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Költőjére
emlékezett 

a város

Elballagtak a középiskolások

Batsányi János, a felvilágosodás korá-
nak hányatott sorsú költője, Tapolca első
díszpolgára 250 évvel ezelőtt született.

A jeles évforduló alkalmából nagyszabá-
sú programsorozatot rendezett a szülőváros
május 6-a és 13-a között. Emlékülés, Or-
szágos Kultúrtörténeti Vetélkedő, Batsányi-
szavalóverseny, magas színvonalú gálamű-
sor fémjelezte az ünnepi hetet.

Az Emléknapokon mutatták be az Elő-
adások, emlékezések a tapolcai Batsányi-kul-
tusz köréből (1988-2013) című kötetet is.

/Összeállításunk a 9. oldalon „Ebben a
városban soha, semmilyen alkalommal
nem lehet elfelejteni Batsányit” címmel./

A Batsányi János Gimnázium és Kollé-
gium, valamint a Széchenyi István Szak-
képző Iskola végzős tanulóitól május 
4-én búcsúzott el a város a Szenthárom-
ság-szobornál.

A százhatvan ballagó diáktól Tóth Mária,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerületének igazgatója azzal kö-
szönt el, hogy egy új, eddig ismeretlen útra

indulnak, olyan útra, amely kihívásokat és
lehetőségeket rejt magában. – Ezentúl már
nemcsak a jegyeitekért feleltek, mától a világ-
nak is számadással tartoztok a jövővel – hang-
súlyozta az igazgató. Majd arról szólt, hogy
a város óvó szeretettel figyeli a felnőtt világ-
ban megtett lépéseiket és visszavárja fiataljait.

/Összeállításunk az 5. oldalon Az emlé-
kezés és búcsú ünnepe címmel./

Megelevenedett a múlt
Óriási sikere volt az egykori tapolcai lakta-
nya telephelyén május 26-án megrendezett
I. Országos Hadi Kulturális Fesztiválnak.

A közel hatezer részvevőt vonzó fesztivá-
lon mindenki talált kedvére való programot.
Voltak haditechnikai bemutatók, valósághű
csatajelenetek, de megcsodálhatták a vég-

vári vitézek harcát is. Szóltak a katonada-
lok, a veterán tüzérek főzőversenyén ve-
hettek részt a jelentkezők, de a bátrabbak a
hatástalanított fegyvereket is kipróbálhatták.

/Összeállításunk a 4. oldalon „Tapolca
és környéke a II. világháború vérzivatará-
ban” címmel./

Kerékpárra fel!
A kerékpározni szeretőknek igazi kihívás
volt a május 21-ei ifjúsági kerékpáros ren-
dezvény és a Családi Kerékpártúra.

A résztvevők Tapolcáról indultak, majd

Gyulakeszi érintése után megkerülték a
Csobáncot.

/Írásunk a 7. oldalon Kerékpárral a
Csobánc körül címmel./

Tapolcai tanulók, országos sikerek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ál-
tal rendezett Szakma Kiváló Tanulója verse-
nyen a Széchenyi István Szakképző Iskola
három tanulója kimagasló eredményt ért el
vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmában.

Az április 24-25-26-án megtartott orszá-
gos döntőnek a Budapest HUNGEXPO Vá-

sárközpont adott otthont. A versenyt Orbán
Viktor miniszterelnök nyitotta meg.

A tapolcai tanulók közül Schrötter Márk
az első, Köves Mihály a második, Jánosi
Dávid Tibor a harmadik helyen végzett.

/Írásunk a 8. oldalon A kétkezi munka dí-
csérete címmel./

„Most búcsúzunk és elmegyünk…”

Fotó: Havasi

Győztünk!

Fotó: Gerencsér

A Tapolcai Városszépítő Egyesület
képviselői is elhelyezték az emléke-
zés koszorúit a Batsányi-szobornál

Fotó: Dancs

Képünkön balról-jobbra: Csizmadia László felkészítő tanár, Schrötter
Márk, Köves Mihály, Jánosi Dávid Tibor és az őket köszöntő Császár
László polgármester

Fotó: Havasi

A II. világháború több, a környéken zajlott csatája korhű módon eleve-
nedett meg a hadi bemutatón

Fotó: Eseménytér.hu



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a tapolcai polgárokat érdeklő témák-
ról készítettünk interjút, köztük a hulladék-
szállításban várható változásról, a felújítások-
ról, az Önkormányzat vagyoni helyzetéről.

– Polgármester Úr! A Képviselő-testület
zárt ülésen tárgyalta a Remondis Kft. többsé-
gi tulajdonának megvásárlását. Milyen ered-
mény született?

– A korábbi felhatalmazásunk alapján foly-
tattunk egyeztetéseket a Remondis Kft. többsé-
gi tulajdonosával, de sajnos, az egyeztetések
nem jutottak eredményre. Az üzletrészért túl
magas árat kértek, a mi általunk kínált – és
szakértőkkel is alátámasztott – ár pedig lénye-
gesen alatta volt annak, tehát nem született
megállapodás. A hulladékgazdálkodási törvény
értelmében június 30-ával az eddigi megálla-
podást fel kell bontanunk. Mivel nem lett több-
ségi önkormányzati tulajdonú a Kft., 2014. ja-
nuár 1-jétől a szolgáltatást már nem végezheti
el. Tapolca Város Önkormányzata tagja az
Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárd-
hulladék-kezelési Rendszernek. A konzorciumi
szerződés értelmében, ha egy hulladékszállító
cég „kiesik a sorból”, akkor a többi társulási
tagnak kell helyt állnia. A jelenlegi állás szerint
a Remondis Kft. erre a sorsra fog jutni. Már fel-
vettük a kapcsolatot Göttlinger Lászlóval, a kon-
zorcium vezetőjével, és elkezdődtek a tárgyalá-
sok arról, hogy a konzorcium miként fogja
megoldani annak a 44 településnek a prob-
lémáját, ahol eddig a Remondis Kft. végezte a
hulladékbegyűjtést. A 2013-as évben még a
Kft. végzi ezt a feladatot, de 2014. január 1-jé-
től a másik 5 szolgáltató (Balatonalmádi,
Veszprém, Ajka, Pápa, Balatonfüred).

– Korábban arról is szó volt, hogy Tapolca
létre fog hozni egy új, önkormányzati tulaj-
donú céget a feladat ellátására.

– Valóban ez a lehetőség is felmerült, de
mivel a konzorcium közbeszerzéssel nyert
pályázatot, így kívülről nem lehet abba be-
kerülni. Tapolca hulladékszállítását megold-
hatjuk, de a többi 43 települését már nem. Mi
úgy tárgyalunk az illetékesekkel, hogy a
város valamilyen szinten bent maradjon a
konzorciumban, hiszen a depónia az Önkor-
mányzat tulajdona, értéket képvisel, az esz-
közöket és a személyi feltételeket kell hozzá
biztosítani. A kialakult új helyzetben a hul-
ladékbegyűjtés kérdését kell csak megoldani,
mert az elhelyezés és a válogatás bent van a
konzorciumi feladatok között. Egy biztos: a

hulladékbegyűjtés megoldott lesz, a lakosság
nem marad hulladékszállítás nélkül.

– A Belváros értékmegőrző rehabilitációja
mikor lesz „kulcsra kész”?

– A szerződés szerint május 31-ig készül-
nek el az épületek. Úgy néz ki, hogy a mű-
szaki átadás-átvétel erre az időpontra meg tud
kezdődni. Pályázaton kívüli, saját költségün-
kön elvégzett, apróbb pótmunkák lesznek
még. Ezeket célszerű most megoldani, mivel
többe kerülne a kivitelezést vállaló cégeknek
újra felvonulni, mint a munkálatokat most
elvégezni. Azzal, hogy az építés befejeződik,
még nem „kulcsra kész” egy-egy épület, hi-
szen még utána következik a takarítás, a visz-
szarendeződés, a visszapakolás, amely – ha
csak a Wass Albert Könyvtár és Múzeum ese-
tét nézzük – nem lesz kis feladat. Ezért azt
mondhatom, hogy a Tamási Áron Művelődé-
si Központ és a könyvtár épülete ünnepélyes
átadásának várható időpontja ősszel lesz.

– A Dobó-városrészt Tapolcával összekötő
kerékpárút befejezése mikorra várható?

– A befejezés határideje július 31. Már
ősszel elkészültek a főbb nyomvonalak, de a
vasúti átjáró és a Viszló-patak hídjának
kérdése, valamint néhány apróbb kiegészítés
miatt kisebb módosításokra volt szükség.
Hamarosan megtörténik az aszfaltozás, és az
utolsó simítások után ünnepélyes keretek kö-
zött adhatjuk át a kerékpárútnak ezt a jelentős
szakaszát Tapolca polgárainak. Napi szinten
folyik a munka a Keszthelyi út és a Május 1.
utca felújításánál is. Tapolca egyik legforgal-
masabb útszakaszának korszerűsítési munká-
latai is július 31-ére fejeződnek be.

– A volt laktanya területére vonatkozóan
Tapolca a Rendezési Terv módosítását tűzte ki
célul. Amikor legutóbb a terület átminősíté-
séről beszélgettünk Önnel, még hiányoztak
bizonyos hatósági engedélyek ehhez. Mi a
helyzet ma?

– Minden engedélyünk megvan már az
átminősítéssel, a gazdasági-kereskedelmi,
szolgáltató tevékenység megvalósításával
kapcsolatban. A kihirdetési moratórium 30
napja most jár le, utána kezdődhet a Rende-
zési Terv szerinti felosztása és hasznosítása a
területnek. A jelenleg is ott tevékenykedő vál-
lalkozók már több pályázatot is beadtak, sőt,
többen már nyertek is a telephelyük fejlesz-
tésére. Mire velük a szerződéskötés megtörté-
nik, addigra a Rendezési Terv is jogerős lesz,
a használatba adást, a megosztást is végle-
gessé lehet tenni, hiszen jelenleg csak ideigle-
nes használati joguk van az adott területeken.

– Mekkora az Önkormányzat vagyona és
milyen elemekből áll?

– Az Önkormányzat eszközeinek és for-
rásainak értéke 2012. december 31-én

10.782.087.000 forint volt. Ez 5,7%-kal
(657.219.000 Ft-tal) csökkent az előző évi-
hez képest. A csökkenés oka, hogy a városi
kórház részére vagyonkezelésbe átadott esz-
közök értéke az év végén már nem szerepelt a
mérlegben, kivezetésre került. Ha ezt a csök-
kenést levesszük, akkor látható, hogy – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – a város vagyona
most is gyarapodott. Jelentős összeget kép-
visel a folyamatban lévő beruházásaink ér-
téke. Reményeink szerint ez a tendencia to-
vább fog folytatódni. Nagyon sok olyan uniós
és hazai pályázatunk van folyamatban, amely
Tapolca vagyonát fogja gyarapítani.

– Miként készül a város a nyári idegenfor-
galmi szezonra?

– Most is, mint minden évben, nagy gon-
dot fordítunk arra, hogy a város minél szebb
arcát mutassa az itt élőknek és az ide érkező
vendégeinknek. Parkjaink, köztereink, a Tó-
part csinosítása, virágosítása, szépítése fo-
lyamatos a vállalkozóval kötött szerződésünk
alapján, illetve a közmunkaprogramban részt-
vevők munkájával. Az idei évben is számta-
lan programot, szórakozási lehetőséget kínál
a város minden korosztály számára. Míg a
Zenés Esti Korzónak, a Hangjegyfesztivál-
nak a szépen felújított Köztársaság tér ad
otthont, addig a Tóparton június 7-e és 9-e
között Bor, Gasztronómiai és Kulturális Fesz-
tivál lesz. A küzdősportokat kedvelőknek iga-
zi csemegét ígér a június 27-e és 30-a között,
a Csermák József Rendezvénycsarnokban
zajló harcművészeti világbajnokság. A Tapol-
cai Nyár rendezvényeinek ismét a Tópart és a
víziszínpad ad majd otthont. A Tapolcai Ün-
nepi Napokra és Borhétre is sok és színvo-
nalas műsorral készül a város. A kerékpá-
rozni szeretőknek is számtalan programot
kínálunk. Már több éve hagyomány, hogy
testvértelepüléseink is képviseltetik magukat
a nyári rendezvényeken. Így lesz ez most is.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a mi
kis városunkba, Tapolcára!

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

Tapolca felkészült 
a nyári idegenforgalomra

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a júniusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban ke-
rülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
június 3. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 10. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
június 17. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Megerősített
testvérvárosi

kapcsolat
Tapolca és az erdélyi Zabola közel két
évtizede ápol testvérvárosi kapcsolatot
egymással.

A román állam a közelmúltban ismerte el
ezt a kapcsolatot. Az erről készült okiratot
hozta el Tapolcára Ádám Attila zabolai pol-
gármester és a település küldöttsége.

Az okirat ünnepélyes aláírására az április
26-ai képviselő-testületi ülésen került sor. Ta-
polca részéről Császár László polgármester,
Zabola részéről pedig Ádám Attila írta alá.

Névváltozás
Kivonat Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. április 26-án
megtartott nyilvános ülésének jegyzőköny-
véből:

67/2013. (IV.26.) Képviselő-testületi
Határozat

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca 2034 hrsz. alatti ingatlan
átnevezéséről dönt, mely szerint a Városi
Rendezvénycsarnok a Csermák József Ren-
Rendezvénycsarnok nevet kapja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármes-
terét és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hi-
vatal Jegyzőjét az ingatlan átnevezésével kap-
csolatos intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos Z július 1.
Felelős: polgármester, jegyző.
Tapolca, 2013. április 29.      Ughy Jenőné

jegyző

Új név: Csermák József Rendezvény-
csarnok
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Egészségfejlesztési program megvalósítása a tapolcai kistérségben
2012-ben az Új Széchenyi Terv keretében
lehetőség nyílt arra, hogy a kistérségek
európai uniós források felhasználásával
tegyenek a lakosság egészségéért. Tapolca
Város Önkormányzata elkötelezett a vá-
rosban és a kistérségben élők egészségé-
nek, életminőségének javítása mellett. Az
Egészségfejlesztési Programtervről dr. Pácsa
Szilvia egészségpolitikus közgazdászt, a
Terv készítőjét kérdeztük.

– Mi tette szükségessé a projekt elkészí-
tését?

– Igaz, hogy az elmúlt két évtizedben fo-
lyamatosan javultak a magyar lakosság élet-
években mért kilátásai, de még mindig
messze elmarad szinte valamennyi egészség-
mutató tekintetében az Európai Unió legtöbb
államától. 2010-ben a magyar férfiak szüle-
téskor várható élettartama 7,7 évvel,  a  nőké
5 évvel volt alacsonyabb az EU átlagnál. A
szív-érrendszeri betegségek és daganatos
megbetegedések gyakoribb előfordulása és a
kimagasló halandóság miatt a magyarok
rosszabb minőségű és rövidebb életre
számíthatnak nemcsak a korábbi uniós orszá-
gokhoz, hanem a velünk együtt csatlakozott
Visegrádi országokhoz viszonyítva is. A ma-
gyar lakosság kirívóan rossz egészségi
állapotáért nagymértékben felelős az egész-
ségkárosító életmód, különösen a túlzott al-
koholfogyasztás és a dohányzás. A keringési
betegségek kiugróan magas gyakoriságához
ezeken túl az egészségtelen táplálkozás és a
testmozgás hiánya is hozzájárul. Az egész-
ségügyi ellátórendszer elérhetősége és az
egészségügyi szolgáltatások minősége a
kistérségben megfelelő szintvonalú, és a

jelenleg zajló fejlesztések eredményeként vár-
hatóan tovább javul, különösen a krónikus és
rehabilitációs ellátások területén. A lakosság
életminősége és gazdasági termelőképessé-
gének javítása érdekében szükség van olyan
beavatkozásokra, amelyek a lakosság életmód-
jának megváltoztatását, egészségfelfogásának
pozitív irányba való elmozdulását idézik elő.

– Mi teszi lehetővé a program megvaló-
sítását?

– A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet által az Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott „Egészségfejlesz-
téssel Tapolca kistérség lakosságáért” pályá-
zaton 2013 májusában 115.869.659 Ft támo-
gatást kaptunk, amelyből az elkövetkező két
évben megvalósíthatjuk a kistérség Egészség-
fejlesztési Tervét. Bár a projektgazda a Szo-
ciális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, ám
a szakmai program igazi kistérségi együttmű-
ködésben jött létre. Elkészítésében számos
szervezete vett részt (az ÁNTSZ, a Tapolcai
Többcélú Kistérségi Társulás dolgozói, a vá-
ros háziorvosai és szakorvosai, civil szerveze-
tek), munkájukat a Tapolcai Városfejlesztési
Kft. koordinálta.

– Milyen célokat fogalmaz meg a prog-
ramterv?

– Hosszú távú célként a kistérség lakossá-
ga egészségi állapotának és életminőségének
javítását tűzzük ki. A korai halálozáshoz
vezető krónikus betegségek, a szív-érrend-
szeri és daganatos megbetegedések számának
csökkentéséhez az út a betegségek korai felis-
merésén, az életmód, illetve a szokások meg-
változtatásán keresztül vezet. Célunk az

egészséget szolgáló egyéni magatartásminták
kialakítása, az egészséges életmódot támo-
gató pozitív közösségi minták elterjesztése, a
lakosság széles körének fizikai aktivitásra,
mozgásban gazdag életmódra, egészséges
táplálkozásra ösztönzése, a dohányzás és a
túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása, a
mentális egészség javítása. A program meg-
valósítására létrejövő egészségfejlesztési
iroda (EFI) feladata egyrészt szűrési tevé-
kenység végzése, másrészt a kistérség egész-
ségfejlesztéssel foglalkozó szereplőinek ösz-
szefogása lesz. Az EFI olyan módon javítja az
egészségügyi ellátórendszer megelőző tevé-
kenységét, hogy a hozzá irányított életmód-
váltásra szorulókat, vagy saját elhatáro-
zásukból életmódváltást kezdeményezőket
kockázatbecslés alapján életmódváltó prog-
ramokba vonják be és követik a programok-
ban való részvételüket. Az életmódváltó 
programok keretében térítésmentesen kíná-
lunk szűrési, személyes tanácsadási, sporto-
lási lehetőséget a hozzánk forduló, egészsé-
gesebb, teljesebb életre vágyó felnőtt lakos-
ságnak. Szakembereink életkortól és egészsé-
gi állapottól függően minden jelentkező szá-
mára tudnak majd megfelelő programot java-
solni. Az egészségfejlesztési program megva-
lósítása 2013 nyarán kezdődik és várhatóan
két éven keresztül, 2015 közepéig tart majd.

– Az egészségfejlesztésnek melyek a célcso-
portjai?

– A program célcsoportja a kistérség teljes
felnőtt lakossága. A figyelem központjában
mégis a krónikus betegségek, a szív-érrend-
szeri és a daganatos betegségek szempont-
jából magas kockázattal rendelkező szemé-

lyek állnak. Ide tartoznak a túlsúllyal ren-
delkező, a magas vérnyomásbetegségben
szenvedő, a mozgásszegény életmódot foly-
tató férfiak és nők. Kiemelt figyelemmel for-
dulunk a dohányosok, a túlzott mennyiségű
alkoholt fogyasztók, a szenvedélybetegség-
ben szenvedők felé. Tenni kívánunk a la-
kosság lelki egészségének javítása érdekében.
Segítséget kínálunk a depresszióban szen-
vedők, a krízishelyzetbe jutottak számára is.

– Kiknek a segítségével, milyen színtereken
keresztül történik a megvalósítás?

– Az Egészségfejlesztési Iroda egyik fontos
feladata, hogy a kistérség egészségfejlesztés-
ben járatos szakembereit, civil szervezeteit fel-
derítse, és velük együttműködésben, a meglé-
vő kapacitások kihasználásával, közösen való-
sítsák meg a programot. Ebben a munkában
kiemelten számítunk az alapellátásban dolgo-
zókra, orvosokra, védőnőkre, asszisztensekre.
Sorainkba várjuk a kistérség szakorvosait, a
sporttal és az egészséges táplálkozással foglal-
kozókat egyaránt. A program megvalósításá-
ban aktívan részt vesz a kistérség valamennyi
települése. A célok iránti elköteleződést és ösz-
szefogást bizonyítja, hogy a kistérség valameny-
nyi polgármestere aláírta az egészségfejleszté-
si program megvalósítására vonatkozó együtt-
működési megállapodást. Minden településen
lesz olyan rendezvény, amely a lakosság be-
tegségei kialakulásának megelőzését, az egész-
ség megőrzését célozza. A program során a
szakmai munkát az Egészségfejlesztési Iroda
koordinálja majd, a pályázat megvalósítását, a
projektmenedzsmentet a Tapolcai Városfejlesz-
tési Kft. munkatársai biztosítják számunkra. 

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

„Csak a munkaalapú gazdaság húzhatja ki Magyarországot 
– de egész Európát is – a bajból”

– A mostani világválság közepette egyértel-
műen jó eredmény a GDP 0,7%-os növe-
kedése, amely azt is jelenti, hogy a magyar
gazdaság az év második felében kikerülhet
a recesszióból, azaz növekedésnek indulhat
– szögezte le Lasztovicza Jenő, a térség vá-
lasztott FIDESZ-es országgyűlési képvise-
lője a május 23-án megtartott sajtótájé-
koztatóján. 

Mint mondta, a politikai ellenzék igyek-
szik lebecsülni ezt a növekedést, de nincs iga-
za. – Sőt, az MSZP részéről egyenesen arc-
pirítónak tartom a kritikát – hangsúlyozta az
országgyűlési képviselő, majd így folytatta: 
– A válság kezdetén, amikor Gyurcsány Ferenc
még azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket,
hogy Magyarország gazdaságát nem fogja
érinteni a baj, a visszaesés 7%-os volt. Ezen a
„szakértőnek” nevezett Bajnai-kormány sem
tudott változtatni. Sőt, addig soha nem látott
mértékben eladósították az országot, a felvett
IMF-hitel is kárba veszett, nem sikerült len-
dületbe hozni hazánkat. Ha a Hajdú-Bét és 
a Wallis viselt dolgaiból és Bajnai Gordon

ottani dicstelen szerepéből indulunk ki, nem
is gondolhatjuk komolyan, hogy képes lett
volna kivezetni Magyarországot a csődből. 

A GDP növekedés más országok adataival va-
ló összehasonlításával kapcsolatban Lasztovicza
Jenő hangsúlyozta, hogy több okunk is van a
büszkeségre, hiszen az Európai Unió tagálla-
mai között ez a harmadik legjobb eredmény.
Nagyon kevés az olyan ország, amely GDP
növekedést ért el, a kontinens legnagyobb
része negatív tartományban van ezen a téren.
– Mindent összevetve ki merem jelenteni,
hogyha a növekedésről szóló KSH elemzés
hurráoptimizmusra nem is jogosít fel bennün-
ket, de arra igen, hogy pozitív visszajelzésnek
tekintsük. Ez a bizonyíték arra, hogy jó úton
járunk, hogy az Orbán-kormánynak jó irány-
ba sikerült elindítania Magyarországot. Ahogy
a miniszterelnök úr is mondta, csak a munka-
alapú gazdaság húzhatja ki Magyarországot 
– de egész Európát is – a bajból – tette hozzá
az országgyűlési képviselő. Majd a munka-
nélküliségtől leginkább sújtott térségek gaz-
dasági fellendítésének fontosságáról, a ki-
emelt vállalkozói övezetek létrehozásáról szólt,
leszögezve, hogy ezzel nemcsak az ott élő,
többnyire segélyből tengődő emberek sorsán
lehet javítani, de hosszú távon az állam is új
adóbevételekhez juthat.

A Matolcsy György vezette Magyar Nemze-
ti Bank kamatcsökkentéséről szólva Lasztovicza
Jenő elmondta, hogy ez a gazdaság élénkü-
lését jelzi, hiszen ez azt is jelenti, hogy a
külföldi és a magyar befektetők nem a bank-
ba teszik a pénzüket, hanem a termelésbe, a
gazdaságba fordítják vissza, azaz azzal kal-
kulálnak, hogy a termelésből nagyobb profi-
tot fognak realizálni, mint a banki befekte-
tésből. – A Gyurcsány-kormány és Simor
András MNB-elnöksége alatt éppen fordított
volt a helyzet. Az elnök magasan tartotta a
kamatszintet, hogy a befektetők inkább a
bankba vigyék a pénzüket. Ennek csak az volt

a „szépséghibája”, hogy ezt a kamatot a ma-
gyar dolgozók, a magyar emberek fizették
meg, azaz a külföldi befektetők a magyarok
jövedelmének egy részét vitték ki kamatként
az országból. Ezt nemcsak hagyta a Gyurcsány-
kormány, de erre ösztönzött is. Most, hogy
Matolcsy György lett az MNB elnöke, annak
ellenére, hogy folyamatosan csökkennek a
kamatok, a pénzpiacokon a magyar kötvé-
nyek nagyon jól fogynak, a befektetések
száma is megnövekedett. Míg a FIDESZ a
munkaalapú gazdaságot támogatja, addig az
előző kormányok inkább a spekulánsok, a be-
fektetők céljait szolgálták ki. Hogy ez mennyi-
re így volt, arra bizonyíték Gyurcsány Ferenc
mostani éles kritikája azzal kapcsolatban, hogy
Simor András akkori MNB-elnök magas
szinten tartotta a kamatokat – tette hozzá a
képviselő.

Az országos médiumokat foglalkoztató
Portik-Laborc üggyel kapcsolatban is kifej-
tette véleményét a sajtó képviselői előtt
Lasztovicza Jenő. – Nagyon sajnálatosnak
tartom, hogy ilyen dolgok megtörténhettek
Magyarországon a szocialista kormányok
idején. Nevezzük nevén a dolgokat; a ma-
gyarországi baloldal lepaktált az alvilággal 
– szögezte le az országgyűlési képviselő. –
Ahogy Kövér László házelnök, az első
Orbán-kormány volt titokminisztere mondta,
már önmagában is botrány és megenged-
hetetlen, hogy egy volt titkosszolgálati vezető
találkozik egy alvilági személlyel, függetlenül
attól, hogy ott mi hangzott el. A hangfelvé-
telek tanúsága és a jelek szerint a Gyurcsány-
Bajnai-kormány még az ördöggel is hajlandó
volt cimborálni, hogy befolyásolja a 2010-es
választásokat. Forródrót volt a szervezett
alvilág urai és a baloldali politikai elit között.
Portik Tamás és emberei nemcsak a szocialis-
ták által megrendelt információkat szállítot-
ták FIDESZ-es politikusokról, de maguk is
gyártottak lejárató filmeket, embereket zsa-

roltak. Valódi maffia működött akkor – mond-
ta Lasztovicza Jenő, majd hozzátette: – Portik
Tamás azt is elmondta, hogy személyesen
hordta a pénzt baloldali politikusoknak. Ez
egy hatalmas botrány, az elmúlt huszonhárom
év történelmének legnagyobb botránya. A leg-
kevesebb, amit megtehetnek mindazok, akik
ebben részt vettek, hogy bocsánatot kérnek a
magyar emberektől, és eltűnnek hazánk köz-
életéből.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva,
amely a térség trafikpályázat nyerteseiről szólt,
az országgyűlési képviselő elmondta, hogy
többen is megkeresték a pályázni szándéko-
zók közül, hogy segítsen nekik, de ő határo-
zottan elzárkózott ez elől, mert azt már akkor
tudni lehetett, hogy az 5000-6500 országos
mennyiségű trafiktrendbe mindenki nem fog
beleférni. Minden magyar állampolgárnak le-
hetősége volt arra, hogy maximum 5 trafikra
pályázhasson. Volt, aki élt ezzel, volt, aki
nem. – Amikor kijöttek az eredmények, akkor
is megkerestek többen azzal, hogy ők miért
nem nyertek. Volt közöttük olyan FIDESZ-
tag is, aki elmondta, hogy nem nyert. Erre
csak azt tudtam válaszolni, hogy nem is tud-
tam, hogy indult a pályázaton.  Nagyon szi-
gorú feltételei vannak a trafikalakításnak. Ezt
a 20 évre szóló koncessziót azért kellett létre-
hozni, mert a Parlament elfogadta a dohány-
zás elleni törvényt, amelynek értelmében a
kiskorúak védelmében szűkíteni kell azoknak
a helyeknek a számát, ahol dohányárut lehet
kapni. Magyarországon jelenleg 45-50.000 he-
lyen árusítanak dohányterméket. Azok a most
pályázatot nyert trafikosok, akik nem tartják
be az előírásokat, 2-3 év alatt elveszíthetik a
megélhetésük kulcsát, a trafikot, tehát létér-
dekük a törvény betartása. Végezetül szeret-
nék megnyugtatni mindenkit, Lasztovicza
Jenőnek és családjának nem volt, nincs és
nem is lesz trafikja – fejezte be sajtótájékoz-
tatóját a térség országgyűlési képviselője.



Az I. Országos Hadi Kulturális Fesztivál
Hősök napi megemlékezéssel és Reindl
Rafael tábori lelkész főhadnagy esperes-
plébános sírjánál emléktábla-avatással
kezdődött május 26-án a Régi temetőben.

A jelenlévőket Horváth Gábor, a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület vezetője kö-
szöntötte, majd Földi István esperes, tábori
lelkész egyházi szolgálattétele, az emléktábla
megszentelése következett.

– A tanítvány alázatával állok most Reindl
Rafael tábori lelkész főhadnagy, esperes-plé-
bános sírja mellett. Személyesen nem ismer-
hettem őt. Mindaz, amit róla megtanultam,
mégis a mesteremmé avatta ezt a kivételesen
példamutató papot és katonát – kezdte emlé-
kező beszédét a Marcaliból érkezett helytör-
ténész-kutató Nagy Csaba, majd a következő
percekben szólt a rögös életútról: – Mind-

össze 20 hónapot szolgált tábori lelkészként,
ebből több, mint egy évet a fronton töltött el.
Hangsúlyozta, Reindl Rafael volt az, aki: „… bá-
torította az embereket, ápolta a sebesülteket,
és ha kellett, a hátán cipelte a temetőbe a
halottakat, akiket saját kezűleg temetett el,
sokszor gránát-becsapódás közepette…”

Beszéde zárásaként a tapolcaiak, marcaliak
és a jelenlévők nevében is köszönetet mon-
dott Reindl Rafaelnek az élethosszig tartó
papi és hazafias példamutatásáért, majd ko-
szorúzás következett.

Először az I. Világháborús Katonai Par-
cella központi emlékművénél, majd azt kö-
vetően az emlékoszlopoknál is elhelyezték a
kegyelet virágait. 

A Hősök Napja utolsó
helyszíneként a II. Világhá-
borús Katonai Emlékpark-
ban a négy nemzet him-
nusza után szintén koszorú-
zásra került sor a Tapolcán
és környékén elesett ame-
rikai, német, szovjet és a II.
világháború harcterein el-
esett tapolcai illetőségű ka-
tonák emlékműveinél.

Az előző évek hagyomá-
nyait követve, az emlékezők
a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Templomba
vonultak, ahol kegyeletadó
szentmisét celebrált Csere
Sándor kanonok-plébános.

A hagyományteremtő szándékkal megren-
dezett I. Országos Hadi Kulturális Fesztivá-
lon közel hatezren vettek részt a volt Cso-
bánc-laktanya területén. A színvonalas, látvá-
nyos rendezvényt az aktuálpolitikától mente-
sen, sokkal inkább a szakmai vonalra és a
történelmi hűségre törekedve igyekeztek élet-
re kelteni, a hazáját szolgáló magyar katonára
fókuszálva és őt bemutatva.

A hatalmas területen bőven volt látnivaló-
juk az érdeklődőknek. Haditechnikai bemuta-
tó kipróbálható technikai eszközökkel, fegy-
verekkel, harci repülő-szimulátorral, látványos
hadtörténeti bemutatókkal és kiállításokkal,
military börzével. Emellett a szervezők nem
feledkeztek meg a gyermeknapról sem, szí-
nes programokkal várták az aprónépet.

A délutáni hivatalos megnyitót követően is
kulturális műsorok, kirakodóvásár, kulináris
élvezetek várták a szép számú közönséget.

A rendezvény leglátványosabb részeként, a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület rende-
zésében „Tapolca és környéke a II. világhá-
ború vérzivatarában” címmel mutattak be
hadijátékot, valósághű csatajelenettel, korhű
egyenruhákban, haditechnikai eszközöket (ka-
tyusa, rakéta sorozatvető, Tigris I. harckocsit,
önjáró löveget) felvonultatva, pirotechnikai
effektekkel kiegészítve a látványvilágot. 

A hagyományteremtő fesztivál végén a
zene kapta a főszerepet. Postás Józsi be-
vonult, hogy csapatpostássá válhasson egy jó
buli keretei közt, majd a Violet Moon zenekar
koncertje következett.                   Dancs István
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Városi Gyermeknap 2013

A rossz idő miatt nem szabadtéren, ha-
nem a Csermák József Rendezvénycsar-
nokban zajlott az idei Városi Gyermeknap
május 25-én.

A színpadon a helyi általános iskolák tanu-
lói és a tapolcai kulturális gyermekcsoportok
is kaptak szereplési lehetőséget. Volt májusfa
kitáncolás a Kinizsi Táncegyüttes és Kulturá-
lis Egyesület közreműködésével. A fa kieme-
lését ezúttal is a Tapolcai Öregfiúk FC lab-
darúgói vállalták. Jöttek szép számmal „je-
löltek” a kutyaszépségversenyre is. 

Népszerű volt a rendőrség és tűzoltóság gép-
járműve, de érkeztek vállalkozó szellemű fia-
talok a TVSE sakkozóihoz, hegymászójához

(rekeszmászás) és a Ford-Tomcsányi Autóház
tájfutójához is.

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
kézműves foglalkozással és csillám tetoválás-
sal kedveskedett az érdeklődőknek. A Szo-
ciális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kol-
légái családi ügyességi játékokkal várták a
gyermekeket. A Városi Gyermeknap fellépő-
jeként szórakoztatta a gyermekeket Hanci és
Satyka bohócok, majd a Handabanda zenekar
interaktív koncertjét hallgathatták végig ki-
csik és nagyok. Természetesen idén sem ma-
radhatott el – és ezúttal is nagy sikert aratott –
a városnéző kisvonatozás.           Dancs István

Ötven éve érettségiztek
Ötven esztendő. Két emberöltő. Május 
25-én egykori gimnáziumuk előtt (ma Szent
Erzsébet Óvoda) gyülekeztek az 1953-ban
érettségizett diákok, hogy méltóképpen
megünnepeljék a nem mindennapi, kerek
évfordulót. Lapunknak a főszervező, Som
Zoltánné Kiss Margit nyilatkozott.

– Hangulatos volt a környezet fél évszá-
zaddal ezelőtt is. Szerettünk idejárni, ebbe az
iskolába és osztályba. Megvolt a tisztelet a
diákok részéről a pedagógus felé… azóta vál-
toztak az idők, de nem jó irányba! Akkoriban
több volt a fegyelem, a szigor, a nagybetűs
életre nevelték a tanulókat. Mégis szerettük
ezt az intézményt, ahol négy évet töltöttünk,

szerettük a tanárainkat… máig szívesen gon-
dolunk vissza az itt töltött időszakra… még
így ötven év távlatából is.

29 fő végzett annak idején, azóta hatan már
eltávoztak közülünk. Erre a találkozóra hú-
szan fogadták el a meghívást. Néhány fotót
készíttettünk emlékbe, majd a Hotel Gabriellá-
ban folytattuk a régi csínytevéseink, emlé-
keink felelevenítésével. 

A 30 éves osztálytalálkozónk óta, ötévente
összejön ez a kis csapat, reméljük, hogy öt év
múlva is köszönthetjük még egymást egy
hasonló rendezvényen – fejezte be gondolat-
fűzérét mosolyogva Somné Gitta főszervező.

Dancs István

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

június 4-én 17 órára 
a Trianoni

Megemlékezésre,
a Köztársaság térre.

Emlékező beszédet mond: 
Béres Attila történész – Kárpátalja

Közreműködnek: történelmi egy-
házak képviselői, CREDO Együttes –
Kárpátalja, Tapolcai Honvéd Kultu-
rális Egyesület.

Rossz idő esetén a programokat a
Hotel Pelionban tartják meg.

Trianoni
Megemlékezés

Kárpátalja-Aknaszlatina
bemutatkozása Tapolcán

18.30 órától

Program: „Új remény” népzenekar
előadása; „Sóvirág néptánccsoport”
műsora; Népdal Vovkanyich Laura;
Táncház; Ételkóstolás; Kézimunkák,

képek kiállítása; Egyéni beszélgetések
a kárpátaljai magyarság helyzetéről.

Vendégek: Béres István atya,
Aknaszlatina plébánosa; Benedek
Imre, a Bolyai János Középiskola
igazgatója; Béres Attila történész;

Kocserha János, Aknaszlatina alpol-
gármestere; Puliszka Éva, a Szent

Anna Óvoda vezetője.

Helyszín: Tópart.

Sólyom Károly alpolgármester néma
főhajtással tisztelgett a magyar hősök
emlékműve előtt

Fotó: Dancs

A valósághű jelenetek, a korhű ruhák az 1945-ös balatoni csatát idézték meg

Fotó: Eseménytér.hu

A Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium
látványos bemutatója is sok érdeklődőt vonzott

Fotó: Dancs

Öt év múlva újra, ugyanitt!

Fotó: Dancs

A májusfa kitáncolása ezúttal is jó buli volt

Fotó: Dancs

„Tapolca és környéke a II. világháború vérzivatarában”



Szent György és Szent Flórián védő-
szentek ünnepe alkalmából a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság és a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság közös családi és sportnapot
tartott. A rendezvényen elismerések, ki-
tüntetések átadására is sor került.

Az év megyei önkormányzati tűzoltója
Sárközi Roland, a Tapolcai Önkormány-
zati Tűzoltóság parancsnoka lett. A ki-
tüntetést Németh Tamás tűzoltó ezredes-
től, a megyei igazgatótól vette át.

Horváth András tűzoltó alezredes, ta-
polcai katasztrófavédelmi irodavezető Ka-
tasztrófavédelmi Emlékplakettet kapott.

Gratulálunk az elismerésekhez!  
N. Horváth Erzsébet

Kitüntetettek 
és kitüntetések

„Rendezvények a megújult Köztársaság té-
ren” programsorozat részeként a Zenés es-
ti korzó néven futó rendezvényen lépett föl
május 14-én este a Csobánc Népdalkör és a
Tapolcai Musical Színpad néhány előadója.

Elsőként a többszörös aranyminősítéssel
jutalmazott Csobánc Népdalkör mutatkozott
be. Hét művet adtak elő: Mert a haza nem

eladó, Isten áldja meg a magyart, Szép vagy,
gyönyörű vagy Magyarország, Magyarok vi-
lághimnusza, Kraszna Horka büszke vára, Er-
délyországban van az én hazám, Honfoglalás.

A Halápiné Kálmán Katalin művészeti ve-
zető által irányított Tapolcai Musical Színpad
ezúttal is tartalmas műsorral kedveskedett a
közönségnek.                          Dancs István
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Évfordulók
1963. május 5. 50 éve
Országos jellegű Batsányi He-
tet rendeztek Tapolcán a költő
születésének 200. évfordulója
alkalmából.

1963. május 5. 50 éve
A Batsányi János irodalmi nívódíj első kitünte-
tettje Cserhát József.
1763. május 9. 250 éve
E napon született Batsányi János költő Tapolcán.
1893. május 12. 120 éve
A város képviselő-testülete elhatározta a felső
népiskolának polgári iskolává átalakítását.
1348. május 15. 665 éve
Az almádi konvent oklevelében olvashatunk az
Uzsa-Pabar-Tapolca közötti „nagy útról”.
1883. május 18. 130 éve
Az újonnan alakult tapolcai dalárda kérelmet írt a
plébánoshoz, hogy próbáikat a római katolikus
iskolában tarthassák.
1988. május 18. 25 éve
Tapolcán ünnepélyesen átadták a Romkert
(Templomdombi) ásatások első szakaszát.
1448. május 20. 565 éve
Szécsi Dénes esztergomi érseknek közjegyzőileg
hitelesített oklevele szerint Sylvester városlődi
prior s Gersei László és Pető, Tapolcza mező-
város elpusztítása és ott a Mária egyházából épült
erősség lerombolása dolgában kibékültek.
1903. május 24. 110 éve
A Tapolcza-községi népkönyvtár évi gyarapítá-
sára 50 koronát állapított meg a község. Ebben az
évben augusztus 30-ig 971 könyvet kölcsönzött
108 igénybevevő. A könyvtár állománya ekkor
275 kötet.
1908. május 24. 105 éve
E napon adja hírül a Tapolcai Lapok, hogy a bel-
ügyminiszter feloszlatta az építő munkások szak-
szervezetének tapolcai csoportját.
1898. május 25. 115 éve
Tűzvész Tapolcán. Az Új-utcában (ma Szent
István u.) és a Fazekas utcában 11 lakóház és 9
melléképület lett a tűz martaléka.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erőszakkal szabálysértési ér-
tékre elkövetett lopás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt indult eljárás helyi lakosok
ellen, akik 2013. április hó 23-án 16,25 óra-
kor a Veszprémi úton található áruházban az
áruvédelmi eszköz termékről történő eltávo-
lításának módszerével megpróbáltak eltulaj-
donítani 2 db parfümöt. Az elkövetők elfo-
gásra kerültek, a bűncselekménnyel okozott
kár 7.850 Ft. 
- Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2013. április hó 26-án az egyik weboldalon
eladásra kínált egy Apple Iphone 4S64 GB
mobiltelefont 72.000 Ft. értékben. A készülék
vételárát egy helyi lakos, mint vásárló a

megadott bankszámlaszámra másnap az eladó
részére elutalta. A postai küldemény 2013.
április hó 30-án megérkezett, azonban a cso-
magban nem az eredetileg hirdetett készülék,
hanem egy Iphone Clone típusú és 20.000 Ft
értékű mobiltelefon volt. A bűncselekmény-
nyel okozott kár: 72.000 Ft.
- Rongálás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2013. május hó 01. nap és 2013. május hó 04.
nap 15,00 óra közötti időben az Ady Endre
utcában található társasház előtti parkolóban
zárt állapotban hátrahagyott személygépkocsi
bal oldali csomagtartó üvegét betörte. A
bűncselekménnyel okozott kár 30.000 Ft.

Molnár András r. százados

Nagy sikert aratott a musical színpados Szarka Fatima, Horváth Veronika,
Tóth Kiara és Torma Tamás

Fotó: Dancs

Zenés Esti Korzó 
a megújult Köztársaság téren

Az Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 17 214 612 forint támogatást nyert a Mikro-
kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (azonosító sz.: GOP-2.1.1-11/A-2011-
1762 ) című pályázati kiíráson a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében. A 40%-os
támogatási intenzitású projekt 2011. 12. 14-én indult, a megvalósítás időszaka 2012. 12.31-
ig tartott. A támogatás összegének 85%-a, vagyis 14 632 420 Ft az Európai Unió Európai
Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a, vagyis 2 582 192 Ft pedig a Magyar Köztársaság
központi költségvetéséből származik. 

A program keretében termelő gépek, berendezések kerültek beszerzésre, illetve informá-
ciós technológia fejlesztés valósult meg az Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft-nél.

Technológia-fejlesztés 
az SZ-L Bau Kft-nél

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel.: 87/510-953, Fax: 87/411-954
E-mail: info@szlbau.hu
Honlap: www.szlbau.hu

Jöjj, Szentlélek, Úristen!
A pünkösdi Sequentia: ünnepi ének gaz-
dagon áradó szavakkal kéri a Szentlélek
ajándékait, egyben magasztalva is: Jöjj,
szegények atyja te / Bőkezűség Istene / Lel-
künk fényed hassa át.

Ezt az ujjongó várakozást és hódolatot leg-
lelkesebben a zene fejezi ki. 

Amikor felsorakozott a Járdányi Pál Zeneis-
kola vonószenekara a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Plébániatemplomban, már min-
den a pünkösdi ünneplésben rezonált. Nagy-
nevű zeneszerzők alkotásai tartalmukban, han-
gulatukban – már az alkotás idején – a Creator
Spiritus jegyét viselték, s ezt a közönség szá-
mára tették hallhatóvá, élvezetessé az előadók.

A zenekar minden tagját különleges ün-

nepélyesség járta át – a hely szelleme okán is
– s ez kiáradt a befogadásra kész közönségre.
A Román Iván vezette zenekar az Alkotó
Lélek ajándékait közvetítette. A – Haydn D-
dúr vonósnégyesét játszó – kvartett megadta
a program hangulatát, majd a zenekar egy
barokk versenymű részletét, Vivaldi G-dúr
Concerto-t játszotta. Somogyi Zsófia C. S.
Saëns: Hattyú-ja igényes volt. Telemann ze-
néje után a pici hegedűsök játéka cse-
megeként hatott. Vivaldi: Négy évszakból a
Tél tételt játszották a volt növendékek ifj.
Román Iván virtuóz szólójával. Zárásként W.
A. Mozart F-dúr Divertimento hangzott el. Ez
a koncert ráhangolás, szép előkészület volt a
pünkösdi ünnepekre. G. Dr. Takáts Gizella

Vetélkedő 
az iskolában

A huszadik alkalommal megrendezett
ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedő-
nek a közelmúltban is a Kazinczy
Ferenc Tagintézmény adott otthont.

A versenyen a tapolcai, sümegi, ajkai,
valamint a devecseri járások azon ti-
zenkét csapata vett részt, amely a verseny
internetes előfordulóján a legjobb ered-
ményt érte el, illetve meghívást kapott
további kilenc csapat. 

Az általános iskolák versenyében a
házigazda iskola három csapata nyerte el
az első három helyet. Felkészítőjük
Horváthné Dér Erzsébet tanárnő volt.

A vetélkedő során az elsősegélynyúj-
tásról, a tűzvédelemről, az iparbiztonság-
ról, a veszélyes anyagokról szerzett isme-
reteikről kellett számot adniuk a fiatalok-
nak. Gratulálunk!

(A középiskolások versenyéről a 8.
oldalon Katasztrófavédelem – felsőfokon
címmel írtunk – a szerk.)

NHE

Dr. Kellermayer Miklós professzor eme-
ritus, a pécsi orvostudományi egyetem mun-
katársa, sejtkutató, a tapolcai gimnázium
volt tanulója június 8-án – a Boldog Özséb
Alapítvány meghívására – Tapolcán tart
előadást a „Krisztusban élők felelőssége”
címmel a Városi Moziban. 

Meghívó

Az emlékezés és a búcsú ünnepe
Évek óta szép hagyomány, hogy városunk
Fő terén, a Szentháromság-szobor tövében
búcsúztatják a végzős középiskolásokat. 

Idén, május 4-én több, mint százhatvan fia-
tal ballagott el középiskolájából. A Batsányi
János Gimnázium és Kollégium a 12/A (osz-
tályfőnök: Holló Tamás), 12/B (osztályfőnök:
Horváthné Kovács Margit) és a 12/C (osztály-
főnök: Lenner László) osztályoktól búcsúzott.
A Széchenyi István Szakképző Iskola végzős
osztályai a 12/A (osztályfőnök: Szennyai
Mária), 2/12.V (osztályfőnök: Szigeti Ildikó)
és a 2/12.A (osztályfőnök: Nagy László) voltak.

Nemzeti imádságunk, a Himnusz elének-
lése után a gimnázium 11.A osztályos tanuló-
ja, Burszán Botond szavalta el Wass Albert:
Búcsú elégia című versét. A város képvise-
letében Tóth Mária, a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület
igazgatója köszönt el a tanulóktól. – A balla-
gás olyan ünnep, amelyben egyszerre van je-
len az emlékezés és a búcsú. Az útra hívás és
az új iránti kíváncsiság. Magában a vonulás-
ban a véges végtelenség és a majdani meg-

érkezés reménye – kezdte ünnepi beszédét.
Majd rövid történeti áttekintésben ismertette
a ballagási ünnepség hagyománnyá válását. 
– Az idő önmagában semmit sem ér, csak
akkor válik jelentőssé és értékessé, ha
emlékezetes tartalommal töltik meg. Az
általatok tartalommal megtöltött idővel utato-
kon továbbvándorolva mindig többek és töb-
bek lesztek. A mai nap egy jelképes kezdete
életeteknek, mert ma a világ polgárai lettetek.
Ma van az egyik napja felnőtté válásotoknak,
mától másnak is számadással tartoztok, nem-
csak magatoknak és szüleiteknek. Ezentúl már
nemcsak a jegyeitekért feleltek, mától a világ-
nak tartoztok számadással a jövővel, az élet
nyújtotta minden lehetőséggel. Mától kezdve
a dolgotok az, hogy itt legyetek, nyitott szem-
mel, lelkesen, felkészülten. Hogy mire? Bár-
mire és mindenre – hangsúlyozta az igazgató.

Az útravalónak szánt gondolatok után az
ünneplő egybegyűltek közösen énekelték el a
Szózatot, majd a széchenyisek iskolájukban,
a gimnazisták a Csermák József Rendezvény-
csarnokban folytatták ünnepségüket.        HG
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Majális a Dobó-lakótelepen
A Dobó István nevét viselő városrész
névadásának 50. évfordulója alkalmából a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület ma-
jálist rendezett május 1-én.

A főzőversenyen nemcsak az alkalmi sza-
kácsok mutathatták meg tudományukat, de a
már összeszokott csapatok is. Az Egyesület
által biztosított 1 kg. sertéshúsból – és a
hozott anyagból – készített „ételremekeket” a

pápai hagyományőrző huszárokból álló zsűri
bírálta el.

A gyerekekről sem feledkeztek meg a
szervezők. Ügyességi játékok, trambulin és

nem utolsó sorban egy megtekinthető és meg-
mászható, békésen álldogáló tank is segítette
őket abban, hogy felejthetetlen élményt sze-
rezzenek ezen a napon. A májusfaállításban a
hagyományőrzők jeleskedtek.                NHE

A Bárdos-iskola kulturális bemutatója
A többi oktatási intézményhez hasonlóan a
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos In-
tézményegysége is megtartotta kulturális
bemutatóját. A rendezvénynek május 
23-án a VOKE Batsányi János Művelődési
és Oktatási Központ adott otthont.

A teltházas programot az intézményegy-
ség vezetője, Gál Attila nyitotta meg, majd
Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igaz-
gatója is szólt a megjelentekhez: – Aki fi-
gyelemmel kíséri a műkorcsolya, jégtánc
sportág eseményeit, az nyilván tudja, hogy az
eredményhirdetést követően a versenyzők
egy gálaműsor keretében örvendeztetik meg a

közönséget tudásuk legjavát bemutatva. Isko-
lánk, a „Bárdos” diákjai is erre készülnek,
hiszen a tanév végéhez közeledve, csokorba
gyűjtve nyújtják át nekünk azokat a pro-
dukciókat, amelyeket pedagógusaik segítsé-
gével a 2012/2013-as tanévben hoztak létre –
mondta. 

Az ünnepi megnyitót követően léptek szín-
padra az intézmény tanulói. A sort az alsós
énekkar kezdte, majd a felsősök tartalmas
műsora követte. 

Nem véletlen, hogy minden műsorszám
végén vastapssal jutalmazták az ifjú elő-
adókat.  Dancs István

Mackó-malac kiállítás

A VOKE Batsányi János Művelődési
Központ május 24-én mackó-malac kiál-
lítást nyitott a Régi postaudvarban lévő
üres üzlethelyiségben.

Mint Szőcs Éva megbízott igazgatótól meg-
tudtuk, a kiállítás apropóját az adta, hogy
Ugróczky Judit az intézménynek adományoz-
ta a mackóit, illetve Füstös Péter is rendelke-
zésre bocsátotta a kis malacokból álló gyűjte-

ményét. A kiállításmegnyitón Havasi Sarolta, a
Járdányi Pál Zeneiskola gitártanára közös
éneklésre hívta az óvodásokból, kisiskolások-
ból álló közönséget. A gyermekkönyvtáros
Vasáros Ferencné Márta néni egy mesével va-
rázsolta el a kicsiket, a Kertvárosi Óvoda Ka-
tica-csoportja pedig egy kedves kis műsort adott.

Az állandó kiállítás minden nap 9-17 óráig
tekinthető meg. NHE

Harcművészeti Világbajnokság
A WAKF Amatőr Harcművészeti Világbaj-
nokság helyszíne a Csermák József Rendez-
vénycsarnok lesz június 27-e és 30-a között.

A május 23-án megtartott sajtótájékoztatón
Horváth Ferenc, a WAKF magyarországi
képviselője elmondta, hogy hazánkban elő-
ször rendeznek ilyen bajnokságot. Azért esett
a választásuk Tapolcára, mert itt minden fel-
tétel adott a verseny magas színvonalú lebo-
nyolításához. Nemcsak a felújított rendezvény-

csarnok kiváló helyszín, de a város is támo-
gatja a rendezvényt, a fővédnökséget Császár
László polgármester vállalta el.

A 20-22 ország részvételével lezajló világ-
bajnokságra 700-1000 főt várnak. A kevert
rendszerű küzdősportok mellett tatamispor-
tok és ringsportok is szerepelnek majd. A nők
és a férfiak külön versenyeznek, lesz gyer-
mek (12 év alatti) és veterán (50 év alatti), il-
letve gold (50 év feletti) versenyszám is. NHE

Nyíltnap 
a rendőrségnél

A helyi óvodások és általános
iskolások részére május 3-án
lehetőség nyílt arra, hogy bete-
kinthessenek a rendőrség mun-
kájába.

A gyerekek bűn- és baleset megelőzési kis-
filmeket tekinthettek meg. Körbevezették
őket a fogdán, csapatszolgálati felszerelése-
ket láthattak, sőt egy rendőrkutyás bemutatón
is részt vehettek.

Ezen a délelőttön került sor a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztályán dolgozó Orsós Károly r.
őrnagy RecepTúra című könyvének bemuta-
tására is. A kiadvány 15 kedvelt „kriminális”
étel receptje mellett (köztük a pandúrgulyás, a
bakonyi betyárnyárs) régi bűnügyi tudósítá-
sokat, a tájegységek látnivalóit, a kapitány-
ságok területén jellemző bűnelkövetési mó-
dokat is tartalmaz. A hasznos tanácsok között
a kapitányságok elérhetősége, illetve egy
térkép is megtalálható. NHE

Az áldozattá válás
megelőzésének

érdekében
A Vállalkozók Területi Ipartestülete kereté-
ben működő Üzleti Klub második rendezvé-
nyének a vagyon elleni bűncselekmények és
az áldozatvédelmi lehetőségek voltak a fő té-
mái május 13-án a Testület székházában.

A kiskereskedelmi egységek sérelmére el-
követett lopásokról, szabálysértésekről Molnár
András százados, a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság kiemelt főelőadója szólt. A pénzintézetek
és kiskereskedelmi egységek sérelmére elkö-
vetett rablások jellemzőit és a megelőzés le-
hetőségeit Orsós Károly, a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság őrnagya ismertette.
Rácz László, a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezete titkára a technikai véde-
lemről tartott előadást. 

A résztvevők betekintést nyerhettek a
vagyonvédelmi technikai eszközök széles
tárházába is. A rendezvény konzultációval
zárult. NHE

A családias hangulatú, vidám program mindenkinek kínált szórakozást,
kikapcsolódási lehetőséget

Fotó: N. Horváth

Domján Tamásné Nagy Eszter vezényelte Kicsinyek Kórusa is osztatlan si-
kert aratott

Fotó: Dancs

A mackók bűvöletében

Fotó: N. Horváth

A Tamási Áron Művelődési Köz-
pont ezúton is köszönetet mond a
Hotel Pelion vezetőségének és mun-
katársainak azért a segítségért,
amelyet a Filharmónia által szerve-
zett hangversenysorozat lebonyolí-
tásához nyújtott.

Mint köztudott, a Tamási Áron Mű-
velődési Központot a belváros érték-
megőrző rehabilitációja keretében
felújítják, így a bérletes előadásoknak
új helyszínt kellett keresni. 

Erre a Hotel Pelion kiválóan alkal-
mas volt.

Köszönet

Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.

Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár

fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,

árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában

hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.

Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,

de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng

tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával

vértezve jár, s - bár tán nem érzi -
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért

titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,

"LÉLEK SZOBRÁSZA":
PEDAGÓGUS?!

Füle Lajos: 
Pedagógus



Tájékoztatás:
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Tópart Fesztivál ideje alatt az alábbi forgalmi rend
változások lesznek Tapolcán: 
Lezárásra kerül a Fő tér 2013. június 08-án 07.00 órától június 09-én 22.00 óráig. Ezen
időszak alatt a Halbolt előtti és a Deák F. utcai buszmegálló ideiglenesen áthelyezésre kerül
a Kertvárosi ABC elé. 
Lezárásra kerül a Malom köz 2013. június 08-án 7.00 órától június 09-én 22.00 óráig.
Kérjük, az érintett ingatlantulajdonosok és a lakosság megértését! 

A szervező: Tapolca Kft.

A Szeretet Leányai Társulata (Vincés nővérek) fenntartásában működő Szent
Erzsébet Óvoda idén ünnepli 20 éves jubileumát, amelyre nagyszabású ünnepséggel
készült május 29-én. (A rendezvényről a júniusi újságban számolunk be – a szerk.)

Az elmúlt évek gyermekmunkáiból rendezett kiállítás az óvoda tornatermében
tekinthető meg május 27. és június 7. között, az intézmény nyitva tartási ideje alatt.
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CIVILTÉR

Kerek évfordulót ünnepeltek 
a Pünkösdi Dalostalálkozón

Kerékpárral a Csobánc körül

A tíz éve alakult Csobánc Népdalkör
május 10-én, házigazdaként köszönthette a
szintén jubileumához (tizedik) érkezett
Pünkösdi Dalostalálkozó résztvevőit a
Csobánc Művelődési Házban.

Idén öt népdalkör tisztelte meg jelenlétével
és műsorával a rendezvényt: Balatonfüredről,
Balatonarácsról, Alsóörsről, Monostorapáti-
ból érkeztek a dalos kedvű hölgyek és urak a
házigazda Csobánc Népdalkörön kívül.

A családias hangulatú találkozót ezúttal
is a városrész önkormányzati képviselője,
Bakos György nyitotta meg. Utalt rá: – A
magyar népzene legősibb formája a népdal,
amely emberi érzelmeket és gondolatokat
fejez ki. 

Lapunk számára Kocs Ida művészeti ve-

zető elmondta, hogy a 2003-ban útjára indí-
tott kezdeményezés az akkori rendezvényszer-
vező, Simon László nevéhez fűződik. Büsz-
kén szólt arról a tényről, hogy egy évtizedes
kitartó munkájuk gyümölcseként 3 ezüst és 5

aranyminősítés boldog tulajdonosai.
Bognár Ferenc a Csobánc Művelődési Ház

vezetőjeként szintén örömének adott hangot,
hogy a szűkös anyagi kondíciók ellenére
minden esztendőben sikerül biztosítani ennek
a tradicionális zenei seregszemlének a meg-
valósítását.

A X. Pünkösdi Dalostalálkozó a jó hangu-
latú népdalcsokrok előadása után az Emlék-
lapok és virágcsokrok átadásával folytatódott,
majd kezdetét vette a vacsora, tánc és a
kötetlen beszélgetés. Dancs István

Több, mint százan vettek részt a Csalá-
di Kerékpártúrán május 21-én.

A gyülekező előtt a Bringacentrum jó-
voltából a kerékpárok ingyenes állapotfel-
mérésére volt lehetőség, de a túra során a
szerelő a menettel haladt, és akinek szük-
sége volt rá, segített. Indulás előtt minden
résztvevő láthatósági mellényt kapott. A
Tapolcai Rendőrkapitányság részéről el-
hangzott egy tájékoztatás a túrára vonat-
kozó közlekedési szabályokkal kapcsola-
tosan, valamint járműveikkel  felvezették
a bringásokat és biztosították a baleset-
mentes áthaladást a kereszteződéseknél.  

Diszelben, a falukemencénél langalló-
val, zsíroskenyérrel, üdítővel várták a

résztvevőket. Közreműködtek önkéntes
munkájukkal a Talentum Ifjúsági Egye-
sület Diszel fiataljai. A kerékpártúra vé-
gén a bringások a fejük fölé emelték ke-
rékpárjukat, jelezve, hogy még mindig
van mit tenni és fejleszteni a kerékpáros
hálózaton. Ez a kerékpártúra a KDOP-
4.2.2-11-2011 „Tapolcai kerékpárforgal-
mi hálózat fejlesztése” projekt keretében,
az Európai Unió támogatásával az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. A következő brin-
gás rendezvény június 12-én 17.30-tól
lesz. A Gördülj Velünk! rendezvényére is
várják a résztvevőket a Tapolca-Diszel kö-
zötti kerékpárúton.     Gerencsér Barbara

A házigazda Csobánc Népdalkör ezúttal is színvonalas népdalcsokorral
kedveskedett a jelenlévőknek

Fotó: Dancs

A kísérő

Jubileumi ünnepség

Megújul a Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Kiválóságát hangszeres zenész két hely-
zetben bizonyíthatja, ha szólót játszik,
vagy kísérettel versenyművet ad elő. A
kísérő lehet zenekar, amikor a karmes-
ternek, és lehet másik hangszeres zenész,
akiknek kényes a feladata. Mindkét eset-
ben tökéletes művészi együttzenélés a mű
megszólaltatásának feltétele. 

Április 26-án zeneiskolánkban, fiatal, pályá-
ján induló hegedűművész, Szabó Gábor mu-
tatkozott be. Tökéletes játékával, Beethoven
D dúr hegedűversenyét adta elő. Ezt a cso-
dálatos művet világhírre magyar művész,
Joachim József vitte. A hegedűsről csupán
annyit kell mondanom, róla még sokat fo-
gunk hallani. Játéka lenyűgözően expresszív
és pontos. Elcsépelt jelző, de virtuóz játékot
hallottunk.

A kísérője, zongoratanárnő, Müller Ilona
volt. Az Ő zenészi karaktere az állandó fej-
lődés. Egyik első bemutatkozásán, úgy em-
lékszem. Yamaha hangszeren, nem fogott
meg. Viszont egy hallgatói hangversenyen,

amikor különböző zenéket, különböző kor-
ból származó darabokat kísért, azonnal
feltűnt muzikalitása. Ahogy rögtön beil-
leszkedett az előadásra kerülő művek kü-
lönböző stílusaiba. Ez komoly mentális tel-
jesítmény. Ugyanis, többet jelent egysze-
rűen jó hangszeres játéknál, mert a zenei
affektív titkok megértése ennek feltétele. A
Beethoven versenymű pontos kísérete a
hegedűművész teljesítményét biztosítja.
Beethoven zenéje férfias zene, az emberi sza-
badságeszmény ethosza szólal meg benne.
Amit a nagyon nőies tanárnő keményen és
biztosan csalt elő hangszeréből. A kultúrált
zeneisége megóvta viszont attól a sok kísé-
rőben jelenlévő törekvéstől, hogy kísérőből
domináns társsá váljék. Hogy az ő játékára
figyeljenek. Finom pianói és határozott for-
téi illeszkedtek a hegedűverseny nagyon he-
lyesen megszólaltatott dinamikájához. Töké-
letes együttzenélést hallhattunk. Nem kell
csűrni-csavarni a szót, az est maradandó
zenei élményt nyújtott.       Dr. Sáry Gyula

A hajléktalanság témakörének aktualitása
egy érzékeny társadalmi probléma, meg-
oldási lehetőségeinek feltárása a jelen
kihívása, feladata.

Tapolcán a hajléktalan ügyben a város
nagy felelősséget érez és vállal az által, hogy
fenntartja a hajléktalan átmeneti szállót
önkéntes alapon, mivel az nem kötelező
ellátási forma. Az intézményünk tapolcai,
illetve raposkai érdekeltségűeknek biztosítja
szolgáltatásait, működtetője a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet. 

Nagy örömet szerzett számunkra, hogy
2013 tavaszán megnyertük az Új Széchenyi
Terv támogatási rendszeréhez benyújtott,
európai uniós támogatással megvalósuló a
TIOP 3.4.2-11/1-2012-0191 önkormányzati,
állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentla-
kásos intézmények korszerűsítésére kiírt
pályázatot. A pályázat megírására sok időt,
energiát fordítottunk. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a pályázatot benyújtó
Tapolca Város Önkormányzatának és az azt
előkészítő Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek.

A nyertes pályázat lehetőséget biztosít ar-
ra, hogy a hajléktalan ellátás továbbra is meg-

oldott legyen városunkban. Jelenleg ideiglenes
működési engedéllyel rendelkezik intézmé-
nyünk, mely 2014. december 31-ig érvényes.

A tapolcai hajléktalan emberek átmeneti
szállásának (Tapolca, Arany János u. 16.) kor-
szerűsítése során a pályázó szervezet a lakók
életminőségének javítását, az intézményben
uralkodó rossz infrastrukturális adottságainak

és hiányos felszereltségének leküzdését,
illetve az életviszonyok humanizálását és
modernizálását tűzte ki céljául.

További cél az intézményben tapasztalható
zsúfoltság csökkentése a belakható tér tá-
gításával, az intézményen belüli férőhelyek
áthelyezésével, illetve az épületbővítéssel
elérhető kapacitásnövelés, a jelenleg enge-

délyezett 30 férőhely számának emelése 36
férőhelyre, továbbá az épület energiahaté-
konyságának növelése és akadálymentessé-
gének biztosítása, illetve az önkéntes munka-
végzéssel kapcsolatos innovatív intézményi
együttműködési formák bevezetése.

Ezeken felül fontos a motiválás, mielőbbi
társadalmi reintegráció. Az új intézményben
megvalósítható szakmai munka elősegítené a
lakók visszailleszkedését a társadalomba,
kiemelt figyelmet fordítva az egyéni tanács-
adás és a mentálhigiénés csoportmunka mo-
tiváló, tanító, felkészítő szerepére.

A megnyert pályázat fontos mérföldkő a
hajléktalan ellátás korszerűsítésében, mely
a várostól nem követel ráfordítást, hiszen
100 %-ban támogatott, javasolt támogatási
összege 115 070 895 Ft. A felújítást köve-
tően előírásoknak megfelelő korszerű intéz-
ménnyel büszkélkedhetünk majd. Egy új,
gazdaságos intézmény kerülhet átadásra, így
fenntartási költségei is lényegesen csökken-
nek. Fontos kiemelni, hogy a felújítási idő
alatt a hajléktalan személyek ellátása mara-
déktalanul biztosított marad.  Magvas Zoltán

szociális és mentálhigiénés munkatársA megújuló szálló grafikai terve

Tópart Fesztivál • 2013. június 7-9. • Tapolca, Malomtó
Bor, Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál



A 20. alkalommal megrendezett
ifjúsági sajtófesztiválnak a Mille-
náris adott otthont május 10-én. A
rendezvényen a legjobb ifjú újság-
írókat és az általuk szerkesztett új-
ságokat is díjazták.

Online újság kategóriában a Tapol-
cai Általános Iskola Bárdos Lajos In-
tézményegységének tanulói – Kardos
Krisztina, Márai Barbara, Nemes Vivien,
Batka Kristóf, Puha Imre, Vígh Dorina
– második helyezést értek el. Felké-
szítő tanáruk Zentai Csaba. 

Gratulálunk!  NHE

A harmadik alkalommal megrendezett,
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi if-
júsági verseny országos döntőjében a kö-
zépiskolásoknál a tapolcai Batsányi János
Gimnázium és Kollégium tanulói – Slang
Henrietta, Kiss Bence, Kardos Gergő, 
Ölvegyi Roland – bizonyultak a legjobb-
nak. Felkészítőjük Horváth András tűz-
oltó alezredes.

Az országos döntőt április 27-én a közös
rendőr- és tűzoltónapi majális keretében ren-
dezték meg Budapesten, a Városligetben. 

A versenyzőknek 11 helyszínen kellett
elméleti és gyakorlati feladatokat megoldani
(polgári védelem, iparbiztonsági, tűzvédel-
mi, tűzmegelőzési teszt, sérült ellátása, illet-
ve mentése „szennyezett” telepről, túlélőcso-
mag összeállítása, tűzoltás, ár- és belvíz, helyi
kárelhárítás, veszélyes anyagok felismerése).

A versenyt a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség és a Magyar Tűzoltó Szövetség
hirdette meg, a fővédnökséget a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vál-
lalta fel. Gratulálunk a győzteseknek!     NHE

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK
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A kétkezi munka dícsérete
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) hatodik alkalommal rendezte meg
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. A több
fordulós, előselejtezős verseny országos dön-
tőjére a „VI. Szakma Sztár Fesztivál” kereté-
ben került sor Budapesten a Hungexpo vá-
sárközpontban. A versenyt Orbán Viktor
miniszterelnök nyitotta meg, hangsúlyozva:
„Egy jó szakma felér egy diplomával.”

Hasonlóképpen gondolták ezt Schrötter
Márk, Köves Mihály és Jánosi Dávid Tibor is,
a Széchenyi István Szakképző Iskola tanulói.
A vízvezeték és vízkészülék-szerelő szakmá-
ban az első három, dobogós helyezést a tapol-
cai srácok szerezték meg, ezzel öregbítve
nevelő intézményük és a város hírnevét.
Csizmadia László felkészítő tanár elmondta,
hogy óriási érzés átélni a verseny pillanatait.
– Ez olyan, mint egy olimpia, amire az ember
hosszú hónapokat, éveket készül, és a végén
beérik a gyümölcse.

A versenyt körülbelül 10-12 ezer ember
kísérte nagy érdeklődéssel. A szépen csillogó
érmek mellett a fiatalok előtt a szakmai
előrelépés lehetősége is felcsillant, hiszen a
versenyt figyelemmel kísérték az MKIK
vezetői és több nagy cég igazgatója is. 

A megmérettetésen résztvevő tanulóktól
megtudtuk, hogy a budapesti döntőt több se-
lejtező előzte meg. Az első fordulót Veszp-
rémben rendezték, ahova az iskola négy ta-
nulóval nevezett és mind a négyen tovább is

jutottak. Az országos előválogatóról, ahol
komplex (elméleti és gyakorlati) feladatokat
kellett megoldaniuk, már csak hárman
jutottak az országos döntőbe. A fővárosi ren-
dezvényen összesen 110 iskola 198 diákja
versenyzett, harminckilenc szakmában. 

Az épületgépészetet négy szakterületre
osztották, központi fűtés-, gáz-, vízvezeték-
szerelőkre és hűtés- légtechnikára. Csizmadia
László szerint az érmek, az elért eredmények
akkor válnak kerek egésszé, ha a fiatalok a
többi szakterülettel is megismerkednek, majd
pedig használni tudják az elsajátított ismere-
teket. Ezt nem gondolják másképpen a díja-
zottak sem, hiszen az aranyérmes Schrötter
Márk szeretne másodszakmát szerezni gáz-
hálózati- és központi-fűtés rendszerszerelő-
ként, Köves Mihály, aki ezüstérmes lett, már
rendelkezik másik szakmával és a harmadik
helyezett Jánosi Dávid Tibor is a másodszak-
ma megszerzése után szeretne szakmájában
elhelyezkedni. 

A nívós versenyen elért eredményeket
Császár László, Tapolca város polgármestere
is elismerte és az iskola tantestülete előtt tar-
tott ünnepi beszédének keretein belül, tapol-
cai ajándéktárgyakból összeállított csomagot
adott át a Szakma Kiváló Tanulóinak.

A versenyző diákokat felkészítette: Báthory
László, Csizmadia László, Mészáros Pál és
Nagy László.

Eredményeikhez gratulálunk!              HG

Kis újságírók,
nagy sikerek

Katasztrófavédelem – felsőfokon

Gratulálunk!
A május 12-én Veszprémben megrendezett Diákolimpia Megyei Döntőjén az 1.
korosztályban játszó tapolcai focisták ezüstérmet szereztek.

Tapolcai sikerek

Vers- és 
prózamondók

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma min-
den évben meghirdeti az alapfokú művészeti
iskolák országos tanulmányi versenyét,
amelyen a Szín-Vonal Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény is részt vesz. 

Áprilisban kerámia- és zománcműves tu-
dásukat vethették össze a tanulók.

A kerámia döntőben az alábbi eredmények
születtek: a 9-10 évesek korcsoportjában ötö-
dik helyezést ért el Vajda Noémi (Bárdos Lajos
Intézményegység), negyedik helyezett lett
Vers Enikő (Kazinczy Ferenc Tagintézmény).
A 10-12 évesek között negyedik helyezést ért
el Horváth Dzsenifer (Bárdos Lajos Intéz-
ményegység). A diákok felkészítő tanárai:
Szaller Andrea és Juhász László.

Tűzzománcosok ötvös- és festőzománccal
díszített tárgyakat alkottak. A 10-12 évesek
korcsoportjában első helyezést ért el Somogyi
Júlia (Bárdos Lajos Intézményegység), a 12-
14 évesek közül különdíjban részesült Barcza
Lilla (Bárdos Lajos Intézményegység), a 14-

16 évesek között első helyezést ért el Kardos
Eszter, ötödik helyezést Csitos Bianka
(Batsányi Gimnázium), a 16-18 évesek közül
első helyezett Rozsos Regina, második
Mészáros Anna (Batsányi Gimnázium) lett.
Felkészítőjük Baranyai Zoltánné.

A Szedresi Lovas Udvarház által meghir-
detett V. Országos Lovas Rajz- és Fotópályá-
zaton díjazott lett: Csom Dorina (Kazinczy
Ferenc Tagintézmény) és Bakos Dávid (Bárdos
Lajos Intézményegység). A legjobbak közt
kiállításra került Renner Nikolett, Rohály
Boglárka, Sáfár Gyula Richárd, Tóth Teodóra,
Szűcs Boglárka Judit, Tóth Boglárka, Gurdák
Viktória munkái.

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum által meghirdetett országos rajzpályáza-
tán az alábbi eredmények születtek: első he-
lyezett Horváth Zsuzsanna, második Marton
Dóra (Kazinczy Ferenc Tagintézmény) és
Vigh Dorina (Bárdos Lajos Intézményegy-
ség). Gratulálunk! Forrás: Szín-Vonal

Az idei speciális vers- és prózamondó
versenynek a pápai Balla Róbert Téri
Általános Iskola adott otthont.

A tanulásban akadályozott fiatalok számá-
ra meghirdetett megyei megmérettetésen 32
tanuló vett részt.

A tapolcai Szász Márton-iskola tanulói
közül Orsós Richárd 1. helyezést, Horváth
Krisztina 3. helyezést ért el. Felkészítő: Frang
Vivien. A felső tagozaton Farkas Krisztina 1.
helyezett lett. Felkészítő: Éder Márta.

A verseny keretein belül rajzpályázatot hir-
dettek, amelyen az iskola foglalkoztató cso-
portjából László György az 1. helyezést, a
tanulásban akadályozottak között Orsós Ricsi
a 3. helyezést érte el! Gratulálunk!            VJ

Képünkön a tapolcai csapat. Alsó sor balról: Giczi Dániel, Kiss Bence,
Szabó Krisztián, Mohos Barnabás. Álló sor balról: Szabó Barnabás, Varga
Ádám, Világos Péter, Kasza Zalán. Edző: Lukácsa Norbert

Fotó: Sz.Z.

„Emlékezzél a mult időre…”
A tapolcai Batsányi János Gimnázium és
Kollégium történetében másodszor bontot-
tuk ki az időkapszulát május 9-én, ünne-
pélyes keretek között. 

Az időkapszula a földszinti előtérben, a be-

járattal szemben elhelyezett emléktábla alatt
volt, s 1970-ből és 1995-ből őrzött üzeneteket
az utókor számára. 

Először iskolánk igazgatója, Varga Tiborné
köszöntötte a megjelenteket: Farkas Gyulánét,

iskolánk előző vezetőjét, tanárokat, a jelen-
legi diákönkormányzati képviselőket, iskolánk
régi diákjait. Ezután Anga Dániel diákönkor-
mányzati képviselő és Sólyom Károly alpol-
gármester úr, egykori gimnazista segítségével
előkerültek a falból azok a dolgok, köztük egy
nemzeti színű szalag, amiket ránk hagytak elő-
deink. 1970-ben az akkori munka- és diákkö-
zösség 25 évre helyezte el tanácsait és egy
nemzeti színű szalagot. Több oldalnyi levelet
hallgathattunk meg, amelyből a rendszer-
váltás előtti időszakról tudtunk meg dolgokat.

Az 1995. év ifjai egy levéllel, az osztályok
névsorával, egy pólóval, egy kitűzővel és egy
akkor készült videofelvétellel ajándékoztak
meg minket. A videó segítségével láthattuk,
milyen volt az akkori diákélet, a kulturális
bemutató, s itt találtunk is néhány olyan ötletet,
amit majd mi is felhasználhatunk. Megtudhat-
tuk, hányan jártak akkor ide, milyen képzések-
ben vettek részt, hogyan öltözködtek.

Ezek után pedig mi következtünk. Felol-
vastuk leveleinket, amelyekben arról tájékoz-
tatjuk 2035 fiataljait, hogyan látjuk mi a
mostani világot, miként gondolkodunk róla.

Bemutattuk mindennapjainkat az iskola
falain belül és kívül: öltözködési szokásain-
kat, a ma elérhető legfejlettebb technikai esz-
közeinket, kedvenc iskolai rendezvényeinket,
a gimnázium hangulatát. A leveleken kívül
elhelyeztünk egy ballagó tarisznyát, egy
Batsányi-kitűzőt, egy emlékpólót, a legfris-
sebb Új Tapolcai Újságot, a Veszprém me-
gyei Napló napilap Vén Diák mellékletét a
megye ballagó tanulóiról, és egy DVD-t az
iskolai rendezvényekről. 

A kibővített kapszulát azzal a reménnyel zár-
tuk vissza helyére, az iskola falai közé, hogy
következő kibontásakor: 25 év múlva ugyan-
úgy itt állhatunk – idősebben, de tapasztaltab-
ban, bízva abban, hogy az akkori gimnazisták is
tisztelettel emlékeznek majd elődeikre, s méltó
módon továbbörökítik az akkor már közel 90
éves intézmény szellemét. Apáczai Csere János
szavaival 1635-ből: „…megbecsülöm azokat,
akik megelőztek, de a magam részéről azokat
is, akik utánam jönnek”.
Tulok Fanny Fruzsina és Niedermaier Lisa
Batsányi János Gimnázium és Kollégium,

11.CÜzent a múlt...

Fotó: Holló



A május 6-a és 13-a között megrendezett
Batsányi Emléknapok keretében – a
Batsányi Emlékbizottság szervezésében – a
nevét viselő civil szervezetek, intézmények
méltóképpen emlékeztek a 250 évvel ez-
előtt Tapolcán született költőre.

A Batsányi-kultusz kezdetei a XIX. század
második felére tehetők, akkor erősödött meg
először a tapolcai polgárokban, hogy a hánya-
tott sorsú költő emlékének ápolása szent
kötelességük. Az elkövetkezendő évtizedek-

ben a helyi sajtóban megjelenő írások egyre
inkább kijelölték azt az utat, amelyen járnia
kell a költő emlékét ápolóknak. Bár már a
tapolcai Képviselő-testület 1899. január 6-án
megtartott ülésén felmerült, hogy Batsányi és
felesége, Baumberg Gabriella hamvait haza
kell hozni Linzből, erre csak 1934 májusában
került sor. Az ünnepélyes keretek között
történt újratemetés után évtizedekig néma
csend. Majd 1953-ban Zákonyi Ferenc ösz-
tönzésére az Idegenforgalmi Hivatal egyik
helyiségében Batsányi-emlékszobát rendez-
tek be. A Batsányi-kultusz máig tartó fellen-
dülésében, a Batsányi Emlékbizottság újra-

élesztésében elévülhetetlen érdemeket szer-
zett Keresztury Dezső, Orbán József, a Haza-
fias Népfront titkára, Tóth József, Marton
László és Cserhát József. A fellendülés csúcs-
pontja a költő születésének 200. évforduló-
jára rendezett nagyszabású programsorozat
volt.

Azóta 50 év telt el. Míg az első 25 év a
Batsányi-kultusz „kifáradásának” jeleit mu-
tatta, addig az utolsó 25 évben rendszeressé
váltak az újjászervezett Batsányi Emlékbi-
zottság égisze alatt rendezett Batsányi Em-
léknapok.

A 2013-as év Batsányi-ünnepségsorozata
május 6-án a Tapolcai Általános Iskola

Batsányi János Tagintézményében kezdődött,
ahol dr. Komjáti Sándorné Nyakó Györgyi
igazgató méltatta a költő érdemeit, majd a ta-
nulók zenés-verses műsorral idézték meg az
iskola névadójának alakját.

A nyitónap délutánján a Régi temetőben a
költő-házaspár sírjánál emlékeztek. A Batsányi
János Vegyeskar és Burszán Botond szava-
latát követően Sági István alpolgármester em-
lékezett városunk irodalmi nagyságára, érint-
ve életének fontosabb állomásait, sikereit, sze-

relmét, küzdelmeit és megpróbáltatásait. Em-
lékező beszéde végén így summázott: „… mint
minden igazán nagy ember, ő is a népéért égett
el. Élete tele volt szenvedéssel, csalódással,
harccal és üldöztetéssel. A mai Magyarország
– és természetesen a szülőváros Tapolca –
azonban haladó hagyományainak többi
nagyjai között az ő emlékét is megbecsüli.”

A rendezvény záróakkordjaként koszorú-
zás következett, ahogy tették azt május 8-án
is a Batsányi-emlékhelyeknél (Városi Mú-
zeum, Batsányi János és Baumberg Gabriella
szobroknál és a szülőháznál), szavalatokkal is
tisztelegve költő-nagyságunk emlékének.

Május 7-én a VOKE Batsányi János Mű-
velődési Központ adott otthont a Batsányiról
szóló kiállításnak és az ő verseit megszólal-
tató szavalóversenynek. Míg a kiállítás-meg-
nyitón Németh István Péter költő idézte meg
Batsányi alakját, addig a Presits Tamás ve-
zette zsűri Burszán Botond, tapolcai gimna-
zista szavalatát értékelte legjobbnak.

Május 9-én az Országos Batsányi Kultúr-
történeti Vetélkedő döntőjén résztvevő csapa-
tok adhattak számot tudásukról a VOKE-ben.
A vetélkedő fő témája Batsányi János és kora
volt. A zsűri döntése alapján a következő
végeredmény született: 1. Patrona Hungariae,
2. a tapolcai Batsányi János Gimnázium és

Kollégium, 3. Szolnok Városi Kollégium
Gyermekváros Úti Tagintézmény.

A Városi Moziban megtartott Batsányi Em-
lékülésen Császár László polgármester kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténész szólt a költő élet-
művének jelentőségéről és a szülőváros
megnövekedett felelősségéről. Mint mondta,
Batsányi munkássága egyre kevésbé foglal he-
lyet a magyar irodalomban, érettségi tételként
is csak szülővárosában szerepel. – Batsányi
költészete ezért is vált személyes élménnyé,
csak az olvassa napjainkban, aki akarja. Ezért
is nőtt meg Tapolca szerepe a Batsányi-kul-
tusz életben tartásában, a település feladata
példátlanul megerősödött. Ebben a városban

soha, semmilyen alkalommal nem lehet el-
felejteni Batsányit – hangsúlyozta az iro-
dalomtörténész.

Az emlékülésen mutatták be azt a Batsányi-
ról szóló előadásokat tartalmazó kötetet, amely-
nek anyagát Kertész Károly válogatta és szer-
kesztette.

A 250. évforduló ünnepségsorozatát záró
gálaműsorban fellépők a költő emléke előtt
adóztak színvonalas műsorukkal. Itt került
sor az idei Batsányi-díj odaítélésére is. Ebben
az évben Varga Tiborné, a gimnázium és dr.
Komjáti Sándorné Nyakó Györgyi, a Batsányi
Tagintézmény igazgató kapta ezt a rangos
elismerést.

Dancs-Havasi-N. Horváth

A Páneurópa Unió Helyi Szervezete má-
jus 13-án megemlékezett a szervezetről
megalakulásának 20. évfordulója alkal-
mából. Anyák Napja közeledtével tisz-
telettel emlékezett meg az édesanyákról.

A Városi Mozi közönségének érdekes
előadást tartott Tóth Lászlóné Fehér Andrea
grafológus – Batsányi aláírását elemezve. A
Batsányi Emléknapok gazdag programjá-
nak mintegy része volt ez az előadás – je-
lesül a költő születésének 250. évforduló-
ján. A pedagógus alapképzettséggel rendel-
kező előadó több szállal kötődik Batsányi
szelleméhez. Nagyszülei a Batsányi-hamvak
újratemetésének tanúi-szereplői; maga a
Batsányi-énekkar tagja. Mottója: Találko-
zásom Batsányi Jánossal.

Fehér Andrea az alapos grafológus-kép-
zettségen túl állandó önképzéssel ma már gya-
korlott szakember e területen. Előbb a forrá-
sokban található Batsányi-aláírások hiteles-
ségét vizsgálta, majd egyezésüket ill. kü-
lönbségüket. Az ifjú Batsányi korából szár-

mazó első aláírás – csak vezetéknevet alkal-
mazó – önérzetes, „dölyfös”, önmagát fel-
vállaló közéleti embert mutat. Betűnként

elemezve a jellemet: karriervágy, ugyan-
akkor tartózkodás érződik. Szárnyalás és
otthonhiány, felkapaszkodó, kompromisz-
szumképtelen, büszke, akadályvágó jellem.
A szóvégi kacskaringó: géniusz jel. 

A második aláírás – az érettebb korból – a
megszelídült, de ellentmondásos egyént
jellemzi; erély és gyengédség, összeszedett-
ség és szárnyalás egyaránt megtalálható
benne.                       G. Dr. Takáts Gizella
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„Ebben a városban soha, semmilyen alkalommal nem lehet elfelejteni Batsányit”

A ‘60-as években készült képen Marton László, a Batsányi Emlékbizottság
elnöke, Koroda Miklós, a Batsányi Jánosról szóló életrajzregény írója és
Cserhát József költő, a Batsányi János-nívódíj első kitüntetettje

Fotó: Tóthné Péczer Mária albumából

Az alapos felkészülésnek meglett az eredménye a vetélkedőn

Fotó: Havasi

Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész a méltatlanul elfelejtett költő
helyét jelölte ki a magyar irodalomban

Fotó: Eseménytér.hu

Sági István alpolgármester a lánglelkű költő érdemeit méltatta

Fotó: Eseménytér.hu

Írás – az egyéniség tükre
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Étlen előtt ne élvezd az ételt, szomjú előtt az italt – fokozod szenvedését. Ne szórd

tüntetőleg a pénzt a szegény előtt. (Még sóváran leső kutyának is odaveti a gazda a
szalonna bőrét, útközben is megitatja lovait az útszéli kútnál, tónál, folyónál.)

Hogy ki maradt szegény, mert beleszületett, vagy ki lett szegény, mert betegség, csapás,
rossz gazdálkodás juttatta oda, ezúttal mellékes. A sikeres, gazdag embertől elvárható a
tisztes szolidaritás, munkaadás, de legalább ne kérkedjék gazdagságával.

Szerencsére nagyon sok jómódú ember szolidáris a szegényekkel szemben; patronálnak
közösségeket, alkalmi adományaikkal segítenek.

Ez a legjobb – nemcsak anyagi – befektetés.
Azt azonban senki sem kívánja, hogy gyermekedtől vond el, amit másnak adsz.

Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 72. rész
Szupernóva-robbanás a „szomszédban”?

Vaskedvelő baktériumok óceáni üledék-
ből begyűjtött fosszíliáiban olyan vas-
izotóp nyomait mutatták ki a müncheni
műszaki egyetem kutatói, melynek a je-
lenléte egy közeli, 2,2 millió évvel ez-
előtt felrobbant szupernóvának lehet az
eredménye.

Az említett izotóp a vas 60-as tömeg-
számú radioaktív izotópja, amit a Csen-
des-óceáni üledékből vett fúrási minták-
ban található fosszíliákban mutattak ki. A
kémiai elemek nagy többsége a nagytö-
megű csillagok életének végén keletkezik,
akkor, amikor a csillag magja összeros-
kad, a külső rétegeit pedig robbanássze-
rűen ledobja magáról, így szórva szét
ezeket az elemeket a környező űrben. A
60-as tömegszámú vasizotóp szinte kizá-
rólag ilyen módon keletkezik. Mivel a
felezési ideje 2,62 millió év, ebből ki-
folyólag bolygónkon már nem lehet jelen
olyan radioaktív vas, ami a Föld kiala-
kulásakor épült be annak anyagába. Ez a
felfedezés tehát azt jelenti, hogy valami-
kor a – csillagászati értelemben vett –

közelmúltban kellett történnie egy olyan
szupernóva-robbanásnak a közelünkben,
ahonnan származhat ez az izotóp.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Marton László tanár

(Kiskomárom, 1900. február 20. – Debrecen, 198?)

Gyermek- és ifjúkoráról szinte semmit sem tudunk. Tanítóképzőbe
járt, majd polgári iskolai tanári képesítést szerzett. Pályafutását 1930-
ban kezdte Szerencsen. Magyar nyelvet és irodalmat tanított a polgári
iskolában, de hajlamai, erős irodalomtörténeti érdeklődése miatt a zemp-
léni táj kulturális életének egyik fő szervezőjévé vált. Kiterjedt mun-
kásságára tekintettel 1941-ben a Fáy András Társaság főtitkárává vá-
lasztották. Széles körű publikációs tevékenységet végzett. Írásai főleg

az Ifjú Polgárok Lapja, a Felső-magyarországi Tanügy, a Homokóra, a Déli Magazin, a
Magyar Jövő hasábjain jelentek meg. Ebben az időben alapozta meg irodalmi kapcsolatait.
Sok jeles alkotót ismert meg ekkor, pl. József Attilát, Móricz Zsigmondot. 1935-ben Sze-
rencsen adta ki a Zemplén vármegye helytörténete című művét. A háború Marton László
pályafutását is derékba törte. 

Az 1950-es években Tapolcán tűnt föl. Tanított a Templom-dombi és a Kossuth utcai
általános iskolában is. 1954-56 között a gimnáziumban volt tanár. Legnagyobb érdeme, hogy
kitartó munkával újjáélesztette a szunnyadó Batsányi-kultuszt Tapolcán és ennek széles körű
támogatottságot szerzett a társadalom körében. Az 1950-es évek végétől rendszeressé váltak
a Batsányi-napok Tapolcán. Az 1960-as években ezek gyakran többszáz fős tömegren-
dezvények formáját öltötték. Ugyanakkor népszerűsítő újságcikkek sokaságát írta a köl-
tőházaspár életéről, munkásságáról és a tapolcai rendezvényekről. Ezek főleg a Napló, az
Alföld, az Életünk, a Pedagógusok Lapja, az Idegenforgalom hasábjain jelentek meg. 1975-ben
megvált Tapolcától. Debrecenbe költözött és ott is halt meg. Munkássága méltó a tapolcaiak
emlékezetére.    /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: 2 csomag réteslap, 100 g
mák, 200 g cukor, 500 g tehéntúró, 100 g
mazsola, 300 g alma, 100 g dió, 200 ml tejföl,
2 db tojás, 100 g vaj, 50 g zsemlemorzsa,
őrölt fahéj, 1db citrom héja.

Elkészítés: Az almát meghámozzuk, lere-
szeljük, fahéjjal, és reszelt citromhéjjal íze-
sítjük. Ha sok levet enged, nyomkodjuk ki. A
tehéntúrót szitán áttörjük, belekeverjük a
tojásokat, hozzáadunk 50 ml tejfölt és a meg-
mosott mazsolát, cukorral, citromhéjjal
ízesítjük. A darált diót és a mákot külön-
külön cukorral összekeverjük. Egy jénait
vagy tepsit kivajazunk, és a rétestésztát réte-

genként belerakjuk, minden réteslapot a
töltés előtt olvasztott vajjal meglocsolva és
zsemlemorzsával meghintve. A rétegezés sor-
rendje: dió, alma, túró, mák, amíg tart. A
mákréteg alá kenhetünk kevés házi lekvárt is.
A dió- és máktölteléket locsoljuk meg 1-2
evőkanálnyi tejföllel is. Legfelülre réteslap-
nak kell kerülnie, amelyet kevés olvasztott
vajjal és tejföllel meglocsolunk. 180 °C fokos
sütőben, kb. 30-40 perc alatt, megsütjük.
Porcukorral meghintjük, és tortaszeletekre
vágva, melegen tálaljuk

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Rakott rétes

Borsikafű
Népies neve: borsfű, hurkafű, pereszlény.
20-50 cm magasra nő, apró, hosszúkás,

illatos levelei vannak. Fűszeres illatú, általá-
ban bokrosan elágazó, szálas, lándzsás levelű
növény. Virágai 1-3 tagú álörvökben nyílnak,
a párta közel 5 mm hosszú, fehéres vagy lila,
a csészecső belül kopasz.

Virágos, leveles hajtását gyűjtik gyógyá-
szati célokra. Egész nyáron virágzik, kiskert-
ben könnyen termeszthető.

Hatóanyagai: Illóolaj, benne karvakrol és
cimol. Főkomponensek, valamint tujon, mir-
cén, timol, monoterpének; limaceae-cserző-
anyagok, mint a rozmaringsav.

Elsősorban fűszernövény, különösen bab-
ételek készítéséhez. Emésztés- és étvágyser-
kentő hatású.

Tea készítése: két teáskanálnyi szárított
borsikafüvet forrázzunk le 1 csészényi forró
vízzel, majd 5 perc után szűrjük le. Teája
bizonyítottan jó étvágytalanság, felfúvódás,
bélhurut, köhögés, torokgyulladás esetén;
köptető és toroköblögető szer. Alacsony vér-
nyomásúaknak is ajánlott.

Jó tudni: Csak kevés ideig főzzük az étel-
lel, mert erős ízétől keserű lehet az étel!

Érdekesség: Illóolaját a konzerv- és likőr-
ipar is előszeretettel hasznosítja.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 9. rész

Tamási Áron Művelődési Központ júniusi programjai
1. 9 óra: Gyógynövényklub: Dr. Szalay Miklós Emlékház és Helytörténeti múzeumláto-
gatás (Halimba). Találkozó: Tamási Áron Művelődési Központ előtt 9 órakor. Belépőjegy:
500 Ft/fő. Visszajelzés: Májerné Tobak Edit klubvezető; 6. 18 óra: „Hangjegy fesztivál” a
megújult Köztársaság téren. Közreműködnek: TÁI Bárdos Lajos Intézményegysége
Kicsinyek Kórusa, Járdányi Pál zeneiskola növendékei.

Gyepütiprás a Csobánc-hegyen és
Diszeli Falunap – június 15.

A gyepütipró csoportok indulása: 13.00 – Gyülekező Diszelben, a temetőnél. Részvételi
díj: 1.500 Ft, mely tartalmazza a borkóstolót, egy borospoharat és a vacsorát a kultúrnál. A
jó kedvét és a barátait senki ne hagyja otthon!
A diszeli kultúrháznál: 14.00 – Ünnepi megnyitó; 14.00 – Gyermek- és felnőttíjászat,
Pepe, a Lufibohóc, kisállat simogató, quadozás gyermekeknek, légvár; 17.00 – Kulturális
bemutató, fellépők: Csobánc Népdalkör, Monostorapáti Vegyeskar, Nagyvázsonyi Tánc-
csoport, Tördemici Néptáncegyüttes, Raposkai Jövő-Menő Tánccsoport, Raposkai Gézen-
Gúzok Tánccsoport, Monostorapáti Gyermek Néptánccsoport; 19.00 – Bemutatkozik a
Retro Voice zenekar; 21.30 – SMS bál.
A Bene Sátorban finom ételek és italok. (Vacsora: 500 Ft/fő áron.)
Szeretettel várunk minden kedves kikapcsolódni vágyót!

Jó szórakozást kívánnak a szervezők!

A Basic Táncstúdió „Táborock” címmel gálaműsort ad június 8-án
18 órakor a VOKE-ban.

A stúdió növendékei mellett versenytáncosok és az ELTE Musical
Színpad énekesei fogják elvarázsolni a közönséget.

Meghívó

Ugyanaz? Csak hasonló
– Ez itt Csillebérc. Ott a fa alatt egy csille érc.
– Nem tavaly, idén készült ez a margarinvaj.
– Derékfájással 50 méterre dobni a diszkoszt
dicsérendő, derék dolog.
– Elsöprű győzelem: Boszorkányok-Angya-
lok 20:10.
– Nem vén dög az, hanem Véndek.

– Szamárkút nincs, de Lókút van, sőt Urkút
is.
– Kincsem, hova lett a fiókból a kincsem?
– Ez a kecske mindig mekeg-makog, a kezdő
juhászbojtár.
– Ez a derék barna legény délvidéki, a neve is
Dély. Dr. Töreky László

Bringázz balesetmentesen!
A jó idő egyre több felnőttet és gyereket
késztet arra, hogy kerékpárra pattanjon és
vele közlekedjen. De ezzel megnövekszik a
balesetveszély is.

Ezért is volt hasznos az az oktatással egy-
bekötött előadássorozat, amelyet Bakler
Zoltán, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Alosztályának vezetője tar-
tott az iskolásoknak május 24-én, a Diákön-
kormányzat Napján.

Az oktatás során a gyerekek azokkal a
KRESZ-szabályokkal ismerkedtek, amelyek
ahhoz kellenek, hogy részt vehessenek a
közúti közlekedésben. – Ha minden jól megy,
akkor jövőre már lesz egy olyan kerékpáros
kártya „jogosítvány” is, amely igazolni fogja,
hogy a tulajdonosa elvégzett egy olyan tanfo-

lyamot, amelyen a rá vonatkozó jogszabályo-
kat megismerte – hangsúlyozta Bakler Zoltán.

Majd arról szólt, hogy azoknak a gyere-
keknek, akik a mai napon kerékpárral ér-
keztek, lehetőségük nyílik arra, hogy „vizs-
gáztassák” a biciklijüket. Az állapotfelmérés
után egy matricát kapnak, amely igazolja,
hogy a járgányuk megfelel az előírtaknak.

– Tapolca Város Önkormányzata és a Ta-
polcai Rendőrkapitányság a Széchenyi Terv
keretében nyert, Tapolcai kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése című pályázat segítségével
olyan rajzpályázatot hirdet, amelynek témája
a kerékpáros városi közlekedés lesz. A kétfor-
dulós totóban is a kerékpáros közlekedésről
kell adatokat tudniuk a gyerekeknek – tette
hozzá Bakler Zoltán. NHE

A képen látható Rák-köd egy 1054-ben
megfigyelt szupernóva-robbanás ma-
radványa. Távolsága tőlünk 6500 fény-
év, átmérője 11 fényév és másodper-
cenként 1500 kilométerrel növekszik

Fotó: Internet
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Az NB II-es nemzeti csapatbajnokság utolsó,
11. fordulójában HEMO SE Veszprém-
Tapolca Rockwool VSE 3,5: 8,5. Az öt kezdő
emberét nélkülöző, már bajnok tapolcai csa-
pat ebben az összeállításban is nagyarányú
győzelmet ért el. Győzelmével a Tapolca 15
pontos előnnyel, 100%-os teljesítménnyel lett
bajnok. A bajnokcsapat tagjai: Mádl Ildikó,
Istvándi Lajos, Nagy Zoltán, Marton József,
Bodó Bence, Samu Ferenc, Kosztolánczi
Gyula, Toronyi Dávid, Gyarmati János,
Heiligermann Gábor, Tóth Kristóf, Vajda
Attila, Horváth Márk, Domonkos Tamás,
Kaufmann Péter, Árvai Eszter, Buzás
Bertalan, Ács Márton, Szabó Benjamin,
Érseki Tamara. Gratulálunk!
További sakk hírek: Az április végén Szom-
bathelyen rendezett országos sakk diákolim-
pia csapatdöntőin is  nagyszerű eredmények
születtek a tapolcai sakkiskolások közremű-
ködésével. Az alsó tagozatos fiúknál bronz-
érmet nyert a Révfülöpi Ált. Isk. Bakos
Balázs, Juhász Judit, Réti Boldizsár össze-
állítású csapata. A felsős lányoknál ezüst-
érmes lett a zalahalápi Csontváry-iskola csa-

pata. Csapattagok: Kranácz Martina, Sötét
Barbara, Koltai Anna. Az egyéni díjazásban
Sötét Barbara és Koltai Anna tábladíjas lett.

LABDARÚGÁS:
Áprilisi jelentkezésünk óta 6 fordulót is ren-
deztek a megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokságban. Labdarúgóinknak tíz pontot sike-
rült gyűjteniük a hat fordulóban. A TIAC lab-
darúgó csapata a 26. forduló után a 2. helyen
áll a bajnoki tabellán. Eredményeik: Várpa-
lota-TIAC 0:2, TIAC-Pét 0:1, Csetény-TIAC
1:1, Tapolca-Sümeg VSE 2:1. A legutóbbi két
fordulóban a TIAC két arcát mutatta. Ajkán a
Kristálytól szenvedett vereséget 3:0 arány-
ban, majd a hétvégi fordulóban a már bajnok
Úrkút gárdáját győzte le 5:1 arányban.
A megyei IV. osztályban szereplő Tapolca
VSE a 15- 17. fordulóban a következő ered-
ményeket érte el:  Sümegprága- Tapolca VSE
3:2, Tapolca VSE-Nemesvita SE 7:0,UTSE-
Tapolca VSE 1:8

NŐI LABDARÚGÁS:
A női keresztpályás labdarúgó- bajnokságban
5 fordulót rendeztek. Következzenek a tapol-

cai hölgyek eredményei: Csabrendek-TVSE-
Honvéd 0-6 (0-1). Góllövők: Kakuk Alexandra
4, Torma Szabina, Karácsonyi Alíz 1-1;  Tót-
vázsony-TVSE-Honvéd 2-5 (1-3). Góllövők:
Gyarmati Renáta, Szabó Vivi, Szabó Evelin,
Preininger Ivett, Kakuk Alexandra 1-1;
TVSE-Honvéd-NLC-Ajka 2-2 (2-1). Góllö-
vők: Torma Szabina, Bertók Katalin 1-1;
Csetény SE-TVSE-Honvéd 6-2 (3-0). Gól-
lövők: Kulcsár Kinga, Gyarmati Renáta 1-1;
TVSE-Honvéd-Hárskút 10-3 (5-3). Szabó
Evelin, Szabó Vivi, Kakuk Alexandra 3-3,
Karácsonyi Alíz 1.

DIÁKSPORT:
Veszprémben rendezték a teremlabdarúgó
diákolimpia megyei döntőjét több korcso-
portban. A Tapolcai Általános Iskola csapatai
szépen szerepeltek a megméretésen. A III.
korcsoportban győzelmet, az I. korcsoport-
ban 2. helyet, a II. és a IV. korcsoportban a 
4. helyet szereztek a labdarúgók. A III. kor-
csoportos csapat kiharcolta a részvételi jo-
got az országos fináléra. Ebben a korosz-
tályban a megyei döntő gólkirálya lett
Németh Kornél.

KÉZILABDA:
A férfi NB II-ben a 19. fordulóban tudott
először nyerni a Tapolca VSE. Hazai mér-
kőzésen Tapolca-Pápa 32:26. Az előző for-
dulóban Tapolca VSE-TFSE 22:23. A kö-
vetkező három mérkőzés eredménye: Tapolca
VSE-Hort SE 28:40, Tapolca VSE-Treff 07 SE
29:27, Tapolca VSE-Községi SE Tarján 27:34
A hölgyek az utolsó négy fordulóban a végén
kapcsoltak rá, az utolsó két mérkőzésükön 3
pontot is begyűjtöttek. Időrendi sorrendben:
Tapolca VSE-Komárom 19:21, Tapolca VSE-
Celldömölk 21:26, Tapolca VSE-Körmend
26:26, Tapolca VSE-Sárvár 29:26.

TENISZ:
A Május 1-je Kupa elnevezésű páros tenisz-
versenyen a győzelmet a Sikos Péter, Kassai
Balázs páros szerezte meg. Második helyen a
Polák Márk, Ravasz Dániel páros, harmadikon
a Peszleg Sándor, Sikos Balázs páros végzett.
A senior megyei teniszbajnokság első for-
dulóját Tapolcán rendezték május 14-én. A
hazai csapat 3:3 arányú döntetlent játszott
Pikk csapata ellen.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Május 14-e délelőttjén újra a Csermák
József Rendezvénycsarnok adott otthont az
oviolimpia résztvevőinek. A város óvodásai-
nak legügyesebbjei versenyzőként küzdöttek
a sportcsarnok küzdőterén, társaik, szülők
és nagyszülők pedig a lelátóról biztatták őket.

A tapolcai ovisok ezen a sportos délelőttön
belakták a létesítményt, szinte ellepték e dél-
előttre a helyszínt, hogy egy vidám, sportos
délelőttöt töltsenek el az olimpia jegyében.
Közös bemelegítéssel indult a program. Cseh
Diána sportszervező bemelegítő gyakorlatok-
kal mozgatta meg a résztvevőket, majd a
kicsik körében is igen népszerű PSY Gang-
nam Style  ismert dallamára, ritmusára járták
a kicsik és a nagyok. Ezután megkezdődtek a

sor- és váltóversenyek, melyek végrehajtásá-
hoz az ügyesség, a gyorsaság, a figyelem és a
fegyelem nélkülözhetetlen volt. A tapolcai
óvodák csapatai az idei évben is megkülön-
böztető színű oviolimpiás pólókban verse-
nyeztek. Nagy volt az izgalom az újabb és
újabb feladatok végrehajtása közben. A kis
olimpikonok igyekeztek, hogy minél pon-
tosabban és gyorsabban hajtsák végre a fel-
adatokat. 

A nemes küzdelmet az idei olimpián is a
szokásos százlábú játékkal fejezték be a ki-
csik. Következett az eredményhirdetés! A re-
mek sportteljesítmény elismeréseképpen ser-
legeket, okleveleket, színes lufikat, csokit és
üdítőt kaptak jutalmul.

X. Oviolimpia

Új helyszínt, újfajta lebonyolítási módot
találtak ki a szervezők a hatodik alkalom-
mal rendezett Tapolca-Sümeg váltó meg-
valósítására.

Tapolca és Sümeg április 25-én ismét meg-
rendezte a már hagyománnyá lett váltó futó-
versenyét. Az esemény hat éve került először
megrendezésre, azóta minden évben több
száz fiatalt mozgat meg a verseny a Testvér-
városok Világnapja alkalmából. Az idei év
újdonsága, hogy a futóknak a városi sport-
telep területén belül, előre kijelölt távot kel-
lett teljesíteniük. A jelenlévőket Sági István

alpolgármester köszöntötte, a díjakat is az al-
polgármester úr adta át a résztvevő csapatok-
nak. A vándorserleget ismét a Batsányi János
Gimnázium fiú csapata vihette haza, akik 
1 óra 11 perc 6 másodperccel a leggyorsab-
ban teljesítették a távot. Ugyancsak 1. helyen
végeztek a Tapolcai Általános Iskola lányai
és a gimnázium lányai, az általános iskola 
fiú csapata a 3. helyen végzett. Az általá-
nos iskolások kategóriájában a Nagybol-
dogasszony iskola leány és fiú csapatai
ezüstérmet szereztek, a SZISZI fiai bronz-
érmesek lettek.

VI. Tapolca-Sümeg váltó

Április közepén a Városi Sporttelep extrém
sportpályáján rendezték a nyílt bajnokságot.

Maguk a szervezők is meglepődtek azon,
hogy mennyi extrém bringáshoz, görkorcso-
lyáshoz, rollereshez, deszkáshoz jutott el a
közelmúltban megrendezett tapolcai verseny
híre. Profiktól az amatőrökig mindenkinek
volt alkalma bemutatkozni a tavaly felújított
extrém pályán a sporttelepen. Egy egész na-
pon át csodálhatták a kilátogatók a külön-

leges ügyességet igénylő trükköket. A szer-
vezés nem könnyű feladatát a Tapolcaiak a
Nemzetért Egyesület vállalta magára. A szer-
vezők 82 indulót regisztráltak, a versengés-
ben több divízió is megmérette magát. A részt-
vevő korosztály is változatos volt (a legifjabb
12 éves, a legidősebb 34 éves), mint ameny-
nyire a bemutatott produkciók is. Rendkívül
magas színvonalon szórakoztatták a „fellé-
pők” a nagyérdeműt.

Nagy sikere volt a Dunántúl
Open Extrémsport-bajnokságnak

Nagyon nehéz évet zártak a nők az NB II-es
bajnokságban. Az őszi összes meccsüket
idegenben játszották, tavasszal pedig
sérüléshullám sújtotta a csapatot, ami több
mérkőzés eredményére is hatással volt.

Németh László szakosztályvezető, a fel-
nőtt csapat edzője a következőket mondta el
lapunknak a most lezárult bajnoki évadról:

– A Tapolca VSE Női Kézilabda Szakosz-
tály az NB II. északnyugati csoportjában ját-
szotta le 2012/13-as bajnoki évadot. A
Csermák József Rendezvénycsarnok ismert
meghibásodása miatt az őszi mérkőzéseket
idegenben játszotta le a csapat. A tavaszi
idény kezdetére, épp az első fordulóra tudtuk
újra igénybe venni a csarnokot, így nagy re-
ményekkel vágtunk neki a tavaszi bajnoki
sorozatnak. Úgy gondoltuk, hogy a realitá-
sokat figyelembe véve, eredményeink alapján
a bajnokság végére egy erős középcsapattá
tudunk fejlődni. Bár a felkészülésünket a
Batsányi Tagintézmény tornatermében végez-
tük el, az első két mérkőzésen győzelemmel
hagytuk el a pályát. Hatalmas eredménynek
könyvelhettük el, hogy a Győri Audi ETO
KC – végül bajnokságot nyerő – junior
csapatát az őszi idegenbeli bravúr után hazai
pályán is fölényesen vertük meg. Sajnos, a
kezdeti két győzelem után jött a „mumusnak”
számító Veszprém, és a háromgólos vereség

egy rossz széria kezdetét is jelentette. Egy-két
gólos vereség és döntetlen azok ellen, akiket
meg kellett volna verni. Sajnos, a sérülések
sem kerülték el csapatunkat. A bajnokság
második felében a kezdő csapat fele nem
tudott pályára lépni, sérülés, ill. tanulmányi
elfoglaltság miatt. Így még értékesebb az
utolsó két bajnoki mérkőzésen szerzett 3
pont. A realitásokat figyelembe véve az elért
8. hely minimális célkitűzésként elfogadható,
bár csak kevés szerencse kellett volna a
kitűzött cél eléréséhez, az erős középcsapattá
váláshoz. A gólok számát tekintve támadás-
ban jól teljesítettünk, védekezésben még van
tennivalónk. Örvendetes tény, hogy ennek az
NB-II-es csoportnak a gólkirálynője Antal
Anett (133 gól) lett. Az első 50 góllövő között
6 tapolcai játékos szerepel; ebből 2 az utolsó
négy fordulóban nem játszott. Minden erő-
feszítésünk ellenére el kell gondolkozni a
„hogyan tovább”-on. Ahhoz, hogy Tapolcán a
Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában
szereplő csapat legyen, a jelenleginél na-
gyobb közösségi összefogásra lenne szükség.
Elsősorban az anyagi háttér biztosításához
szükséges nagyobb összefogás, a hosszabb
távú célok eléréshez.

Köszönetet mondunk kitartó szurkolóink-
nak, támogatóinknak, és mindazoknak, akik a
csapat mellé álltak – tette hozzá az edző.

Befejeződött az NB II-es 
női kézilabda-bajnokság

FÖLDön futók versenye
Május 16-án a Csermák József Rendezvény-
csarnok parkolójában gyülekeztek a futni
szerető, versenyezni vágyó földönfutók.

Az idei megméretésen 412 versenyző
indult. A különböző korcsoportoknak ter-

mészetesen más-más távot kellett teljesítenie.
A befutónál minden résztvevő csokoládét

és frissítőt kapott, korcsoportonként és ne-
menként az I-III. helyen végzettek érem és
oklevél díjazásban részesültek. 

Ezen a versenyen mindenki győztes volt

Fotó: Antal



A napokban jelent meg az
Új Idők zenekar első vi-
deoklipje. 

Az immár négy éve mű-
ködő  tapolcai rockbanda a
Digitális világ című, nap-
jainkban különösen aktuá-
lis számot mutatta be az in-
ternetes közönségnek. To-
vábbi három saját szerze-
mény (Új idők, Aranyma-
dár, Mérleg) stúdiómunkái
befejeződtek, már a video-
klipen dolgoznak a fiúk,
azaz rövidesen ezt a három
nótát is hallhatja, láthatja a
közönség. Nem árt tudni,
hogy kizárólag saját szá-
mokat játszik az együttes, valóban új úton
jár az Új Idők. A lehetőségek palettája
széles, és ezzel él is a négytagú, klasszikus
metál felállásban zenélő csapat.         NHE
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Hétköznapi hősök Tapolcai futók 
a krakkói

maratonon

1887. május 10-én alakult meg Budapes-
ten az Önkéntes Mentőegyesület dr. Kresz
Géza fővárosi kerületorvos kezdeménye-
zésére. A mentés ügye 1948-ig a társadal-
mi egyesületek kezében maradt, akkor
jött létre az Országos Mentőszolgálat, és
így a mentés állami feladattá vált.

Május 10-ét a szolgálat születésnapjává
nyilvánították. Ezen a napon ünnepeljük a
Mentők Napját Magyarországon. A tapol-
cai mentőállomás – más állomásokkal
egyetemben – minden évben megrendezi a
neves ünnephez közeli időpontban, méltán
népszerű Nyíltnapját. Idén május 13-án
nyílt lehetőség bepillantani a hétköznapi
hősök munkájába, megismerni az életmen-
tő eszközöket, mentőautókat. Szalai László
mentőállomás-vezető elmondta, hogy ilyen-
kor bárkit szívesen látnak, a tapolcai isko-
lások és óvodások szervezetten látogatják a
telephelyet. 

– Sok gyermek álma, hogy egyszer

mentős, tűzoltó vagy rendőr lehessen, ezt
mutatja az is, hogy a mentőállomás teljes
kapacitással működik, minden munkakör
betöltött – tette hozzá a mentőállomás ve-
zetője. Havasi Gábor

Világhálón az első videoklip

Észrevettük, szóvátesszük...
Kilenc esztendeje, 2004. június 4-én, 84
esztendővel nemzeti tragédiánk után
került sor a Köztársaság téren található
Trianon Emlékhely ünnepélyes avatójá-
ra. A mű Tihanyi Zoltán tervei alapján
készült.

Azóta közel egy évtized telt el, utam
során gyakran megállok néhány percre…
egyrészről, hogy jómagam is emlékezzek,
másfelől pedig, örömmel summázva: le-
gyen bármilyen évszak, az emlékhely
megkapja azt a fajta törődést, ami kijár
neki. Gondozott fű, színpompás virágok,
körülötte tisztaság, a rendre, esetleges
rongálások megelőzésére polgárőreink,
rendőreink figyelnek járőrözésük során.

Úgy gondolom, a szavak helyett beszé-
desebb a fotó.                           Dancs István

Tizenkettedik alkalommal rendezték
meg Lengyelországban április 28-án a
Krakkó Maratont. Hegyi Tamás és
„tanítványa”, Szemerédi János is sikerrel
teljesítette a távot, öregbítve városunk jó
hírét. 

János 4 óra 35 perc, Tamás 4 óra 37
perces idővel ért célba, aki így summázott
beszélgetésünk végén: – Pozitív élmények-
kel gazdagodtam, és azt gondolom: futok
még maratont!  Dancs István Gratulálunk mindkét maratonistának!

A gyerekek érdeklődve „hódították
meg” a gépjárműveket

Fotó: Havasi

Pillanatképek a gyermeknapból

Fotó: N. Horváth

A Trianon Emlékhelyet az év min-
den napján becsben tartják a város
vezetői és polgárai

Fotó: Dancs

ÁGaskodók és  A Nap gyermeke fotója került be a 2014-es naptárba

Digitális világ: 
http://www.youtube.com/watch?v=myVpWaFzOHE

Újabb elismerés a fotópályázaton
Immár harmadik alkalommal hirdette meg
a Media-Press ’91 Kft. a Naptárfotó-pá-
lyázatát. Ezúttal is négy kategóriába küld-
hettek be alkotásokat: Budapest, Magyar-
ország, Európa és Színpompás természet.

Összesen 2871 darab pályamű érkezett
be. A három fordulós szelektálás után a

zsűri minden kategóriába 52 (53) fotót ta-
lált arra érdemesnek, hogy 2014-es asztali
naptárukat díszítse.

Kollégánk – Dancs István – a Színpom-
pás természet kategóriába beküldött alko-
tásai közül kettőt is díjazott a zsűri. 

Gratulálunk! NHE

Gyermeknap a Bárdosban
Nagyszerű programok, sok-sok látni-
való és új játékok várták május 24-én
délelőtt a Bárdos-iskola tanulóit.

A gyermeknapi rendezvény arra adott le-
hetőséget, hogy ismerkedjenek a rendőr- és

tűzoltóautóval, de az iskola udvarán – ala-
pítványi pénzből – felállított új sportjáté-
kokat is birtokba vehették.

A májusfa kitáncolására is ezen a dél-
előttön került sor.  NHE

Fotó: Dancs

Fotó: Új Idők


