ban a Tapolcai Kórház bizto-
sította 2010-ben. A fekvőbeteg ellátás 80-
85%-ára a megyén belül került sor. A
kistérség lakosai a megyehatárt átlépő be-
tegvándorlások során főként a budapesti, ki-
sebb mértékben a környező megyék kórházait
vették igénybe. A kórház területén működik
az egynapos ellátás (három szakmában), a
járóbeteg ellátás és a gondozás is.

2012-ben kezdik meg annak az EU-forrá-
sokból finanszírozott projektnek (KDOP-
5.2.1/C-11) a megvalósítását, amelynek célja
a betegellátó egységek intézményen belüli
elhelyezése, a betegutak ésszerűsítése és a
működési hatékonyság fokozása. A fejlesztés
eredményeként létrejövő struktúrában az
alábbi fejlesztések valósulnak meg:

• A pavilonrendszerből tömbösített ellátást
alakítanak ki;

• Az újonnan létrehozásra kerülő ambuláns
kardiológiai rehabilitációs szakrendelés ki-
alakításával az intézet szakellátási profilja
bővül, a betegutak rövidülnek;

• A légzésrehabilitációs ellátási minőség
színvonala („C”-ről „B”-re) és költséghaté-
konysága javul.

A kistérségben egy mentőállomás található
Tapolcán, mely 4 mentőautóval működik. A
10.000 lakosra jutó mentőautó száma mind a
megyei, mind a régiós átlagnál magasabb. Az
aktív fekvőbeteg ellátás kistérségi megszűné-
sével egy időben a jelenlegi mentőkapacitás
növelésre kerül.

Betegszállító szolgáltató a kistérségben
nincs. Folyt. köv.
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Házasságot
kötöttek:

Bella András és Kautz Judit
Bicsérdi Béla és Németh Henriett
Boczkó Péter és Renner Adrienn

Frang Levente és Ángyán Zsuzsanna
Horváth Ákos és Ángyán Tímea

Kutasi Gábor és Papp Éva
Sajtos József Zoltán és Preininger Zsófia Ilona

Selyem László Zsolt és Holler Hajnalka
Takács Lajos Attila és Bíró Zsófia Anna

Varga Lajos és Pem Annamária

Évfordulók
1983. június 30 éve
Megkezdődött Tapolcán a föld-
gáz gerincvezetékének kiépítése.
1928. június 3. 85 éve
Újra megkezdődött a Tavasbar-

lang látogatása. – Élénk érdeklődés az első hetekben.
1903. június 7. 110 éve
Elkészült a Balatonszentgyörgy-Keszthely-
Tapolca vasútvonal, s átadták a közforgalomnak.
1805. június 10. 208 éve
Batsányi János és Baumberg Gabriella esküvője.
1935. június 10. 78 éve
Tűzvész pusztítja el Tapolca szegénynegyedét. 4
utca teljesen leégett.
1893. június 11. 120 éve
Tapolczai Kereskedő Ifjak Önképző Egylete a
billegei ligetben saját könyvtára javára táncmu-
latságot szervezett.
1978. június 15. 35 éve
Megnyílt a keleti városrészben 800 m2-es
alapterületű szövetkezeti ABC áruház és a 250
m2-es (Babilon) bisztró.
1948. június 16. 65 éve
Életbe lépett a XXXIII. törvény, melynek
értelmében az egyházi iskolákat – kevés kivétel-
lel – államosították, így a tapolcai róm. kat.
általános (volt elemi) fiú és leány iskolát (zárdát)
is. Ugyanebben az évben végeztek a volt pol-
gárikban az utolsó negyedikesek.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erőszakkal szabálysértési érték-
re elkövetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2013. május hó 10. nap 19,00 óra és
2013. május hó 21. nap 14,00 óra közötti idő-
ben a Kazinczy téren található társasház táro-
lóhelyiségéből eltulajdonította a lezárt álla-
potban hátrahagyott Hauser Overtop típusú
mountain bike típusú kerékpárt. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 20.000. Ft. 
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tette ellen, aki 2013. május hó 30.
napon 13,00 óra körüli időben a Veszprémi
úton található TESCO áruház parkolójában a

vásárlást követően az árucikkeket a csomag-
térbe pakolás közben a sértett nyitott állapotú
személygépkocsijának első ülésén hátraha-
gyott női táskát eltulajdonította a benne talál-
ható iratokkal, készpénzzel, mobiltelefonnal.
A lopási kár: 61.000. Ft. 
- Kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki 2013. június hó 13. napon
07,30 óra és 11,00 óra közötti időben a Május
1. utca alatti helyen található lakásba henger-
zártörés módszerével behatolt és onnan 60.000.
Ft készpénzt tulajdonított el. A bűncselekmény-
nyel okozott lopási kár: 60.000. Ft, rongálási
kár: 50.000. Ft.    Molnár András r. százados

„Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért” I. rész
• Egészségügyi ellátás a kistérségben •

20 éves a Szent Erzsébet Óvoda
A Szent Erzsébet Óvoda május 29-én ün-
nepelte fennállásának 20. évfordulóját.

A Páli Szent Vincéről Nevezett Szeretet
Leányai Társulat nővérei 1992-ben tértek visz-
sza Tapolcára, ahol visszakapták a 120 évvel
azelőtt, 1872-ben Ranolder János veszprémi
püspök által, leánynevelés céljából épített há-
zukat. Ebben az épületben nyitották meg 20
évvel ezelőtt a most jubiláló óvodát, amely-
ben jelenleg – 3 vegyes csoportban – 75 gyer-
meket nevelnek.

Az ünnepi napon dr. Márfi Gyula veszpré-
mi érsek hálaadó szentmisét tartott a római
katolikus templomban, majd megáldotta az
óvoda új zászlaját. A szentmisét követően a
Rendház emeleti nagytermében Zöldy Andrásné
óvodavezető és Kiss Mariann Kornélia nővér,
a Szeretet Leányai Társulata magyarországi
képviselője idézte meg az elmúlt 20 év tör-
ténéseit.

Az ünnepségsorozat szeretetvendégséggel,
kötetlen beszélgetéssel ért véget a Rendház
ebédlőjében. N. Horváth Erzsébet

Méltán aratott osztatlan sikert az óvodások által előadott Ludas Matyi című
mesejáték

Fotó: N. Horváth

Nemzetközi siker



A szőlőbirtokosok anno – tavasszal – kö-
zösen „kitiporták” a gyepűt, ezeket a hatá-
rokat be is tartották. Utána megkóstolták
egymás borait. Ennek a szokásnak nap-
jainkban is van létjogosultsága… igaz, a
„forgatókönyv” kissé átíródott.

Tapolca-Diszel településrész június 15-én
ezt a hagyományos rendezvényt a Falunappal
kötötte össze.

A kétszáznál is több „gyepűtiprót” a vá-
rosrész temetőjénél található kereszteződés-
ben várta Knolmajer Ferenc finom borokkal,
amelyek kellő „hűtőfolyadékként” szolgáltak
a nagy melegben. Bakos György, a telepü-
lésrész önkormányzati képviselőjének kö-
szöntő szavait követően útnak indult az Őri
Sándor (harmonika) vezette dalos csapat, hogy
Tóth Sándor, Kóczián Tibor, Sajtos József,
Csóka Ferenc, Tóth Lajos és Knolmajer
Ferenc szőlőbirtokán megpihenve étek- és
borkóstolóban részesülhessenek, közben a
Csobánc-hegy szépségeiben is legyen idejük
gyönyörködni.

Bognár Ferenc önkormányzati képviselő,
a Csobánc Kultúrház igazgatója a nyári idő-
pontot azzal indokolta, hogy áprilisban a ked-
vezőtlen időjárási körülmények nem tették
lehetővé a rendezvény megtartását. Közösen

döntöttek úgy, hogy ezúttal a Falunappal
együtt kerül megrendezésre a gyepűtiprás.

– A szűkös anyagi kondíciók ellenére ezt a
tradicionális programunkat ezúttal is megren-
dezzük, mert a létszám minden évben bizo-
nyítja, hogy van létjogosultsága.

2013-ban összekötöttük a Falunappal. A
kultúrház melletti téren felállított színpadon
szerény személyem megnyitója után kulturá-

lis műsor következett, ahol fellépett a Cso-
bánc Népdalkör, Monostorapáti Vegyeskar,
Tördemic Néptáncegyüttes, Raposkai Jövő-
Menő és Gézen-Gúzok Tánccsoport, Monos-
torapáti Gyermek Tánccsoport – mondta az
igazgató.

Rutinos tagokból alakult meg a Retro
Voice zenekar, ők ismert slágerekkel szóra-
koztatták a közönséget. Az est hátralévő
részében kezdetét vette az ilyenkor szokásos
bál, a talpalávalót az SMS együttes szolgál-
tatta. A Bene-sátorban ínycsiklandozó étkek
és minőségi italok várták a rendezvény részt-
vevőit.

Emellett lehetőség nyílt íjászkodni, a gyer-
mekeknek pedig quadozni, kisállatokat simo-
gatni. Pepe, a Lufibohóc is szórakoztatta az
aprónépet, valamint élvezhették a mindig
nagy népszerűségnek örvendő légvárat is.  DI

KULTÚRA - SZABADIDŐ
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Calypso Band: 
„Velünk egy NAGY BULI az élet!”
Domján Tamást a rutinos tapolcai előadók
között találhatjuk. Munkásságát elismeré-
sek és ezres nagyságrendű lakodalomban,
utcabálon való szórakoztatás, zenélés öve-
zi. Calypso Band nevű formációjában fele-
ségével (Domján Tamásné Nagy Eszter) és
barátjával (Király Károly) alkotnak egy
igazi, hamisítatlan bulis bandát. A népsze-
rű zenész erről, valamint terveikről is be-
számolt lapunknak.

– Calypso Band: rutinos zenészek, új felál-
lásban…

– Szerencsésnek mondhatom magam, mert
együtt dolgozhatok gyermekeim édesanyjá-
val, életem párjával, Domján Tamásné Nagy
Eszterrel. A munkásságunk, a terveink is
annál régebbre nyúlnak vissza, mint új for-
mációnk, a Calypso Band működése. A tör-
ténések a spontaneitás elvén működtek. A
Koktél-együttes több, mint 15 éven át mű-
ködött sikerrel, ugyanakkor nem mentesen a
tagcseréktől.. Úgy döntöttem, szeretnék végre
valami mást, újat alkotni, ami zeneileg már
professzionálisabb. Ezzel nem szeretném
megbántani a zenekarban eddig közremű-
ködő tagokat, annál is inkább, mert máig jó
viszonyt ápolok velük – utalt a „régi szép
időkre” Tamás, majd szólt az új együttesről
is: – Esztivel minden téren rugalmasabban
tudok dolgozni, a próbáink otthon zajlanak…
pedig egy idősebb és négy kisebb gyermek
zsong körül bennünket. A rendelkezésünkre
álló szabadidőben bővítjük a repertoárt.
Változatos zenei kínálatot szeretnénk nyúj-
tani a közönségnek. Anno a Koktél név is erre
utalt. Már két évtizeddel ezelőtt is hallhatóak

voltak tőlünk hazai és külföldi slágerek is,
nem ragadtunk le csak a mulatós nótáknál.
Harmadik tagunk Király Károly (K-Roy),
akivel már 25 évre nyúlik vissza a kapcso-
latunk, anno még a Helyőrségi Művelődési
Otthonban próbáltunk. Azóta – több formá-
cióban – mintegy másfél évtizedet zenéltünk
együtt. Külön is megrendelhetőek vagyunk.
Trióban, duóban (Eszterrel) és egyedül is vál-
lalok fellépéseket.

– Ennyi év után tudtak még újat mutatni?
– A fő cél közönségünk maximális kiszol-

gálása. A kérésüknek, igényüknek megfelelő
zenét kell szolgáltatnunk, minőségi kivitel-
ben. Ettől függetlenül rutin ide vagy oda, a
régi számokat is számtalanszor gyakoroljuk,
ily’ módon csiszolódunk tagonként és trió-
szinten is. Megjegyzem, szeretem a fergete-
ges hangulatú utcabálokat is, de számomra a
lakodalom az a rendezvény, ahol kiteljesed-
hetek. A legszínesebb repertoárt vonultathat-
juk föl: lehet lassú, pörgős, latinos, rock and
roll… Abbától Máté Péterig. Ezres nagyság-
rendű lagzi, utcabál és egyéb szórakoztató
rendezvény van a hátam mögött, és remélem,
messze még a vége.

– Tervek, célok?
– Terv, hogy minden nap jobbak legyünk a

közönségünk érdekében, ehhez kell a szakmai
tudás, technika, maximalizmus és kellő alázat.
Célunk: életben maradni egy olyan pályán,
ahol hihetetlen a túlkínálat. Legyen a jövőben is
sok buli, lakodalom, a lényeg, hogy hívjanak
bennünket, maradjunk a köztudatban… a leg-
fontosabb pedig: egészség, család, szeretet…
és zene, amit „egy életen át kell játszani”.    DI

A népszerűségre „ítéltetett” Calypso Band

Fotó: Internet

A gyepűtiprók hada

Fotó: Dancs

Július 11.
19.30 – Intermezzo Latin Club
21.00 – Muri Enikő
Július 18.
20.00 – Tapolcai Kamarakórus
20.30 – Daniell Speer Brass
Július 25.
20.00 – „Harmonika varázs” Sajcz Gáborral
20.30 – Nosztalgia show

Tihanyi Vándorszínpad
Augusztus 1.
20.00 – Belly Flame Hastánccsoport
20.30 – Zséda koncert

Más Világ produkció
A változtatás jogát a rendezőség fenntartja.

Információ: 06-87/411-323, 
www.tapolcakft.hu

A városban sokan sajnálták, és ennek töb-
ben hangot is adtak, hogy az elmúlt évek-
kel ellentétben idén elmaradt a méltán
népszerű Tapolcai Tavasz rendezvénysoro-
zat. De aztán mindenkit megvígasztalt a
legmagasabb színvonalon megrendezett
Tópart Fesztivál 2013. 

A városrehabilitációs program keretében
májusban munkálatok folytak a Malom-tó
partján, ezért került sor a név- és időpontvál-
tozásra. A jól felépített híradásoknak és
reklámoknak köszönhetően hatalmas volt az
érdeklődés, mind helyi, mind országos szin-
ten a június 7-9-ig tartó bor, gasztronómiai és
kulturális fesztiválon. A Balaton-felvidék 11
kiváló borásza mutathatta be büszkeségeit a
nagyérdeműnek. A borok mellett pálinka is
fokozta a fesztiválozók hangulatát, míg éh-
ségérzetüket a látványkonyhák finomságaival
csillapíthatták. 

A rendezvény ideje alatt ismét kapható volt
a közkedvelt tapolcai pisztráng, de kedvükre
válogathattak a különlegességekre, kuriózu-
mokra vágyók is a házi készítésű sajtokat,
füstölt árut, édességet és kézműves termé-
keket áruló kirakodók standjairól. A szervező
Tapolca Kft. a kisgyermekekre is gondolt. Így
amíg a szülők a kulináris élményeknek hó-
doltak a hűs árnyékot adó tóparti fák alatt,
addig a csöppségek különböző ügyességi, lo-
gikai feladatokkal, vízi és szárazföldi aka-
dálypályák leküzdésével és a forgalom elől
lezárt Fő utcán felállított légvár és gokart pá-

lya meghódításával tölthették a három napot.
A tavon vizibiciklis családi versenyt rendez-
tek, ahol minden induló emléklap és édesség
jutalomban részesült. A kulturális programo-
kat tekintve is az igényességet és a magas
szintű szórakoztatást tartották a legfontosabb
szempontnak a szervezők. 

A fesztivál első napján a Magashegyi
Underground könnyűzenei koncertje köszön-
tötte a közönséget, őket a Q-Jazz Band kö-
vette, majd pedig egy látványos tűzzsonglőr
bemutató zárta az estét. A színpadi produk-
ciók sorát az Acro Dance SE gyermekcso-
portjainak pörgős és látványos műsora nyitot-
ta, a Mézengúzok zenekar gyermekkoncertje
és a Zumba bemutató előtt. A kora esti prog-
ramkínálatban a Goldi Show: A kalóz három
próbája című előadása szerepelt. Az esti kon-
certet a Pál Utcai Fiúk prezentálták, hatalmas
sikerrel. A fesztivál záró napján fergeteges
táncot roptak a Badacsonytördemici Tánc-
együttes táncosai és a Basic Táncstúdió tag-
jai, valamint hangszerek keltek életre a Mon-
goose Limit és a Peet Project zenekarok segít-
ségével. 

A Tópart Fesztivál kiválóan vizsgázott,
csakúgy, mint a frissen állított híd is, amely a
két partot hivatott összekötni. Gyors közvéle-
ményt kutatva kiderült, hogy a vendégek
örülnek az új látványosságnak, amely nem-
csak a szemet gyönyörködteti, de praktiku-
sabbá és biztonságosabbá is teszi a köz-
lekedést.    Havasi Gábor

Kiválóra vizsgázott a Tópart Fesztivál

Falunap és gyepűtiprás

Tapolcai Nyár 2013
Csütörtök esték a Tóparton



Verőfényes napsütésben és kánikulában
rendezték meg a III. Dobó Városrész Kul-
turális Napját június 22-én.

A rendezvény a Dobó István-szobor ko-
szorúzásával vette kezdetét, ahol Tapolca Vá-
ros Önkormányzata nevében Sólyom Károly
alpolgármester és a Dobó Lakótelep Csa-
ládjaiért Egyesület helyezte el koszorúit a
Járdányi Pál Zeneiskola Fúvószenekarának
zenei kíséretével. A nap további eseményei a
Csobánc laktanya területén zajlottak. 

Császár László polgármester köszöntőjében
örömét fejezte ki, hogy a meghívott vendégek
és a fellépők mellett több civil szervezet is kép-
viseltette magát. A laktanya jövőjét tekintve
elmondta, hogy több érdeklődő is van a terület
hasznosítására, de a rendezvényt a jövőben is
meg kívánják tartani akár más helyszínen is.

A köszöntő után, a felállított színpadon egy-
mást követték a színes kulturális programok.
Elsőként a Csobánc Népdalkör vidám, olykor
pikáns, kacérkodó népdalcsokrát hallgathatta
a közönség, majd a Basic Táncstúdió fer-
geteges táncbemutatója következett. A táncot
egy több, mint három évtizede fennálló zene-
kar műsora követte, a közönséget a Nyírettyű
együttes szórakoztatta. Ismét a fiatalabb ge-
neráció tagjai hódították meg a színpadot
Tóth Kiara és Horváth Veronika személyé-
ben, akik a Tapolcai Musical Színpadot kép-
viselték örökzöld slágerek éneklésével. A

Tündérfátyol Együttes egy teljesen új formá-
ció, első fellépésük volt a rutinos zenészek-
nek ebben a felállásban és egyből meghódí-
tották a megjelenteket ismert gyermekdalaik-
kal. A közös vacsora és borozgatás aláfestő
zenéjét a rendkívül tehetséges Palásti Máté és
Botos Renátó gitár-hegedű duó virtuóz játéka
biztosította. Miután mindenki elfogyasztotta
a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület által készített ízletes pörköltet, a
Kinizsi Táncegyüttes gondoskodott róla,
hogy gyorsan le is mozogják a finom vacso-
rát, hiszen műsoruk után került sor a tűzug-
rásra, melyet a Tapolcai Tűzoltóság tűzoltói biz-
tosítottak. Az este jó hangulatú szalonnasü-
téssel ért véget. A nap folyamán a kulturális
programok mellett kísérőprogramokkal is ked-
veskedtek a kilátogatóknak. Volt óriáscsúszda,
légvár, aqua zorb, óriás társasjáték, városnéző
kisvonatozás Dottó vonattal. Több civil szer-
vezet is képviseltette magát, név szerint: az
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapít-
vány, a Batsányi Galamb és Kisállattenyésztő
Egyesület, a Dobó Lakótelep Családjaiért Egye-
sület, a Szociális és Egészségügyi Alapellá-
tási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület, a Tapolcai Városőrség
Polgárőr Egyesület és a Vállalkozók Területi
Ipartestülete. A délutáni forróságban igazi
kihívásnak bizonyult a családi vetélkedő és a

rendőrség által levezényelt kerékpáros ügyes-
ségi verseny, melyeket a rendezőség ajándék-
csomagokkal és emléklapokkal jutalmazott.
A Tapolca Kft. által rendezett Dobó Város-
rész Kulturális Napja harmadik alkalommal
is kellemes kikapcsolódást biztosított a szép
számban megjelent családoknak. A rendez-
vényt Tapolca Város Önkormányzata támogatta.

– A sikeresen lebonyolított műsor nagy lét-
számú jelenlévője bizonyította, hogy a Dobó
Városrész Kulturális Nap megrendezésére
továbbra is szükség van. Külön öröm a
rendezvényen jelenlévő civil szervezetek
megjelenése, hiszen ezzel bizonyítottan iga-
zolható, hogy sikeres rendezvények feltétele
a lakosság – civil szervezeteken keresztül
történő – bevonása – hangsúlyozta Sólyom
Károly alpolgármester, a városrész önkormány-
zati képviselője.

– Ezúton szeretném megköszönni valameny-
nyi szervezetnek (civilek, Tapolcai Rendőrka-
pitányság, Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let) a rendezvényen való részvételt. Külön sze-
retnék köszönetet mondani a Tapolca és Kör-
nyéke Honvéd Bajtársi Egyesület tagjainak az
önzetlen, sokrétű munkájáért, a Dobó Lakóte-
lep Családjaiért Egyesületnek a programok szí-
nesítésében végzett munkájáért és a Tapolca Kft.
munkatársainak a szakszerű, minden részletre
kiterjedő előkészítő és szervező munkájáért –
tette hozzá Sólyom Károly.        Havasi Gábor
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Szeretettel várjuk Az esendőség ereje, va-
lamint Benda Iván fotográfus: Tánc című ki-
állításaink megnyitójára az Első Magyar Lát-
ványtár Kiállítóházába június 29-én 18 órakor.

A kiállításokat rendezte: Steffanits István
és Vörösváry Ákos. Megnyitja: Frazon Zsófia
etnográfus. A megnyitón közreműködik:
Grencsó István.

Félmeztelen, meg életüket vesztett, de meg-
talált tárgyak, tartóikban költői gyertyacson-
kok, sok-sok darab pénz, azután üvegek, va-
sak és fák maradékai, egy halom tűzkő, a női
nem és a női igen, parttalan játék és partta-
lan nyomorúság, és „nem mind arany, ami
fénylik”, és „utolsókból lesznek az elsők”,
meg „három a magyar igazság”...

Kiállításunk évtizedek spontán, de konok
gyűjtő és megőrző munkájának eddig ismeret-
len eredményeit mutatja fel. A felmutatásban
az „átlátszó anyag” szerepe meghatározó.

Jöjjenek el, lássanak!
20 órakor: Grencsó Kollektív Tér – koncert
Cím: Első Magyar Látványtár Kiállító-

háza, Tapolca-Diszelben, a Templom téren;
www.latvanytar.com; info@latvanytar.com

A Boldog Özséb Alapítvány meghívásának
eleget téve dr. Kellermayer Miklós sejtku-
tató június 8-án, a Városi Moziban tartott
előadást az életről, a hit és a tudomány
kapcsolatáról, valamint a gyógyítás lehet-
séges útjairól. A nemzetközi hírű profesz-
szort Sólyom Károly alpolgármester kö-
szöntötte a város nevében. 

A volt tapolcai gimnazista egyetemi tanárt
arra kértük, hogy szóljon kötődéseiről, a
városban töltött éveiről, a családjáról és nem
utolsó sorban tudományos tevékenységéről.

– Professzor Úr! Milyen szálakkal kötődik
a mi kis városunkhoz?

– Nagyon szoros szálakkal, a lehető leg-
szorosabbakkal kötődöm Tapolcához. Egy 14
éves fiú hogy ne kötődne ahhoz a városhoz,
ahová középiskolába, gimnáziumba kerül. De
Tapolca még sokkal többet jelentett, hiszen
ott élt a nagy példakép, a 22 éves Csermák
József, aki 20 éves korában Helsinkiben,
1952-ben világcsúccsal (ő volt az első a vilá-
gon, aki 60 m fölé vetette a kalapácsot) nyerte

a kalapácsvető versenyt. Ott élt a nagy
Mester(!) dr. Papp Pál (egyszerűen mindany-
nyiónk Pali bácsija) belgyógyász és fogor-
vos. Az ő fő jellemzője nem ezek az orvosi
szakterületek voltak, hanem „csoda edző”,
„csoda fanatizáló". Bátyám két évvel előbb
járt gimnáziumba Tapolcán, tőle már hallot-
tam arról a légkörről, amit Pali bácsi teremtett
maga körül, de amikor megtapasztaltam,
minden megváltozott, már csak győzni akar-
tam, a gerelyhajítás olimpiai bajnoka akartam
lenni. Az nagy kitüntetés volt, hogy ge-
relyhajítót akart belőlem faragni, mert maga
is ezt űzte, ezt szerette legjobban. Meg is lett
az eredménye a mindennapos edzésnek.
1956. év tavaszán, tehát II. gimnazista ko-
romban, egészen kimagasló eredménnyel
országos középiskolás gerelyhajító bajnok
lettem. Mindenki csak úgy szólított meg, itt
az „Új Csermák”. Nem így lett, mert néhány
hónapra rá 1957 februárjában, egy hideg na-
pon be akartam bizonyítani magamnak, hogy
messze 60 m fölé tudom hajítani a gerelyt,
vagyis elhitetni magammal, hogy aligha lehet
a világon 17 éves, aki nagyobbat tudna dobni,
mint én, s a hideg miatt az lett az eredmény,
hogy összeszaggattam a saját mély hátiz-
maimat. Ezek bevéreztek, nagyon fájtak, s
később is mindig féltettem ezeket az izmokat,
vagyis soha nem lettem már olyan nagysze-
rűen hajító, mint voltam. Még egy tanárt kell
megemlítenem, Rádóczi Kálmán tanár urat,
aki most Révfülöpön él, ahol felnőttem, s
amely falunak díszpolgára lettem, mert a
sport életre szóló szeretetét itatta belém is. Jó
tanuló is voltam Tapolcán. Az utolsó évre
édesapám Budapestre a Petőfi Gimnáziumba
vitt, hogy a Budapesti Orvosi Egyetemre
könnyebben bekerüljek, de erre politikai
okok miatt ott nem került sor.

– Mi késztette arra,hogy az orvosi pályát
válassza?

– Édesanyám imádsága. Még 5 éves ko-
romban az ő gondoskodása mentett meg egy
súlyos fertőző betegségből, s mindig azt sze-
rette volna, hogy orvos legyek. Más igazán so-
ha nem vetődött fel, bár szerettem és szeretem
a földművelést, én orvosnak rendeltettem.

– Miért az élő sejtek kutatását választotta
élethivatásának?

– Az, hogy kutató orvos lettem, elsődlege-
sen egy tanáromnak, Romhányi György pro-
fesszor úrnak köszönhető. Ő sokakat „meg-
bolondított”, engem nagyon. Az élő sejtet
mindig elég bonyolultnak találtam és nagyon
szépnek is, hogy magasabb szintre, a soksejtű
élőlények vizsgálatára ne merészkedjek a
kérdéseimmel.

– Ön szerint milyen „szerep” vár az ős-
sejtkutatásra a gyógyításban?

– Az őssejtkutatás és alkalmazása a gyó-
gyítás különböző területein máris óriási ered-
ményeket hozott. Aki hallgatja Jozé Carreras
ma is gyönyörű hangját, tudnia kell, hogy az
őssejt terápia miatt él. De tudni kell, hogy a
felnőtt szervezetből mindenre felhasználható
őssejtek nyerhetők. Nem kell és nem szabad
emberi embriókat őssejtkinyerés miatt el-
pusztítani. Súlyos vétség akár ebből a célból
gyártani, klónozni, vagy a lombikbébi prog-
ram „maradékait” ilyen célra felhasználni!

– Pályája során a világ különböző egyete-
mein tanított. Soha nem gondolt arra, hogy
végleg kint maradjon valamelyik országban?

– Soha!
– „A tudomány Krisztusnak köszönheti a

szabadságát” – mondta Ön egyhelyütt. Mi-
ként kell ezt értelmezni?

– Jáky Szaniszló két évvel ezelőtt elhunyt
világhírű magyar bencés, Templeton-díjas tu-
dós úgy fogalmaz: „Krisztusban, Krisztus ál-
tal élve született a tudomány”. Igen, Krisztus
nélkül a kutató szinte törvényszerűen pan-
teista lesz. Így járt Einstein is. Óhatatlanul
belehelyezi Istent az anyagi világba, pon-
tosabban azonosítja vele. Hiszen oly bo-
nyolult, oly csodálatos az anyagi világ, az
élővilág különösen is, hogy könnyű Istennek
tekinteni a Megváltó nélkül. A Megváltó, aki
megtanított, hogy mily csodálatos a Teremtő,
ha a teremtmény ennyire az!

– Ön szerint milyen legyen a XXI. század
emberének  kapcsolata Istennel?

– Egyszerű: Krisztuson keresztüli!
– Ismét Önt idézem: „A faültetés a leg-

alapvetőbb gyógyítás.” Kérem, fejtse ki ezt az

olvasók számára!
– Az élő erdő a központi éltető a Földön! A

fotoszintézis miatt is, ami kiveszi a széndioxi-
dot és oxigént ad helyére az atmoszférában.
Az oxigén – ha termelődik – elég ózon paj-
zsot eredményez azokkal a sugarakkal, amik
– ha átjönnek – bennünket és más élőlényeket
is károsítanak. Túl ezen az erdőségek szabá-
lyozzák az időjárást is! Az erdőségek szerepe
megsokszorozódott az elmúlt 250 évben,
amióta fosszilis szenet  (kőszén, kőolaj, föld-
gáz) égetünk. Ültetni kellett volna sokat, so-
kat, helyette kiirtottuk az erdőket, s most itt a
katasztrófa. Ha nem ültetjük vissza az erdő-
ségeket, lakhatatlanná tesszük a Földet a
gyermekeink és unokáink számára!

– Hazánk sorsáról néhány évvel ezelőtt így
nyilatkozott: „Magyarország az intenzív osz-
tályon fekszik.” Ma is így gondolja?

– Valóban, a több, mint 20 éve szerte a
Kárpát-medencében tartott előadásaimban
sokszor ezzel a képpel próbáltam a bajra
figyelmeztetni. Ilyenkor a legfőbb bizonyíté-
kot szükséges felhozni. Tíz millióan fél év-
század alatt 7 millió magzatunkat gyilkoltuk
le! Ennyit egy nép se! Az ártások, a szeny-
nyezések, a kutyatartási őrület mind, mind
további szomorú bizonyítékok.

– Ön többször is kifejtette,hogy a család-
nak óriási szerepe van abban,hogy az ember
„ember maradhasson”. Sőt, személyes példá-
val is elöl jár. Kérem, beszéljen a családjáról!

– Van egy remek feleségem! Most, néhány
nap múlva ünnepeljük házasságkötésünk 50
éves évfordulóját. Három remek gyermekünk
van s belőlük 12 unokánk. Jó együtt lenni!

– Szabadidejében mivel kapcsolódik ki leg-
szívesebben?

– Szabadidőmben, amikor ilyenre szentel-
tem időt, amikor a gyerekek miatt erre szük-
ség volt, a Felvidék várait, várromait szeret-
tem leginkább felkutatni.

– Milyennek látja a ma Tapolcáját, az itt
élő embereket?

– Sok szépet hallok Tapolcáról, Tapolca
vezetéséről. Ennek nagyon örülök! Ami
pedig a természeti szépségeit illeti, felülmúl-
hatatlan! N. Horváth Erzsébet

„Nagyon szoros szálakkal, a lehető legszorosabbakkal kötődöm Tapolcához”
• Interjú dr. Kellermayer Miklós sejtkutatóval •

Fotó: Internet

A rendezvények sikerének záloga a lakosság
bevonása a civil szervezeteken keresztül

Meghívó



Tájékoztatás érkezett az E.ON Közép-du-
nántúli Gázhálózat Zrt-től, hogy az elmúlt
években, több esetben is előfordult, hogy az
üres telken található, inaktív gázcsonkot fűka-
szálás, vagy tereprendezés közben elvágták, vé-
letlenül megrongálták a lakosok, aminek követ-
keztében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kellő
körültekintéssel végezzék a fűnyírást, vagy
tereprendezést, hogy elkerüljék a balesetve-
szély, veszélyhelyzet kialakulását!

Az üres telkek fűnyírása előtt azok be-
járását, a gázfelállások előzetes megjelölését
javasoljuk!     Császár László polgármester

Közeledik a parlagfű virágzás kezdete,
amely számos allergiában szenvedő éle-
tét megkeseríti.

Európában Magyarország az egyik par-
lagfűvel leginkább fertőzött ország. Hazánk-
ban a parlagfű szinte valamennyi szántó-
földi kultúrában előfordul, és jelentős ter-

méskiesést okoz. Ezen kívül jelen van me-
zőgazdasági művelés alatt nem álló parlag-
területeken, a gabonatarlókon betakarítás
után, a vasúti pályatestek, utak mentén és
belterületeken is.

A földhivatalok és önkormányzatok jú-
nius 30-ikát követően megkezdik a parlag-
fűvel fertőzött földterületek, ingatlanok fel-
derítését, majd a büntetést.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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A tapolcai Városszépítő Egyesület,
a Városért Egyesület, az Épített és
Természeti Értékek Védelméért Ala-
pítvány és a Vállalkozók Egyesülete
Tapolca Város Önkormányzatának tá-
mogatásával a 2013. évben is meg-
hirdeti a „Virágos Tapolcáért” moz-
galmat, előkertek, családi házak, erké-
lyek és lakóközösségek épületeinek
virágosítására. 

Az elbírálás helyszíni szemle alap-
ján történik. A jelöléseket és/vagy je-
lentkezéseket névvel és címmel ellát-
va 2013. július 15-ig lehet a Főtéri
Könyvesboltban gyűjtő urnákban el-
helyezni. Az eredményhirdetésre 2013.
augusztus 20-i ünnepségek meghatá-
rozott napján kerül sor. A díjazott
résztvevők értesítést kapnak.

„Szépítsük együtt városunkat!”
A szervezők

Virágos
Tapolcáért

Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Projekt játékos programokkal hívta fel a
figyelmet a környezetvédelem fontosságára
a Tópart Fesztivál keretein belül, a Szent-
háromság szobornál felállított sátrakban, 
az Új Tapolcai Újság és a Városi Televízió
munkatársainak segítségével június 8-án.

A Kohéziós Alap és a Környezet és Ener-
gia Operatív Program (KEOP) keretében el-
nyert támogatásokkal jelenleg zajló Tiszta
Európa Hulladékgazdálkodási Program mint-
egy 600 ezer ember számára teremti meg a
korszerű hulladékgazdálkodás, a szelektív
gyűjtés, a komposztálás feltételeit. A pályá-
zatból elnyert pénz révén ez a fejlesztés ki-
egészül a régi, bezárt hulladéklerakók ártal-
matlanításával. 

Veszprém megye 158 települését érinti, köz-
tük városunkat is, „Az Észak-Balatoni Térség
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
működési területén lévő, 33 db települési szi-
lárdhulladék-lerakó rekultivációjának megva-
lósítása” című, európai uniós projekt.  

A rekultivációs projekt célja, hogy a régi,
műszakilag nem megfelelő, bezárt vagy
elhagyott hulladéklerakók megszűnjenek,
helyükön tiszta, szép, hulladékoktól mentes,
élhetőbb környezet jöjjön létre. A kivitelezés
várhatóan 2015. június 20-ig valósul meg. 

A tapolcai roadshown közel 800 érdeklődő
fordult meg, vett részt a készműves foglal-
kozáson és töltötte ki a környezetvédelmi
totót, amelyért hasznos ajándékokkal teli öko
csomag volt a jutalom.            Havasi Gábor

Roadshow a tiszta Európáért 

Az 5. alkalommal megrendezett Védőnők
Napjának a budapesti Semmelweis Egye-
tem Nagyvárad téri épülete adott otthont.

A rendezvény célja a védőnői hivatás, a pre-
venció feladatainak és eredményeinek bemu-

tatása, továbbá az 50, 60, 65, 70 éve diplomát
szerzett védőnők köszöntése, s az ellátás terü-
letén kimagasló eredményt elért védőnők mun-
kájának elismerése. A rendezvényen került
sor Az Év Védőnője díj átadására is.       NHE

Miniszteri dicséret, tapolcai védőnők

Május 28-án a Városi Mozi adott otthont a
helyi Városszépítő Egyesület közgyűlésé-
nek. A dr. Zsiray Ferenc vezette szerve-
ződés tagjai az elnöki, pénzügyi beszámo-
lóknak köszönhetően értesültek az elmúlt
időszakban végzett munkáról. 

Benács Lajos rövid bevezetője után az
egyesület elnöke ismertette a fontosabb törté-
néseket. Utalt rá: „Egyesületünk 2012-es évi
tevékenységét is igen széles kör jellemezte.”

Kitért az Országos Választmányban végzett
aktív munkájukra, ennek elismeréseként 2012
júliusában dr. Zsiray Ferenc Podmaniczky-
díjban részesült.

Kiemelte, hogy a régióval, kistérséggel és
a helyi Önkormányzattal is nagyon jó kap-
csolatot ápolnak. „Ilyenek a minden évben
meghirdetésre kerülő „Virágos Városért” pá-
lyázat, a hagyományőrző irodalmi és helytör-
téneti kiadványainkhoz komoly anyagi alap
biztosítása, szükség szerint autó, autóbusz
használatának igénybe vétele. 

– Rendszeresen részt veszünk testületi és
bizottsági üléseken, kikérik és elmondjuk
véleményünket, javaslatainkat olyan témák-
ban, melyek a város arculatát bármely módon
befolyásolják. Most járt le az önkormányzat-
tal közös norvég pályázat, melynek teljes el-
számolása és a gépek használatba adásának
dokumentációja is megtörtént.

Egyesületünk részt vesz az önkormányzat

által rendezett nemzeti, társadalmi és városi
ünnepségeken. Március 15-én és október 6-án
koszorút helyezünk el az emlékhelyeken.

Szervezetünk munkáját a város önkormány-
zata „Tapolca Városrendezéséért” kitüntetés-
sel ismerte el, melyet Horváth Lászlóné
gazdasági vezetőnk vehetett át az idei évi
városi ünnepségen. – mondta az elnök.

Ezt követően értékelte a Batsányi Emlék-
bizottság tevékenységét, amelynek feladata
idén kiterjedt a költő születésének 250. évfor-
dulójára, annak méltó megünneplésére. Mél-
tatta a Nő Klub tevékenységét is, majd így
summázott: – Összegezve elmondhatjuk, hogy
a Tapolcai Városszépítő Egyesület 2012. év-
ben is igen tartalmas és színes tevékenységet
folytatott. Köszönet ezért mindazoknak, akik
bármilyen formában segítették munkánkat.

Önkormányzatunknak, Császár László pol-
gármester úrnak, az iskoláknak, a civil társszer-
vezeteknek, de legfőképpen azon munkatársaim-
nak, akik hétről-hétre szabadidejüket áldozzák
azért, hogy én ennyi mindenről beszámolhas-
sak – hangsúlyozta dr. Zsiray Ferenc.

A közgyűlés további részében a Szám-
vizsgáló Bizottság beszámolójára, a Közhasz-
núsági jelentés elfogadására, a 2013-as év
munkatervének és költségvetésének ismerte-
tésére is sor került, majd hozzászólásokkal,
javaslatokkal ért véget a Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület rendezvénye.      Dancs István

Tartalmas és színes tevékenység

Nagy volt az érdeklődés a program kínálatai iránt

Fotó: N. Horváth

Tapolcáról a Batsányi utcai Védőnői Tanácsadó dolgozói Lenner Lászlóné,
Szabóné Ferencz Anita és Horváth Viktória Miniszteri Elismerő Oklevelet
vehettek át, áldozatos és sokrétű munkájukért. Gratulálunk!

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egye-
sület hamarosan használatba veszi a
Csobánc Laktanya volt porta épületét,
ahol az Egyesület közösségi házat hoz
létre civil összefogással, elsősorban a
lakótelepen élők részére!

Egyesületünk felhívást intéz mind-
azon szakemberek (villanyszerelő, kő-
műves, festő, burkoló) és vállalkozók
részére, akik támogatnák, hogy megva-
lósulhasson ez az itt élők számára fontos
és régóta megvalósításra váró álom!

Egyesületünk felhívást intéz mindazon
magánszemélyekhez, akik akár anyagi-
lag is támogatnák a Közösségi Ház meg-
valósulását!

Az épület jelenlegi állapotáról készült
videót mindenki megtekintheti a Dobó
Lakótelep Családjaiért Egyesület Face-
book oldalán!

Az Egyesület számlaszáma: 
OTP Bank 11748052-20040716
Az Egyesület telefonszáma: 
06-30/851-8498

A Dobó Lakótelep Családjaiért
Egyesület nevében: 

Sárközi Szaniszló elnök

Közösségi Ház

Felhívás

Támad a parlagfű!
Levelesládánkból

Tisztelt Szerkesztőség!
A régi temető hátsó kapujánál elhelyezett

szelektív hulladékgyűjtő edényeket felfeszítik
és nem rendeltetésnek megfelelően helyeznek
el bennük háztartási hulladékokat.

A csatolt fotókon látszik az áldatlan ál-
lapot. Az ide érkező temető-látogató kerülgeti
a szemetet. Valami megoldás kellene!!

Lánc, lakat? A kulcs Remondis szakem-
bereinél... 

Tisztelettel: Fodor Lajos
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A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény tanulója, Varga Veronika má-
sodik, Noszlopi Dominik, a Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulója harmadik helyezést ért
el a Budapesten rendezett kutató gyerekek tudományos konferenciáján (KGYTK ).
Veronika felkészítő tanára Csank Péterné volt, Dominiké Horváthné Dér Erzsébet.

Gratulálunk! (Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk 
az örvendetes eseményről – a szerk.)

Kutató tapolcai tanulók

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján megtelt a tapolcai Nagyboldogasszony
római katolikus templom. Az 1920-as tria-
noni békeszerződés aláírásának évforduló-
jára emlékeztek az egybegyűltek a tapolcai
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Is-
kola és a felvidéki, révkomáromi Marianum
Egyházi Iskolaközpont meghívására. 

Az iskolások műsora után Rohály János, a
katolikus iskola igazgatója örömét fejezte ki
köszöntő beszédében, hogy a felvidéki is-
kolát képviselő tanárokkal és tanulókkal
együtt lehet a 2010-ben törvénybe iktatott
nemzeti emléknapon. – A magyar történelem
legtragikusabb eseményére emlékezünk és
gyászoljuk, hiszen az a mai napig fájó se-
beket okozott a magyarságra nézve. Azonban
hálát kell adnunk Istennek, hiszen a tragédia
lassan talán összefogásra, ébredésre ösztönzi
a nemzetet – mondta. Sajnos, a múltban az
anyaországi értelmiség nem tette meg a szük-
séges lépéseket, hogy az elszakított részeken
élők élete könnyebb legyen, hiszen vagy tel-
jesen elhallgatta vagy nem kezelte kellő súly-
lyal a velük történteket. Így juthattunk odáig,

hogy egyre inkább háttérbe szorult több he-
lyen a magyar nyelvhasználat és a magyar
iskolák, kulturális intézmények működése. A
határon túliak talán az anyaország tudat-
lanságát és közönyét fájlalják legjobban. Az
igazgató elmondta, az újjáépítés első lépcső-
foka a szembenézés és az önvizsgálat. Az
önvizsgálat eredményeként, az anyaországi

magyarok nevében, bocsánatot kért a határon
túli magyar testvéreinktől a rendszerváltás
óta eltelt 20 év mulasztásaiért, bűneiért. 

A tapolcai intézmény vezetőjének beszéde
után Földi István atya tartott szentmisét, ame-
lyet a személyes, megélt emlékek, történetek
tettek még ember közelibbé. 

A szentmisét a révkomáromi iskolás gye-
rekek műsora követte, majd a Marianum
Egyházi Iskolaközpont igazgatója Madarász
Róbert mondta el emlékező beszédét, amely-
ben hitelesen mutatta be a Szlovákiában élő
magyarság helyzetét, küzdelmét, hitét, és üd-
vözölte a Nemzeti Összetartozás Napjának
létrejöttét. A szentmisével egybekötött em-
léknap a magyar és székely himnusz ének-
lésével zárult. Havasi Gábor

A Nemzeti Összetartozás Napján

Kerékpárral a biztonságért

Az árvíz sújtotta területekről érkező ré-
misztő híradások arra késztették a gim-
názium tanulóit, hogy Horváthné Szalay
Gyöngyi, Miltényi Attila és Riba Erzsébet
pedagógusok, valamint Siklósiné Szabó
Katalin szülő vezetésével a bajbajutottak
segítségére siessenek.

A 27 fős kis csapatot a Dunaföldvár mel-

letti Soltra irányította az Országos Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, mert ott volt leg-
kevesebb az önkéntes, kellett a munkaerő. 
A helyiek örömmel fogadták a tapolcai fia-
talokat, akik hamarosan hozzá is láttak az
embert próbáló feladatokhoz.

Fáradtan, de a jó cselekedet érzésével tértek ha-
za Tapolcára a védekezésben résztvevők. NHE

A Tapolcai Rendőrkapitányság – Tapolca
Város Önkormányzatával együttműködve
– a helyi általános iskolák tanulói körében
kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélke-
dőt hirdetett „KRESZ-totó 2013” címmel
és egy rajzpályázatot „Kerékpárral a város-
ban” címmel, amelybe az óvodáskorú gyer-
mekeket is bevonta.

A vetélkedő és rajzpályázat eredményének
kihirdetésére, a díjak átadására június 14-én ke-
rült sor a Tapolcai Rendőrkapitányság épületében.

Császár László polgármester a díjátadó
ünnepségen hangsúlyozta, hogy hamarosan
elkészül az a kerékpáros útszakasz is, amely
a Dobó Városrésszel köti össze a többi város-
részt. Mint az előző szakaszok kiépítésénél,
most is nagy figyelmet fordítottak a szem-
léletformálásra. Különösen fontosnak tartot-
ták, hogy már a kisgyermekek megismerjék a
helyes közlekedés szabályait. – Mint az ered-
ményeken is látszik, a motivációhoz jó esz-
köznek bizonyult a rajzpályázat és a KRESZ-
totó – tette hozzá a polgármester.

– Nagy öröm számomra, hogy a biztonsá-
gos közlekedéssel már a kisgyerekek megis-
merkedhetnek, hiszen 5-10-15 év múlva ez a
generáció fogja meghatározni hazánkban a
közlekedés morálját, és nem mindegy, hogy

mikor és milyen szinten sajátítják azt el –
hangsúlyozta Rausz István rendőrkapitány. –
Nagyon sok és szép rajz készült a pályázat
során, nehéz volt a zsűri szerepét betöltő kol-
légáimnak dönteniük a helyezésekről. 

A KDOP-4.2.2-11.2011-0004 kódszámú,
„Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesz-
tése” című projekt szemléletformálási fela-

datainak keretein belül megvalósult pályázat
eredménye a következő:

KRESZ-totó 2013: I. Bán Ramóna – 8. osz-
tály (Nagyboldogasszony-iskola), II. Cseh
Zoltán – 6. osztály (Nagyboldogasszony-
iskola), III. Tompos Laura – 5. osztály
(Batsányi-iskola). Rajzpályázat – „Kerék-
párral a városban”: Óvodás kategória: I.
Szarka Petra Szonja (Szivárvány-óvoda), II.
Kárpi Lili (Barackvirág-óvoda), III. Kis
Vanda Liána (Barackvirág-óvoda). Alsó ta-
gozatos kategória: I. Kovács Fanni (Bárdos-
iskola), II. Szokoli Bianka (Bárdos-iskola),
III. Drei Gabriella (Bárdos-iskola).

A díjakat Császár László polgármester és
Rausz István rendőrkapitány adta át a nyerte-
seknek. A feladatok lebonyolításában végzett
munkájáért emléklapot vehetett át Bakler
Zoltán rendőr főhadnagy és Nagy Judit szó-
vivő. NHE

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere döntése értel-
mében Kalácska Botond, a Batsányi János Gimnázium 9.A
osztályos tanulója tanulmányi és sport eredményei alapján
Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerésben részesült.

A miniszter úr és Sipos Imre, a köznevelésért felelős helyettes
államtitkár levélben köszöntötték Botondot, gratuláltak a kima-
gasló eredményhez. 

További sikereket, jó egészséget kívánunk Botondnak az isko-
laközösség nevében!          Riba Erzsébet osztályfőnök 

Tapolcai gimnazisták a gátakon

Jó tanuló, jó sportoló

A Szlovákiában élő magyarság helyzetéről is szó esett a szentmisén

Fotó: Havasi

A beérkezett pályamunkákból kiállítást tervez a rendőrség

Fotó: N. Horváth

Míg a lányok a zsákokat tartották, a fiúk a homokot lapátolták és láncban
rakták fel a megtelt zsákokat a teherautókra

Fotó: Iskola

A háromnapos, 18. Országos Csecsemőgondo-
zási Versenynek Nyíregyháza adott otthont.

A résztvevők száma a gyermek és ifjúsági
versenyzőkkel és kísérőikkel együtt meghalad-
ta a 120 főt. A rendezvényen részt vett Kardos
István, a Magyar Vöröskereszt igazgatója is. 

Veszprém megyét Tapolcáról két csapat kép-
viselte. Középiskolai kategóriában a Batsányi
János Gimnázium és Kollégiumból Rózsa
Rajmond, Anga Dániel és Varga Vivien orszá-
gos 8. helyezést, általános iskolai kategóriá-
ban a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységéből Lenner Júlia, Töreky
Vivien és Horváth Eszter országos 4. helye-
zést ért el. Felkészítette őket Szabóné Takács
Mária védőnő. Gratulálunk!

A fiatalok családi életre nevelése

Képünkön az általános iskolás tapol-
cai csapat



A Határtalanul program keretein belül a
Tapolcai Általános Iskola hetven 7. osztá-
lyos tanulója vehetett részt egy négynapos
felvidéki kiránduláson. 

Iskolánk a program keretében 1.679.300 Ft
támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt-től. A kirándulást megelőzően több előké-
szítő programmal gazdagodtak a gyerekek hét-
köznapjai, melynek folyamán foglalkoztunk a
Felvidék történelmével, földrajzával, néprajzá-
val és Trianon hatásaival, következményeivel is.

A kirándulás során lehetőségünk nyílt
megismerkedni Révkomárom, Marcelháza,
Virt, Ógyalla, Gúta, Deáki, Galánta, Szenc és
Pozsony nevezetességeivel. Megidéztük töb-
bek között Klapka György, Jókai Mór, Baróti
Szabó Dávid, Kodály Zoltán és Csermák
József legendás alakját is.

Két napig élvezhettük a marcelházi iskola
vendégszeretetét. A két iskola és a két tele-
pülés, Marcelháza és Tapolca kapcsolatának
jelképeként emlékoszloppal ajándékoztuk
meg a marcelházi iskolát. Az emlékoszlop
Tapolca város Önkormányzatának támogatá-
sával és Czeiner Balázs asztalosmester keze
munkájának köszönhetően készülhetett el. Az
avatóműsoron a két igazgató aláírta a testvér-
iskolai kapcsolatot hitelesítő dokumentumot is.

Több közös programmal próbáltuk feled-

hetetlenné tenni a találkozás alkalmát. Test-
vériskolánkban a helyi magyar lakosságot
egy közös kulturális bemutatóval leptük meg.
Az alsósokkal kézműveskedtünk és métáz-
tunk, a felsősökkel fociztunk. De a legnép-
szerűbb programok között említhetnénk a
táncházat, a közös népdalénekléseket vagy a
pünkösdi király-választást is.

A két iskolát több száz kilométer és egy
országhatár választja el egymástól. De a tá-
volság gyermekeink között sokkal kisebb. Köz-

tük nincsenek különbségek, ugyanolyan nyi-
tottsággal, természetességgel és őszinteséggel
fordulnak egymás felé, mintha régi, jó isme-
rőseikkel találkoznának. És valóban ismerik
is egymást; a közös nyelv és közös kulturális
gyökerek közös valóságot is teremtenek.
Hisszük, hogy egy-egy ilyen találkozás életre
szóló élményt jelent a gyerekeknek, és remél-
jük, hogy a kirándulás folyamán is legalább
ilyen tartós barátságok szövődtek.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Hangodi
László történésznek, Varga Lászlónak, a Ba-
konyerdő Zrt. vezérigazgatójának, Czeiner
Balázs asztalosmesternek, Tapolca Város Ön-
kormányzatának, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt-nek és a Kékkúti Ásványvíz Zrt-nek, hogy
segítségükkel „Csillagok közt gyöngyharma-
ton…” lehettünk Szlovákiában.    Gál Attiláné
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Többet árt, mint használ az erőszak – akár jóra irányul, akár rosszra. Véres erőszakra

– sajnos – van ezernyi példa akár a magánéletből, akár a közéletből.
Még élnek elszenvedői a XX. századi szégyenteljes politikai erőszaknak – (sunynak az

elkövetők, magas nyugdíjjal)!
A szeretetre szövetkezett kis közösségekben is felüti a fejét az erőszak: házastársak

egymás, ill. gyermekeik ellen, gyermek a szülő ellen.
Vannak kénytelen helyzetek, amikor erőszakhoz kell folyamodnia az illetékeseknek, de

még itt is van helye az emberségnek.
A jóra irányuló erőszak semmiképp sem lehet embertelen, inkább meggyőzés legyen.

Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 73. rész
Oxigéndús Mars

A Földön talált marsi eredetű meteoritok,
valamint a NASA Spirit nevű szondája ál-
tal megvizsgált sziklák között tapasztalt
különbségek alapján a Marsnak nagy va-
lószínűség szerint oxigéndús légköre volt
négymilliárd évvel ezelőtt.

Bár nem zárható ki, hogy a vörös bolygó
geológiai jellemzői régióról régióra nagyobb
mértékben változnak, a kutatók úgy gondol-
ják, hogy a tapasztalt különbségek oka a szub-
dukció, vagyis az a folyamat, amikor az
egyik kőzetlemez a másik alá bukik, anyagot
szállítva ezzel a mélybe. A teória szerint a
Mars felszíne történetének korai szakaszában
oxidálódott, majd ez az oxigénben dús anyag
a szubdukció által a kéreg alá került, ahonnan

a négymilliárd évvel ezelőtti vulkáni tevé-
kenységek során újra a felszínre jutott. Ezzel
szemben a meteoritok sokkal fiatalabb vulka-
nikus kőzetek, melyek mélyebbről származ-
nak, ezért a szubdukciós szennyezés sokkal
kevésbé volt rájuk hatással.

Bernard Wood, a kutatócsoport vezetője arra
a következtetésre jutott, hogy a Mars atmosz-
férája négymilliárd évvel ezelőtt oxigéndús
volt. Összehasonlításképp: a Földön a légköri
oxigén feldúsulása „csak” 2,5 milliárd évvel
ezelőtt történt meg, tehát a Marsé másfél mil-
liárd évvel előzte meg bolygónkat. Valószínű-
síthető az is, hogy a vörös bolygó nedves és
meleg hely volt, ráadásul már jóval azelőtt,
hogy ez a Földön is megtörtént volna.         HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Tóth Sándor dr. orvos, költő

(Tapolca, 1943. június 23. – Tapolca, 1979. március 30.)

Apja Tóth Sándor kéményseprő, bátyja Tóth István gépkocsivezető,
aki 1956. október 25-én tragikus áldozata volt a forradalom tapolcai
történéseinek. 

Tapolcán járt általános iskolába és a Batsányi János Gimnáziumban
érettségizett 1961-ben. Rögtön beiratkozott a Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi Karára. Jól tanult, de anyagi nehézségei

miatt tanulmányait meg kellett szakítania. Ekkor az Országos Mentőszolgálat tapolcai
mentőállomásán dolgozott. 1966-ban megnősült, 1967-ben fia született. 

Orvosi diplomáját 1971. szeptember 8-án kapta meg. Körzeti orvosként kezdett dolgozni
Zalaszentivánon. 1973-tól rövid ideig Romándon körzeti orvos, majd a dobai Pszichiátriai és
Szocioterápiás Intézetben helyezkedett el. Maga is megbetegedett és a gondos kórházi ápolás
sem tudott segíteni rajta. 

Még gimnazistaként kezdett érdeklődni az irodalom iránt. Versei megjelentek a SOTE
lapjában, s halála után a Füredi Hírekben, a Tapolcai Újságban, valamint antológiákban.    

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Piaci körsétámon a napokban felfedeztem
Pisti barátom standján, kínálatában a bébi
tököt!

Na, nem a napközis tökfőzelék jutott
először az eszembe róla, hanem az, hogy
milyen ízletes idényjellegű ételt készíthetek
belőle. Így jutottam el több hazai friss zöld-
ség hozzáadásával ehhez az isteni ízvilágú
tökhajóhoz! Természetesen a tököt lehet töl-
teni sokféleképpen, de én most ezt az új
Jancsibás módot választottam. Bár nagyon
szeretem besameles krémmel is egy kis sajt-
tal-sonkával-gombával megbolondítva, vagy
akár csak a hagyományos rizses hússal.
Azonban érdemes kipróbálni ezt a teljesen új
változatot. A desszerten nem is gondolkoz-
tam, hiszen maradt pár db. tök-karikám
(mivel elfogyott a töltelékem) amit legya-
lultam. Edit nénitől meg kaptam meggyet,
kerestem az éléskamrában egy kis mákot, és
máris nekiláttam egy nagyon fincsi tökös-
meggyes-mákos rétesnek! Érdemes volt a
piacon körbenéznem!

Jó étvágyat kívánok!
Hozzávalók (4 személyre): 2 kisebb db.

bébi tök, 1 db húsleveskocka, 1 tasak gyors
rizs, 1 csomag újhagyma, 40-50 dkg paradi-
csom, 3 evőkanál olíva olaj, 15 dkg Mozza-
rella, 15 dkg sonka, fél csomag friss bazsa-
likom. 1 evőkanál cukor, só, őröltbors, 1 db

tojás, 10 dkg reszelt sajt, 1 kispohár tejföl.  
Elkészítés: A tököt megmossuk, vékonyan

meghámozzuk, hosszában kettévágjuk (ameny-
nyiben gyerekeknek készítjük akkor kb. 2
ujjnyi karikákra), és kiskanállal kikaparjuk a
belsejét. A leveskockát felforraljuk kb. 4 dl
vízzel, és a rizst a dobozon feltüntetett ideig
főzzük benne. Kivesszük, lecsepegtetjük, és
hagyjuk kihűlni. A hagymát megtisztítjuk,
apróra vágjuk. A paradicsomot forró vízbe
mártjuk, leöblítjük hideg vízzel, lehúzzuk a
héját, és kockára vágjuk. A tejfölben elkever-
jük az egész tojást, és a reszelt sajtot.

Egy kisebb edényben felforrósítjuk az ola-
jat, beletesszük az összevágott újhagymát, és
üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicso-
mot, az összevágott bazsalikomot, és sóval,
borssal, cukorral ízesítjük. A mártást lassú
tűzön, kb. 10-15 percig, főzzük.

A mozzarellát és a sonkát és a bazsaliko-
mot apró kockára vágjuk. Majd összekever-
jük a lecsepegtetett rizzsel, sóval, borssal fű-
szerezzük, és megtöltjük a kivájt előkészített
tököket. (hajókat, vagy karikákat)

A sütőt 200°C fokra előmelegítjük. A pa-
radicsommártást tűzálló tálba öntjük, ráül-
tetjük a tököket, és meglocsoljuk a tejfölben
elkevert tojásos sajttal és kb. 30 percig sütjük.

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Sajtos-sonkás töltött tök

Borsmenta
Népies neve: kámforos menta.
Vadon nem fordul elő hazánkban, kertben

termeszthető, évelő növény. Íze mentolos.
A borsmenta levelét hasznosítják. Általában

évi két alkalommal aratják, a világoszöld levele-
ket a szárakról lefosztják, majd megszárítják.

Az orvostudomány és a népi gyógyászat is
használja a belek, a gyomor, az epehólyag és
az epeutak görcsökkel járó panaszai esetén. A
flavonoidok mellett az illóolaj és annak fő kom-
ponense, a mentol is előidézője az emésztő-
szervi görcsoldó és szélhajtó hatásnak, ser-
kenti az epeműködést és az epetermelődést,
valamint a hörgők tisztulását. Fájdalomcsil-
lapító bedörzsölő szerként használatos reu-
matikus fájdalmak, viszketési inger, fejfájás

és megfázás esetén, inhalálással légúti megbe-
tegedéseknél, száj- és fogápolószerekbe kerül,
de illat- és ízjavító adalékként is gyakran igény-
beveszik frissítő és fertőtlenítő hatása miatt.

Tea készítése: két teáskanálnyi szárított
borsmentát forrázzunk le 1 csészényi forró
vízzel, majd 5-7 perc után szűrjük le. Tinktúra
készítése: Öt evőkanál borsmentára öntsünk
100 ml pálinkát, és hagyjuk meleg helyen
állni két hétig, majd szűrjük le. Sötét, lég-
mentesen záródó üvegben tároljuk. Fejfájás
esetén kenjük be vele a halántékot.

Csecsemőknek és kisgyerekeknek menta-
olajat és tinktúrát az erős mentoltartalom
miatt nem szabad adni. Epekő okozta fájda-
lom esetén csak orvosi felügyelet mellett al-
kalmazzuk! Folyt. köv. HL

Gyógynövények 10. rész

Ha vicc, akkor 3-szor Ha
– Vádlott! – dörgi a bíró. – Miért ad ma ne-
kem elő a tegnapinál merőben eltérő törté-
netet?

– Mert a tegnapit nem tetszett elhinni.
– Miből gondolja – kérdezi a személyzetis az
állásra jelentkezőt –, hogy alkalmas éjjeli-
őrnek?

– Nagyon éber alvó vagyok.
– Fiatalember a házasságközvetítőnél: A

hölgynek legyen humorérzéke és tudjon főz-
ni. Ennyit csak elvárhatok egy örökösnőtől.
– Azt hiszem, otthagyom a férjemet – kesereg
a közgazdász felesége. – Nem képes másra,
csak odaáll az ágyamhoz, és arról mesél,
hogy milyen jól mennek majd a dolgok.
– Fületlenül. Egyszer az egyik bögrénk füle
letörött. Pityuka: Ez a bögre már nem jó.
Nincs kapaszkodója.         Dr. Töreky László

Határok nélküli barátságok is születtek ezen a kiránduláson

Fotó: Iskola

„Csillagok közt gyöngyharmaton...”
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
JUDÓ:
A Pápán rendezett I. Bakony Kupa nemzet-
közi dzsúdóversenyen összesen 218-an lép-
tek tatamira több súlycsoportban és korcso-
portban, köztük a Simon Judo iskola verseny-
zői is. Ismét remek eredményeket szállítottak
a versenyről. Az U-13-asoknál győzött Sipos,
harmadik helyen végeztek: Horváth és Farkas.
Az U-9-es korcsoportban a dobogó legma-
gasabb fokára léphettek Szalai és Szántó, a
harmadikra is ketten: Cseh és Kalla. Ezüstér-
met nyert Medve. Az U-11-ben is két arany-
érem Gacsnak és Farkasnak köszönhetően.

KÉZILABDA:
Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság
befejező fordulójában Tapolca VSE-Tarján
27:34, félidőben 15:17.

Fiú utánpótláscsapatunk második, a leányok
harmadik helyen végeztek a Zalaegerszegen
rendezett egésznapos zalai kézilabda utánpót-
lás-tornán.

LABDARÚGÁS:
A megyei labdarúgó-bajnokságban az utolsó
három fordulót bonyolították le, izgalmas
végjátékkal a Tapolca szempontjából. Az 1:1-
gyel végződő Almádi-Tapolca fordulót köve-
tően a Tapolca Peremartonban  0:2-ről 3:2-re
fordította a maga javára  a találkozót, majd az
utolsó fordulóban hazai pályán Tüske góljá-
val 1:0 arányban nyert a Fűzfői AK csapata
ellen, s ezzel megszerezte a bronzérmet.
A IV. osztály eredményei négy fordulóban a
tapolcai körzetben: Tapolca VSE-Sümeg 1:4,
Balatonakali-Tapoca VSE 4:2, Tapolca VSE-

Lesencetomaj 3:0, Gógánfa-Tapolca VSE 2:1.

SAKK:
Ismételten remekül szerepeltek a tapolcai
sakkiskola versenyzői az Országos Rapid
(gyorsított tempó, 20-20 perces gondolkodási
idővel) egyéni és csapatbajnokság döntőjén
Budapesten, ahol mintegy 68 csapat közel
300 versenyzője ült asztalhoz.
A 10 év alattiak csapatversenyén a Tapolca
Rockwool az 5. helyen végzett, a 14 év alat-
tiaknál a Buzás, Kaufmann, Szabó, Érseki
Tamara alkotta  Tapolca VSE együttese or-
szágos bajnoki címet szerzett.
Egyéni eredmények:
A 12 év alatti lányok mezőnyében Érseki
Tamara  lett az országos bajnok.
A 8 év alatti lányoknál Gál Zsóka 4., a 10 év

alattiaknál Juhász Judit 8. lett, a 16 év alatti-
aknál Árvai Eszter a dobogó második fokán
végzett.
A fiúk mezőnyében:
A 8 év alattiaknál Szőke Kristóf 11., a 10 év
alattiaknál Bakos Balázs 8., Érseki Áron 17., a
12 év alattiaknál Bencze Balázs 18., a 14 alat-
tiaknál Buzás Bertalan 3., Kaufmann Péter 5. lett.

VÍVÁS – KARD:
A magyar kardvívó- válogatott Tapolcán
edzőtáborozott május végén egy hetet. Ez az
állomás része volt annak a négyhetes felké-
szülésnek, mellyel a júniusi zágrábi kontinens-
viadalra és a budapesti rendezésű világbajnok-
ságra készülnek a magyar válogatott tagjai,
köztük olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Bronzérmes lett a TIAC megyei
I. osztályú labdarúgócsapata

Hosszú idők után a legjobb eredményt
hozta és a legjobb teljesítményt nyújtotta a
TIAC megyei I. osztályú labdarúgócsa-
pata. Az éremátvétel előtti órákban talál-
koztunk a csapattal. Az edző, Viski László
értékelte a bajnoki évadot.

– Két részre kell osztanom a bajnokságot,
egy elég jó őszi idényre és egy kevésbé si-
került tavaszira. A különbség az, hogy amíg
ősszel megnyertük a szoros mérkőzéseinket,
kettő kivételével, addig tavasszal a rang-
adókat rendre elveszítettük (Alsóőrs, Pét,
Rátót), ráadásul hazai pályán, ami nem tett jót
a fiatal játékosok önbizalmának. Ez vezetett
odáig, hogy a bajnokság vége felé a dobogós
helyezésünk is veszélybe került. Egy nagyon
jó hajrá kellett, utolsó négy mérkőzés tíz
pont, hogy megszerezzük a bronzérmet. A

helyezés megfelel a bajnokság elején kitűzött
célunknak, de mégsem lehetek teljesen elé-
gedett, mert volt esélyünk jobb eredmény
eléréséhez. Sajnos, nem tudtunk élni vele. Az
idén három új fiatal játékos mutatkozott be a
felnőttek között, és a jövő szezonban is minél
több saját nevelésű játékosnak szeretnénk
lehetőséget adni a bizonyításra. A csapat át-
lagéletkora az egyik legalacsonyabb a me-
gyében, ami a jövőre nézve nagyon biztató.
Reméljük, hogy meg tudjuk tartani a megha-
tározó játékosainkat, és ha ez megtörténik, a
következő szezonban még jobb helyezést vá-
rok a csapattól. Kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak a szezon során: Szűcs Dániel, Lukácsa
Norbert, Pupos Krisztián, Tüske Marcell,
Szűcs Adrián és „a CSAPAT”, azért, ahogy a
nehéz időszakokon átsegítették egymást.

A legfrissebb hír párbajtőrözőinkről
A zágrábi felnőtt vívó Európa-bajnokságon
az egyéni párbajtőr versenyszámban Rédli
András legjobb magyarként a 7. helyen
zárt. 

Lengyel és izraeli ellenfél legyőzése után a
címvédő orosz Szuhovot is verte, majd a
negyeddöntőbe jutásért a francia Robeiritől
szenvedett 1 tusos vereséget a hosszabbításos
mérkőzésen. A gyengébb egyéni verseny-
szám után bizonyítottak a fiúk a csapatvia-

dalon. A Boczkó Gábor, Rédli András, Imre
Géza alkotta csapat Európa-bajnoki ezüstér-
met szerzett. Svédország ellen 45:36, az ész-
tek ellen 45:37-es siker. Az elődöntőben az
ukránok felett aratott 38:22-es győzelem vitte
be a fiúkat a döntőbe, ahol Svájc volt az
ellenfél. A mérkőzésen vezető magyarokat
csak nagy taktikai csatában tudták legyőzni a
svájciak. Augusztusban vissza lehet vágni a
budapesti világbajnokságon!

Párbajtőrözőink a világ több pontján
is leteszik a névjegyüket

Érmekkel és szép helyezésekkel térhettek
haza világkupáról és korosztályos Európa-
bajnokságokról az elmúlt időszakban a
tapolcai párbajtőrözők .

A két tapolcaival, Rédli Andrással és Boczkó
Gáborral felálló magyar férfi párbajtőr-váloga-
tott ezüstérmet nyert a Buenos Airesben rende-
zett Világkupa-versenyen. A válogatott Hong-
kongot, Ukrajnát és Venezuelát verte nagy fölény-
nyel. A döntőben Svájc válogatottja bizonyult
jobbnak egy tussal a hosszabbításos mérkőzésen.

A lengyelországi Torunban rendezett U-
23-as vívó Európa-bajnokságról a magyar kor-
osztályos párbajtőr-válogatott ezüstéremmel tért
haza. A válogatottnak két SzL-Bau Balaton
Vívóklub-os tagja is volt: Hanczvikkel Márk
és File Mátyás. A csapat a döntőben egyetlen
tussal kapott ki, 44:45 arányban  az olaszok-
tól. A negyeddöntőben Dániát 45:20-ra, az
elődöntőben 45:42-re az oroszokat győzték le
a fiúk. A döntőben Márk mínusz háromról
tudott fordítani, de a hajrá nem sikerült.

Ultra Balaton 2013

Országos verseny, tapolcai eredmények

Június 1-jén hetedik alkalommal rendez-
ték meg a Balaton-kerülő 212 km-es ultra-
futó versenyt. 152 egyéni és 350 váltó állt
rajthoz, közel 3500 futó. 

Az elmúlt évekhez képest csak annyi volt a
változás, hogy ebben az évben Tihany helyett
Balatonaliga volt a rajt és cél. A tapolcai ver-

senyzők közül Domán Gábor és Vadász Attila
állt rajthoz egyéni versenyszámban. Domán
Gábor 3 óra 19 percet javított tavalyi eredmé-
nyén, 25 óra 20 perc alatt kerülte meg a Balatont,
s ez az előkelő 12. helyezést jelentette számára.
Vadász Attila izomgörcsök miatt kénytelen volt
110 km-nél feladni a versenyt.

A tanulásban akadályozottak országos
diákolimpiájának Zánka adott otthont
május 23-26. között.

Ezen Orsós Szilvia, a Szász Márton-isko-
la tanulója a III. korcsoportban az alábbi
eredményeket érte el: távolugrásban II. he-
lyezés, 100 méteres síkfutásban V. helyezés,
svédváltóban V. helyezés. Testnevelő taná-
ra: Egyed Katalin.

Gratulálunk!

Játékvezetők „összecsapása”
Barátságos labdarúgó-mérkőzésen csapott
össze az elmúlt hétvégén a Veszprém és
Somogy megyei labdarúgó-játékvezetők
válogatottja.

A tapolcai Városi Sporttelep centerpályá-
ján rendezték a két megye sípmestereinek az
összecsapást.

A mérkőzésen a következő összeállításban
léptek pályára az együttesek: Veszprém
megye: Földi K.-Mohos M., Szalai L.,
Baranyai T., Piller A., Pákh Cs. Aradi J.,
Gáspár A., Pilinger K., Molnár I., Szabó M.,
Mohos Mátyás, Wenczel I., Bognár T., Görög
I., Horváth P., Mitók P., Szalai A., Fülöp K.,
Márton Zs. Somogy: Ferencz - Kiss, Knézics,
Eroelecz, Cserföldi, Kristóf, Varga, Perák,

Konczlik, Takács, Ballér, Horváth, Ujlaki,
Balikó, Kovács .

A találkozó érdekessége volt, hogy mind-
két megyei igazgató pályára lépett. Csendes
Balázs a somogyi oldalról, Csík Ferenc a
veszprémi igazgatóság részéről. Az első
félidőben gyorsan kétgólos előnyhöz jutottak
a vendégek,de a második játékrészben
ellenállhatatlanul játszott a megyei sípmester-
válogatott. A gólgazdag mérkőzésen 7:6-ra
győzött Veszprém megye. Gólszerzők:
Baranyai T.(4), Csík F. (2), Szalai L (1), ill:
Csík F.(öngól), Ballér B.,Perák  (2)Takács
Gy. (2). A sportszerű mérkőzést tapolcai
játékvezetők fújták: Takács G., Fülöp Zoltán,
és Pilinger László.

Győzelem a ketrecharcban
Újabb tapolcai sikereknek örülhetünk a
küzdősportok területén.  

Május 25-én nemzetközi MMA Cage küz-
dősport gálát rendeztek Pápán. Az est főmér-
kőzése 72 kg-ban a tapolcai Győrffy-Villám
Zsombor (Balaton-felvidéki Szabadidő Sport-
egyesület-Hadak Útja Harcművészeti Szak-
osztály) és a szlovákiai Nagy István (Bősi
Kempo ) volt. 

A küzdelem Nagy István heves támadá-
sával indult, de Győrffy „villám”gyors ellen-
támadással válaszolt, és a 36. másodpercben
karfeszítéssel KO-zta ellenfelét. 

A fiatal versenyző ezzel a harmadik ket-
recharc küzdelmét is győzelemmel, KO-val
fejezte be. Ugyancsak eredményes volt csapat-
társa, Geiger Máté (90 kg), aki nagy küzdelem

után ugyancsak feladásra kényszerítette el-
lenfelét. Mindketten a brazil jiu-jitsu irányzat
harcosai, edzőjük Molnár Gábor. Az egyesü-
let sportolói egyre jobb eredményeket hoz-
nak, immár nemzetközi viszonylatban is.

Gratulálunk a dobogós helyezéshez!

Gratulálunk Zsombor!

Fotó: Antal

Fotó: Internet



A „Gördülj Velünk!” elnevezésű rendez-
vény nem titkolt célja a mozgás, egész-
séges életmód és a kerékpárút népszerű-
sítése. 

A helyi Önkormányzatnak, a Tapolca
Kft-nek köszönhetően rendezték meg jú-
nius 12-én a Tapolca-Diszel közötti szaka-
szon azt a hagyományos versenyt, amely-
re több, mint félszáz görkorcsolyás és
„drótszamaras” jelentkezett.

A rendezvény a KDOP-4.2.2-11-2011 „Ta-
polcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
projekt keretében, az Európai Unió támo-
gatásával az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A szervezők úgy állították össze a leküz-
dendő akadályokat, hogy ügyességi és gyor-
sasági szakasz is legyen benne. A négy ka-
tegóriában (óvodás, alsó és felső tagozat,
felnőtt) indulók közt láthattunk lelkes ap-
róságokat szülői biztatással fűszerezve, de
voltak a profizmus határát súroló kerékpá-
rosok és görkorisok is. A program lebonyo-
lításában a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium önkéntes tanulói is segédkeztek. 

Ahogy azt Gerencsér Barbara lapunk-
nak elmondta, a kerékpárút és a mozgás-
formák népszerűsítése mellett nem annyira
a verseny, sokkal inkább a részvétel volt a

domináns. Így aztán az sem véletlen, hogy
minden résztvevő emléklapot, fényvissza-
verő fóliával ellátott karpántot, a helyi ke-
rékpárhálózatot bemutató színes prospek-
tust és édességet is kapott.     Dancs István
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Észrevettük, szóvátesszük...
Több, Szent István utcai lakos is meg-
keresett a közelmúltban. 

Problémájuk: a 15-25. számú házak
között a fák gyökérzete oly mértékben
megemelte a járdát, hogy balesetveszé-
lyessé vált. Sőt, elmondásuk szerint több

könnyebb baleset is volt már belőle.
Az utcában élők változást szeretnének –

sok az idős polgár, itt található az Idősek
Napközi Otthona is, valamint az ingyenes
parkolási lehetőség miatt népszerűvé vált,
sokan közlekednek gyalogosan.              DI

A Szent István utca 15-25. számú házak előtti járdaszakasz a legkritikusabb
Fotó: Dancs

Csak ügyesen!

Fotó: Dancs

Olimpikonok Tapolcán Hangjegyekkel fesztiváloztak
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja né-
hány napot Tapolcán és környékén töltött. 

Az olimpikonokat május 28-án megláto-
gatta dr. Simicskó István, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma sportért és ifjúságért
felelős államtitkára a Hotel Pelionban.

A vendéget Nébald György kardvívó olim-
pikon, a Klub elnöke, Császár László, Ta-
polca polgármestere és Szalay Gyöngyi
párbajtőr olimpikon köszöntötte.

A tartalmas, jó hangulatú beszélgetés so-
rán az államtitkár felvázolta a magyar sport
jelenlegi helyzetét és beszélt a bíztató kez-
deményezésekről, arról, hogy az állam ki-
emelten kezeli és támogatja a sportot.

– Ahhoz, hogy Magyarország sport-
nagyhatalom lett, Önök is nagy mértékben
hozzájárultak – szólt a jelenlévőkhöz. –
Hálás szívvel mondunk köszönetet érte, és
továbbra is támaszkodunk az Önök tudá-
sára, tapasztalatára.

A találkozás során szó esett a sportkór-
ház jövőjéről, az egészségügyi ellátás kér-
déséről, az utánpótlás-nevelésről is. A min-
dennapos testnevelésről szólva Simicskó
István leszögezte, ez mérföldkő a magyar
oktatás, a magyar testnevelés életében.
Olyan sikertörténet lehet, amelynek ered-
ménye a gyermekek egészséges életmód-
jának kialakítása és megőrzése.         NHE Nem hiányzott egyetlen kerekük sem…

A májusi Zenés Esti Korzó után június-
ban sem maradt tartalmas zenei cse-
mege nélkül a település, annak polgárai.

Június 6-án a „Rendezvények a megújult
Köztársaság téren” programsorozat kereté-
ben bonyolították le a Hangjegyfesztivált.

Ezen az estén az égiek is kegyesek vol-
tak; verőfényes napsütés, sok érdeklődő fo-
gadta az elsőként bemutatkozó és fellépő Ta-
polcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intéz-
ményegység Kicsinyek Kórusát. A Domján
Tamásné Nagy Eszter vezette lelkes formáció
nagyszerű hangulatot varázsolt. Műsoruk vé-
gén szűnni nem akaró vastaps volt a jutalom.

Őket a Járdányi Pál Zeneiskola növen-
dékeinek fantasztikus előadása követte. Re-
pertoárjukban Vivaldi, Weber, Schlemüller,
Bogár, Beethoven, Saint-Saëns és Gedicke
művek csendültek föl Haga Réka (trombi-
ta), Barcza Tibor (kürt), Deli Eszter és
Gusztos Dominika (cselló), Monostori
Bálint (tenorkürt), Varga Ádám (bőgő),
Illés Bence (tuba), Somogyi Zsófia (brácsa)
és Minorics Máté (eufónium) tolmácsolá-
sában. A növendékeket Takácsné Németh
Magdolna, Müller Ilona és Mózner Miklós
zenepedagógusok kísérték zongorán.      

Dancs István

Képünkön: Nébald György, Simicskó István és Szalay Gyöngyi

Fotó: N. Horváth

A Hangjegyfesztiválon a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos In-
tézményegységének Kicsinyek Kórusa is nagy sikert aratott

Fotó: Dancs


