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Alapkőletétel
a Deák Jenő Kórházban
A Deák Jenő Kórház tüdő- és kardiológiai rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztése alapkőletétellel vette kezdetét
augusztus 7-én.
Az intézmény a megvalósításhoz egy hét
kórházat magába foglaló konzorcium tagjaként 683.352.431 Ft pályázati támogatást
nyert. Az Önkormányzat a fejlesztéshez
77.816.718 Ft-tal járult hozzá.

2014. augusztus

„Szent István ünnepe az egységteremtés, a jövőbe vetett hit napja”

dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős
államtitkár az alapkőletételen.
– Az itt jelenlévőknek tudniuk kell, hogy
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnek óriási szerepe volt abban, hogy a pályázatok elindulhatnak és meg is valósulhatnak.
Az itteni beruházás jó példa arra, hogy a
szükségszerűség és az igények összehangolásával miként lehet egy nehéz helyzetből
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– Tapolcának olyan csodálatos természeti kincse van, amely más településeknek nem adatott meg – hangsúlyozta dr. Zombor Gábor államtitkár a Kórházbarlangban megtartott sajtótájékoztatón
– A mai esemény több, mint egy alapkőletétel, történelmi tény a 100 éves kórház
életében. A természeti értékekre alapozott
rehabilitációs fejlesztés kezdete a kórház
megújulásának a jelképe is – szögezte le

Állami
kitüntetés

úgy kijönni, hogy közben megteremtődik a
megújulás lehetősége is – hangsúlyozta az
államtitkár.
/Írásunk a 3. oldalon Kétmilliárdos fejlesztéssel új utakon a Deák Jenő Kórház címmel./

Zichy Emőke református lelkész, Csernay Balázs és Szakács Péter
atyák a mindennapi kenyerünk értékeit hangsúlyozva kértek áldást
Istentől az új kenyérre
Államalapító szent királyunk és az új ke- munkával írta be nevét kitörölhetetlenül az
nyér ünnepének a Templomdomb adott egyetemes és a magyar történelembe.
méltó keretet augusztus 20-án.
A magyar nemzet az Ő életművének
– Augusztus 20-a különlegesen szép köszönhetően vált azzá, ami ma is: európai
és felemelő az ünnepeink sorában. Szent magyar nemzetté. Az európai népek családIstván ünnepe a dönteni tudás, az egység- jának pedig a kereszténység felvételével
teremtés, a jövőbe vetett hit győzelmének lett egyenrangú tagja, így gazdagítva annak
napja – hangsúlyozta ünnepi beszédében anyagi és szellemi kultúráját – mondta az
Császár László polgármester.
ünnepi szónok.
– A végtelen alázattal, hittel és elszántság/Az ünnepről készült tudósításunk a 4.
gal megáldott, puritán jellemű uralkodónk oldalon „Isten által megszentelt jogunk,
szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett hogy itt éljünk...” címmel./

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét

Állampolgári
eskütétel
Puliszka Éva, a kárpátaljai Aknaszlatina
magyar nyelvű Szent Anna Óvodájának
vezetője augusztus 20-án Császár László
polgármester előtt állampolgári esküt tett
a Templomdombon.
– Csodálatos érzés és nagyon fontos, hogy
innentől nemcsak a szívemben, de hitelesen
is magyar vagyok – mondta Puliszka Éva az
eskütétel után.

Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter Magyar Bronz
Érdemkereszt kitüntetést adott át Lesch
Norbertnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala vezetőjének.
A hivatalvezető a földügyi igazgatásban
hosszú évek óta végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként kapott
kitüntetést augusztus 19-én Budapesten, a
Mezőgazdasági Minisztériumban rendezett
ünnepség keretein belül vette át.
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A kitüntetést dr. Fazekas Sándor
adta át Lesch Norbertnek

Az ünnepi felvonulás „madártávlatból”
Augusztus 14-e és 20-a között ünnepi tapolcai előadóknak is lehetőségük nyílt a
bemutatkozásra. Neves borászok kínálták
díszbe öltözött a város.
Az ünnepi hét kezdetét díszes felvonulás finomabbnál finomabb boraikat, amelyek
jelezte, majd a Köztársaság téren Császár jól illettek a gasztronómiai remekekhez.
A sokszínű programkínálat palettáján
László polgármester köszöntötte a város
mindenki találhatott magának kedvére valót
vendégeit és a tapolcai polgárokat.
Az ünnepi megnyitó után került sor a bor- Tapolca Város ünnepi hetén.
/Tudósításunk a 3. oldalon Tapolca egy
verseny eredményhirdetésére.
Az ismert hazai együttesek mellett a egész héten át ünnepelt címmel./
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„Esküszöm, hogy Magyarországot
hazámnak tekintem” – hangzott fel
az állampolgári eskü szövege

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Helyi Választási Bizottság
megválasztása

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a szeptemberi polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák a következő időpontokban
kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
szeptember 1. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 8. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
szeptember 15. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

A Képviselő-testület az augusztus 18-ai rendkívüli ülésén megválasztotta a Helyi
Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
Áder János Magyarország Köztársasági Elnöke 270/2014. (VII.23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014.
október 12. napjára tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője tett indítványt: Tagjainak dr. Gelencsér Mihály Lászlót, dr. Kocsis Józsefet és
Szollár Gyulát, póttagjainak Csák Zoltán Tibort és Lázár Jánost javasolta.
A javasolt személyek nyilatkoztak arról, hogy a tisztséget vállalják, választójoggal és Tapolca településen lakóhellyel rendelkeznek, valamint arról, hogy nincs olyan
tisztségük, amely a megbízással összeférhetetlen.
Tapolca Város Önkormányzata a javaslatot elfogadta, és a tagokat, valamint a
póttagokat megválasztotta. A Helyi Választási Bizottság elnöke dr. Gelencsér Mihály
László lett.
A bizottság tagjai és póttagjai a polgármester előtt letették az esküt.
N. Horváth Erzsébet
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS FORRÁS SEGÍTSÉGÉVEL ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
VALÓSULNAK MEG TAPOLCÁN
Tapolca Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
tárgyú felhívásra 2013. július 31-én nyújtotta be projektjavaslatát, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
mint Irányító Hatóság 2014. március 17-én támogatásra érdemesnek minősített.
A „Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” című, KEOP5.5.0/A/12-2013-0366 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésének megkötésére 2014. június 10-én
került sor.
A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjából 87.131.519,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A 102.507.669,- Ft összköltségű beruházás önrészének biztosítására Tapolca Város Önkormányzata vállalt kötelezettséget.
A projekt kezdési és befejezési határideje: 2014. július 1. - 2014. december 19.
A Kedvezményezett a kivitelező kiválasztására nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélüli eljárást folytatott le a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A §. (1) alapján. A nyertes FENSTHERMWEST Kft-vel a Kivitelezői szerződés aláírására 2014. augusztus 11-én került sor.
A projekt keretében Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában álló Városháza C épület valamint a
Barackvirág Óvoda és Kertvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg. A beruházás során az eredeti nyílászárók cseréjére, a határoló szerkezetek hőszigetelésére, gépészeti korszerűsítés keretében pedig
termosztatikus szelepek felszerelésére kerül sor.
A projekt eredményeként az energiahatékonyság növelése révén jelentős üzemeltetési költég megtakarítás
érhető el.
További információ kérhető:
Tapolca Város Önkormányzata
Cím: „Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése”
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.tapolcaivarosfejlesztes.hu/energetikai_korszerusites/
www.szechenyi2020.hu

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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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 egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, 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 aljegyző
87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető
87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető
87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető
87/511-150
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
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 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási 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: Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:
Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Mb. Hivatalvezető: Kovács Aliz
87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Tel.: 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
87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@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 utca 1-3.
Tel.: 06-87/414-485
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: 13.00-17.00 óráig, kedd: 7.3017.00 óráig, péntek: 7.30-12.00 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

AKTUÁLIS

Kétmilliárdos fejlesztéssel új utakon a Deák Jenő Kórház
Dr. Lang Zsuzsanna, a Deák Jenő Kórház
főigazgatója és Szűcs István, a kivitelező cég
igazgatója augusztus 5-én írta alá azt a szerződést, amely egy több, mint 700 milliós
beruházás munkálatainak elvégzéséről szól.
Az ünnepélyes alapkőletételre augusztus 7-én
került sor a kórház udvarán.
A tapolcai Deák Jenő Kórház egy hét kórházat magába foglaló konzorcium tagjaként
nyert támogatást a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban”
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 pályázat keretében, hogy a fejlesztési területként megjelölt
tüdő- és kardiológiai szolgáltatásait bővítse,
illetve magasabb színvonalra emelje.

rehabilitációs fejlesztés célcsoportja elsősorban Tapolca-Sümeg térség munkaképes korú,
szívinfarktuson átesett betegei, valamint a kórházi kezelés utáni magas vérnyomásos és idült
ischémiás szívbetegségben szenvedők csoportja. A projekt összköltsége: 761.167.149 Ft,
ebből pályázati forrás: 683.352.431 Ft. Önkormányzati forrás: 77.816.718 Ft. A projekt várható befejezése: 2015. április 8. A beruházással 1 rehabilitációs szakorvosi, 1 pszichológusi, 1 gyógytornász és 1 adminisztrátori státusz
keletkezik. A projekttel érintett terület 2000
négyzetméter.
Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős
államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta,
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A jelen üzeneteit tartalmazó urnát (balról jobbra) Császár László polgármester,
dr. Lang Zsuzsanna főigazgató, Török Krisztina, a GYEMSZI főigazgatója és dr.
Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár helyezte el az alapkőbe
Az ünnepélyes alapkőletételen dr. Lang hogy nem először jár a tapolcai kórházban, de
Zsuzsanna főigazgató köszöntötte a megje- a mostani alkalom egy olyan eseményhez kötlenteket. Mint mondta, a 100 éves Deák Jenő hető, amely a 100 éves kórház megújulásáról
Kórház életében és működésében ez a nap és a jövőképéről szól. – Szeretnék gratulálni
meghatározó, mérföldkő, hiszen a beruházás- Császár László polgármester úrnak az elért
sal jelentős változás következik be az intéz- eredményhez. Úgy gondolom, hogy minden
mény életében. A tapolcai kórház a fejlesztést városvezetőnek hasonló vehemenciával és
követően nemcsak Tapolca-Sümeg térségé- elhivatottsággal kell védenie a települését és az
ből, de az ország egész területéről tud majd egészségügyi intézményét. Ő sem gondolta
olyanokat fogadni, akik légzőszervi betegség- annak idején, amikor komoly problémák volben szenvednek. Az ambuláns kardiológiai tak, amikor a kórház bezárása is felmerült,

hogy egyszer egy kétmilliárdos beruházást
tudunk elindítani. A mai alapkőletétel történelmi esemény a 100 éves kórház életében,
hiszen a kórház megújulásának ez lesz a jelképe. Az itt található természeti értékekre alapozva Magyarország egyik rehabilitációs központja lesz a tapolcai. Bízom abban, hogy a
belgyógyászati, a tüdőrehabilitáció mellett a
kardiológiai is elindul. Emellett a beruházás
mellett hamarosan megkezdődik egy másik
fejlesztés is. Az ennél nagyobb összegű. Az új,
korszerű épületben a sürgősségi ellátás kap
majd helyet, de új mentőállomás is fog épülni. Uniós és kormányzati támogatással az itt
élőknek és az itt dolgozóknak pozitív jövőképet tud felmutatni az 5-6 éve még nehéz helyzetben lévő tapolcai kórház. Majd meglátják,
amikor megerősödik a rehabilitáció, akkor
elképzelhető, hogy visszajönnek azok a funkciók is, amelyek korábban elkerültek innen.
Ehhez kívánok nagyon sok erőt, kitartást és
sok-sok hivatástudatot – mondta az államtitkár.
Az alapkőletétel után a Kórházbarlangban
tartott sajtótájékoztatón az újságírók kérdéseire válaszolva dr. Lang Zsuzsanna főigazgató
elmondta, hogy a fejlesztés reális szükségletek kielégítésére irányul, hiszen az allergia, a
nátha és az asztma a leggyakoribb krónikus
megbetegedések közé tartoznak, előfordulási
gyakoriságukat a romló környezeti tényezők
fokozzák. A kórház céljai között szerepel, hogy
a hazai betegek mellett a külföldről érkező
gyógyulni vágyókat is fogadni tudják.
Császár László polgármester annak az örömének adott hangot, hogy elkezdődhet a beruházás, és ezzel a tapolcai kórház fejlődési
pályára tud lépni. Megidézve a kórház elmúlt
100 évét, hangsúlyozta, hogy viharokkal, küzdelmekkel teli évszázad van az intézmény
mögött, de azokat túlélve, most egy olyan
nyugvópontra kerülhet, amely nemcsak a
tapolcaiaknak, de a térségnek, sőt az egész
országnak jelenthet biztos pontot. – Az ideérkezők a gyógyulás reménye mellett egy
olyan csodálatos környezetben is tölthetnek el
napokat, heteket, amely segítheti a rehabilitációjukat – mondta a polgármester, majd arról
szólt, hogy hamarosan gyógyhellyé nyilvánít-

ják Tapolca több pontját, köztük a barlangjait, a Tópartot, a Köztársaság teret. – A város
eddig is és ezután is támogatni fogja a kórházát, amely bár állami tulajdonú lett, a mi kórházunk maradt – szögezte le a polgármester.
Dr. Lengyel László, a tüdőrehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa a Tapolca alatt
húzódó páratlan kincsről, a barlangrendszerről
szólva ismertette, hogy mikor és milyen körülmények között fejlődött a barlangterápia az
elmúlt évtizedek alatt. Méltatta az úttörők,
dr. Somogyi József és dr. Horváth Tibor szerepét ebben az áldozatokat is követelő nehéz,
de eredményes munkában. Majd a gyógybarlang klimatikai jellemzőiről és a barlangterápia eredményeiről adott képet a jelenlévő újságíróknak.
Dr. Zombor Gábor államtitkár a sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, hogy korszakos
jelentőségű az alapkőletétel napja. Gratulált
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnek
és Császár László polgármesternek ahhoz,
hogy egy közel 2 milliárdos beruházás indulhat el a városban. Majd itt is megerősítette,
hogy a fejlesztés következményeként visszatérhetnek a kórházba az innen elkerült funkciók. – Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen
reális. Hiszen, ha elindul egy építkezés és abba
a irányba fejlődik a város, a kórház, amire
igény és lehetőség van, ha gazdaságilag fenntartható és még pozitívan is működtethető az
intézmény, akkor az újabb és újabb lehetőségeket fog hozni. Ha visszatérnek a betegek,
akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat,
akkor újra fel fognak merülni azok a gyógyítási, kezelési igények, amelyek korábban egy
csökkenő betegszámú és nehezen fenntartható városi kórházban nem voltak fenntarthatók.
A funkcióváltó kórházak között már több ilyen
pozitív tendencia látható. Ezért biztatom a
tapolcaiakat, a kórház és a város vezetőit. Bár
időnként áldozatot kell hozni és meg kell újulni, egy tabula rasat kell tenni, de van előre út
és van jövőkép is. Ez a mai nap legfontosabb
üzenete. Kívánom, hogy sok-sok beteget gyógyítsanak meg itt, hiszen a rehabilitáció, az
egészségturizmus Magyarország komoly kitörési pontja lehet – hangsúlyozta dr. Zombor
Gábor államtitkár.
N. Horváth Erzsébet

Tapolca egy egész héten át ünnepelt
Városunkban egymást követik a tartalmas,
szórakoztató nyári programok. A Tapolcai
Nyár élményeit még fel sem dolgoztuk,
máris kezdetét vette augusztus 14-20-a
között zajló Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét égisze alatt a Tapolcai Nyári Esték,
amely programok ezúttal is rengeteg embert
vonzottak a Köztársaság térre.
A tavalyihoz hasonlóan az égi áldás megkérdőjelezte a hagyományos felvonulást, de
végszóra megérkezett a napsütés, így a szokásos útvonalon haladva érkeztek meg a rendezvény helyszínére, a Köztársaság térre.
Augusztus 14-én az ajkai Mazsorett Csoport
látványos műsora után Császár László, településünk polgármestere szólt a megjelentekhez.
Köszöntő beszédében örömének adott hangot, hogy ezúttal is sokan fogadták el meghívásukat a megnyitó rendezvényére. Utalt rá,
hogy a „mínusz” napokban lezajlott sporteseményekkel már korábban kezdetét vette az
ünnepségsorozat.
– Úgy gondolom, hogy a szorgos hétköznapok után jó megállni, és egy kicsit megpihenni, beszélgetni egymással. Erről fog szólni az
elkövetkezendő egy hét. Lesz itt mindenféle
műsor, de megadjuk a tiszteletet Szent István
királyunknak is augusztus 20-án – mondta a
polgármester megnyitójában.
A történelmi egyházak képviseletében
Szakács Péter plébános szólt elsőként:
– A Szentírás nem csak a munkáról szól,
arról, hogy szorgoskodnunk kell, hogy építsük Isten országát, hanem arról is, hogy tud-

junk ünnepelni – figyelmeztetett az atya.
Zichy Emőke református lelkész arra utalt,
hogy az öröm mellett, ami Isten legfőbb áldása, mennyire fontosak azok a lelki értékek,
amiért mindig tenni kell. Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész a Zsoltárokból vett idézettel a
bort és a szőlősgazdát dicsérte.
A következő percekben Kovács Melinda
moderátor színpadra szólította azoknak a
pincészeteknek a képviselőit, akik idén
elnyerték a „Tapolca Város Bora” kitüntető címet: a Horvát Pince késői szüretelésű
Olaszrizling 2012-es évjáratú bora, a Varga
Pincészet „Aranymetszés” Badacsonyi
Olaszrizling száraz 2013-as évjáratú bora,
a Nyári Pincészet 2012-es évjáratú Rajnai
Rizling bora és a Szászi Pincészet 2012-es
Szent György-hegyi Coubernet Sauvignon
bora lett a jók közül is a legjobb. Az érintetteknek Császár László adta át a díjakat.
Tapolca Város Önkormányzata egy különleges ajándékkal is készült. A Borbély
Családi Pincészet „Legeredményesebb Családi Pincészet” elismerést kapta.
Ezt követően a Badacsonyi Borvidék
Hegyközségi Tanács képviseletében Borbély Tamás elnök és Csanády Csanád titkár adták át az idei borverseny győzteseinek a különdíjakat. Akik kapták: Horváth
Pince – diófás késői szüretelésű Olaszrizling 2012-es évjárat, Laposa Birtok (Badacsony) – 2013-as évjáratú Szürkebarát,
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet
(Badacsony) – 2012-es évjáratú Kéknyelű
borukkal érdemelték ki a kitüntető címet.

A rengeteg program mellett szintén tradicionális és üde színfolt a Német Nemzetiségi Önkormányzat műsora. A Köztársaság
térre kilátogatókat Molnár Attila, a tapolcai
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte, majd átadta a „terepet” a fellépőknek. Először a herendi Vergissmeinnicht
Tánccsoport (Heiligné Hauch Veronika vezetésével) lépett fel, majd a helyi zenész, Nádházi „Kis Zamek” József adott elő német
egyveleget.
A Tapolcai Nyári Esték alkalmat ad minden
évben a helyi tehetségek bemutatkozására a
nagyközönség előtt. Ezúttal is sokan mutathatták meg, mire is képesek a világot jelentő deszkákon, legyenek a táncos vagy a komoly- vagy

könnyűzenei műfajban. Idén színpadon láthattuk a BellyFlame Orientális Hastánccsoportot,
Sajcz Gábor, Piller-Babos duó, Creative Sound
System, Fonográf Emlékzenekar, Rockinger,
Zajongó, Oláh Petra, Szabó Gyöngyvér-Tarjányi Bendegúz, Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Gyermek-tánccsoportjai,
Csobánc Népdalkör, Violent Moon, Retro
Voice, Új Idők és a Sansz formációt.
Az ismert előadók közül idén a Kávészünet,
Caramel, Fassang László orgonaművész,
Lord, Molnár György és vendége: Koós János,
Budapest Bár, By The Way, Vastag Csaba,
Tihanyi Vándorszínpad, Stoned, Márió és Pál
Dénes szórakoztatta a helyi és az idelátogató
közönséget.
Dancs István

Fotó: Dancs

Fellépett a Zajongó együttes is a gyermekek nagy örömére
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„Isten által megszentelt jogunk, hogy itt éljünk
ebben a Kárpátok ölelte gyönyörű medencében”
A római katolikus templomban megtartott
szentmisét követően kezdődött az államalapító szent királyunkra emlékező ünnepi
műsor augusztus 20-án a Templomdombon.
A Batsányi János Táncegyüttes tagja által
hozott új kenyeret Császár László polgármester vette át, majd megtartotta ünnepi beszédét.
„Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, /
hogy felkutassak mindenegy magyart. / Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, / üljetek mellém! / Magyarok ott a Tisza partján, / Magyarok ott a Duna partján, / s a bácskai szőlőhegyek közt, / üljetek mellém. / Magyarok Afrikában, Ázsiában, / Párizsban, vagy Amerikában,
/ üljetek mellém! / Ti eztán születők, s ti porlócsontú ősök, / ti réghalott regősök, ti vértanúk,
ti hősök, / üljetek mellém! / Ülj ide, gyűlj ide
népem, / s hallgasd, amint énekelek.”
Dsida Jenő magyar zsoltárának, a Psalmus
Hungaricusnak a soraival köszöntötte Császár
László az ünneplő tapolcaiakat és a város vendégeit. Majd arról szólt, hogy az együvé tartozásnak, a sorsvállalásnak ez a megrendítő, költői vallomása 89 évvel ezelőtt született, de üzenete
örökérvényű: mi, magyarok együvé tartozunk.
– Már több, mint ezer év telt el azóta, hogy
István király nemzetet kovácsolt a „Kelet népéből”. Jöhettek viharok, szélcsendes időszakok,
fújhatott a szembeszél, de azok is csak a felelősség, a szolidaritás hangját erősítették meg
bennünk. Azt, hogy a megmaradás, a fennmaradás joga nem vehető el tőlünk. Mert a Vajkból Istvánná lett királyunk alakján keresztül
Isten által megszentelt jogunk, hogy itt éljünk
ebben a Kárpátok ölelte gyönyörű medencében,
és azon a messzi tájakról hozott nyelven szóljunk egymáshoz, amely már akkor nyújtott
vigaszt és táplált örömet, amikor az Európában
beszélt nyelvek még nem is léteztek – mondta
az ünnepi szónok.
– Mi az az erő, amely Trianon után 94 évvel
is egymáshoz köt bennünket? – tesszük fel
kimondatlanul is a kérdést magunkban. A
válasz egyszerű: ezt az erőt Szent Istvánnak,
nemzetépítő királyunknak a hite és tettei táplálják évezred óta. Így az Ő napja, életünk
ünnepének napja is. Keretet ad a jelen mindennapi küzdelmének és erőt a holnap ránk váró
feladatokhoz. A „lenni vagy nem lenni” létkérdésre adott válaszai ma is értékállóak. Sőt,
minél inkább távolodunk tőle időben, annál
inkább válnak ércnél maradandóbb életművé.
Miért van ez így? Mert Istent és a magyarságot szolgálva a lehetségest követte. Mert tetteit a kellő idő motiválta. Mert uralkodása a rendért kiáltott. Mert az égi bölcsesség szerint
adott és alkotott. Mert ki tudta és ki merte mondani: „megértettem és mélyen átérzem, hogy
amit csak Isten akarata megteremtett, azt törvény élteti és tartja fenn.”
Tisztelt Ünneplő Mindannyian!
Augusztus 20-a különlegesen szép és felemelő az ünnepeink sorában. Szinte az egyetlen ünnepünk, amelyre alig vetül a gyásznak és
fájdalomnak árnyéka. Míg az 1848/49-es szabadságharc és forradalom március 15-ei napja
a küzdeni akarás, az idegen elnyomás elleni
harc örök szimbóluma lett, míg 1956. október
23-án egy maroknyi nép adott leckét bátorságból és hősiességből a világnak, addig Szent István ünnepe a dönteni tudás, az egységteremtés, a jövőbe vetett hit győzelmének napja.
A végtelen alázattal, hittel és elszántsággal
megáldott, puritán jellemű uralkodónk szavak
helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával írta
be nevét kitörölhetetlenül az egyetemes és a
magyar történelembe. Mert az államalapítás
embert próbáló feladata nem az ünnepről,
hanem a munkáról, a cselekvésről szólt.
Márai Sándor írta egyhelyütt: „Magyarnak
lenni nem állapot. Magyarnak lenni magatartás.” Ehhez még – István példája nyomán – azt
is hozzá tehetjük, hogy magyarnak lenni küzdés és vállalás.
Míg az állapot az, ha beleszületünk egy hely-
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zetbe, ha beletörődünk a megmásíthatatlannak
hittbe, ha passzív elszenvedői vagyunk egy léthelyzetnek, addig a magatartás már cselekvést,
igazodást sejtet maga mögött.
A küzdés és a vállalás pedig már magának
a tettnek a bizonyossága. Így vállalta az úttörő szerepét a pogánynak született Géza, és így
folytatta útját az addig járatlan ösvényen a fia.
Államalapító királyunk törvényeinek méltatásával a polgármester hangsúlyozta: – Szent
István, a tetterős király olyan jogi alapú törvénykönyvet alkotott, amely évszázadoknak
példát adva hirdeti, mi kell ahhoz, hogy a
keresztény hit és a saját törvényei szerint élő
nép tisztességes és békés életet éljen.
Tisztelt Velünk Ünneplő Mindannyian!
Tisztelt Vendégeink!
Már több éves hagyomány, hogy a legszentebb ünnepünkhöz, augusztus 20-ához csatlakozik a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét is.
Erre a kettős ünnepre nemcsak Tapolca polgá-

a kerület országgyűlési képviselőjének, Tapolca díszpolgárának volt óriási érdeme, de nemre,
korra és vagyoni helyzetre való tekintet nélkül
nagyon sok tapolcainak és környékbelinek is,
akik szinte téglaként, a szívükből, lelkükből
rakták össze a falakat. Nem véletlenül mondta Darányi Ignác a kórház felépülte után: „Boldog vagyok, hogy egy téglával magam is emelhettem a falakat.” A kórházépítők sora dr. Deák
Jenővel, az intézmény első igazgató főorvosával és dr. Klein Gyulával kezdődött, de valójában a mai napig tart. Az elmúlt 100 év ennek
a kisvárosi kórháznak sokkal több létért való
küzdelmet hozott, mint fényes, gondtalan napokat. A bezárás, az anyagi ellehetetlenülés
Damoklész kardja mindig ott lebegett a feje fölött. Így volt ez az utóbbi években is.
De a város polgárai és vezetői mindig kiálltak a kórházukért, és az újabb és újabb lendületet adott az élni akaró intézménynek. Néhány
évvel ezelőtt Lasztovicza Jenő országgyűlési

Fotó: N. Horváth

A Batsányi Táncegyüttes tagja az új búzából sütött kenyérrel
rait hívjuk szeretettel, de a testvérvárosaink
küldöttségét, a messziről jött vendégeket is
fogadjuk. És hát mivel is kínálhatnánk meg
nemzeti ünnepünkön elsőként a vendégeinket,
mint a nemzetiszínű szalaggal átkötött, új búzából sütött kenyérrel. Azzal az életet jelképező,
foszló bélű kenyérrel, amelyben nemcsak a
Gondviselés kegyelme, de a munkálkodó
ember élni akarása is benne van.
Benne van a hite, a jelene, a múltja és bizodalma a jövőben. Mert, aki kenyeret tesz az asztalra, az tudja, hogy az elvetett búzamagból a
szeretettel végzett munkával lesz a mindennapi kenyerünk.
Tisztelt Tapolcai Polgárok!
Az előző évi augusztus 20-ai ünnepünkön
egy képzeletbeli sétára hívtam Önöket, hogy
együtt tekintsük meg a belvárosi rehabilitáció
során megszépült parkjainkat, épületeinket, a
Tópartot, az emlékhelyeinket. Hogy az együtt
teremtett értékeinknek közösen örüljünk, hogy
védjük és továbbadjuk az utánunk jövő nemzedéknek.
Most egy időutazásra hívom Kedves Mindannyiukat.
Egy olyan városnyi tett előtt kell, hogy tisztelettel és csodálattal együtt hajtsunk fejet,
amelyre talán az egész országban nem volt és
talán nem is lesz példa. Egy maroknyi lelkes
tapolcai polgár már 1867-ben, azaz 147 évvel
ezelőtt Járási Ápoldát és Kórházat álmodott, és
hol másutt, mint a város szívében akarta felépíteni. Ez az álom aztán valóban szívügye lett az
itt élőknek. A szándékot a környező települések is támogatták. De hiába a szándék, az akarat, hiába a különböző gyűjtési akciók, 47
évnek kellett eltelnie, hogy az álomból valóság
legyen, és a kórház felépüljön.
A közakaratot éppen 100 évvel ezelőtt koronázta siker. Ebben nemcsak Darányi Ignácnak,

képviselőnkkel, néhai Ács János polgármesterrel és a Képviselő-testülettel, Önökkel közösen azért harcoltunk, hogy ne zárják be a kórházat, majd az aktív ágyak megtartásáért folyt
a küzdelem. Higgyék el, mélyen átérzem azok
fájdalmát és csalódottságát, akik úgy érzik,
hogy a struktúraváltással, az aktív ágyak megszüntetésével a kórházukat is elveszítették.
De arra kérem Önöket, hogy higgyenek az
új idők szavának! Higgyék el, hogy azzal a
közel kétmilliárdos fejlesztéssel, amely a kórházunkra vár, új távlatok nyílnak előtte. Adjanak esélyt arra, hogy az idő visszaigazolja ezt!
Ha a több, mint 100 éve élt tapolcai polgárok
újra és újra bizalmat szavaztak azoknak, akik
a kórházépítés járatlan útján jártak, tegyék meg
ezt Önök is! – kérte Császár László polgármester, majd dr. Zombor Gábor egészségügyért
felelős államtitkár augusztus 7-én, a kórházi
fejlesztés kezdetét jelző alapkőletételnél elhangzott szavait idézve ébresztett reményt arra, hogy
a rehabilitáció fejlődése maga után vonhatja
azoknak a funkcióknak a visszajövetelét, amelyek a struktúraváltással elkerültek innen.
Tisztelt Ünneplő Mindannyian!
„A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem
ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat
gyámolítsák, a fiaik pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak” – írta fiának, Imre
hercegnek az Intelmekben.
Ezek az Intelmek ezer év távolából hozzánk,
a késői utódokhoz is szólnak.
Megfogadnunk azokat szent kötelességünk.
Mert csak ez lehet a záloga annak, hogy itt,
a Duna-Tisza partján évszázadok múlva is a
nemzetiszínű zászlónkat lobogtassa a szél, hogy
a Himnuszunk hangjaira hevesebben kezdjen
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verni minden magyar szíve és lábadjon könnybe a szeme – bárhol is éljen a világban.
Isten óvja magyar népünket! Isten óvja
hazánkat! Isten óvjon Minden Tapolcai Polgárt! – fejezte be ünnepi beszédét a város vezetője.
Az ünnepi beszédet követően Császár László
polgármester, Ughy Jenőné jegyző, valamint
Benczik Zsolt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal vezetője és
Lesch Norbert, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatalának vezetője helyezett el koszorút a Szent
István-szobor talapzatán.
Zichy Emőke református lelkész áldásában a
mindennapi kenyerünknek a gyermek- és ifjúkorából visszacsengő emlékeit megidézve arról
szólt, hogy a kenyér közösséget teremt, összekapcsol bennünket. Jézus a kenyéren keresztül,
amely Ő maga, erőt és segítséget kínál. – Nem
azt mondja, hogy elveszi a terheinket, de azt
mondja, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az
érezni fogja az élethez szükséges erőt.
Csernay Balázs atya arról szólt, hogy a
kenyérben az otthon, Isten gondoskodó szeretete nyilvánul meg. Szent István is úgy gondoskodott a magyar népről, hogy önmagát adta.
Csernay Balázs és Szakács Péter atyák áldását és az új kenyér megszentelését követően
került sor az állampolgári eskütételre. Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. június 2.
napján kelt okiratában kérelmére honosította
Puliszka Évát, aki a törvény előírása szerint
magyar állampolgárrá akkor válik, ha a polgármester előtt esküt tesz.
„Én, Puliszka Éva esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek. Az Alaptörvényt és
a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem,
képességeimnek megfelelően szolgálom. (Isten
engem úgy segéljen.)” – hangzott fel a meghatottságtól elcsukló hangon az állampolgári
esküt tevő ajkáról az eskü szövege.
Császár László polgármester az eskütételt
követően méltatta Puliszka Éva áldozatos munkásságát.
– Tisztelt Ünneplők! Ezen a jeles ünnepen
egy olyan ember tett állampolgársági esküt,
aki nem szavaival vallja meg magyarságát,
hanem a mindennapok küzdelmeiben cselekedeteivel, tetteivel. Egy olyan ember, aki célul
tűzte ki maga elé, hogy korlátok között, kisebbségben is küzd a szórványban élő magyarság
megmaradásáért, kultúrájának megőrzésért,
népszerűsítéséért. Teszi ezt – számunkra elképzelhetetlen nehézségek között – derűvel, mindent elbíró erővel. Ha kell, kér, ha kell, érvel,
ha kell, küzd. Sokan ismerik városunkban
Puliszka Évát, a kárpátaljai aknaszlatinai óvoda
vezetőjét. Ő és Ács János fűzte szorosra a két
város kapcsolatát, összefogással, bizakodással,
segíteni akarással. Munkájáért Ács János Emlékéremmel jutalmazta Tapolca Városa. Ezt a
kitüntetést szívében hordozza. Abban a szívben,
amely mindig is magyarként dobogott.
– Annyira féltem, hogy a könnyeimtől nem
tudom elmondani az eskü szövegét – mondta
Éva az ünnepséget követően. – Előtte többször
akartam meggyőzni, nyugtatni magamat, hogy
ne izguljak, hiszen ez csak egy papír, a szívemben mindig is magyar voltam és leszek, de nem
sikerült. Amikor ott álltam a népviseletben,
amikor meghallottam a Himnusz hangjait
elszorult a torkom. Tizenkét éve vagyok a Szent
Anna Óvoda vezetője. Küzdök a magyarságért, a nemzetért. Csodálatos érzés és nagyon
fontos, hogy innentől nemcsak a szívemben, de
hitelesen is magyar vagyok. Köszönöm mindazoknak, akik ezt lehetővé tették a határon túl
élő magyarok számára.
A délelőtt zárásaként a Batsányi Táncegyüttes tagjai kínálták az új búzából sütött kenyeret. Az ünnepi hét idén is színpompás tűzijátékkal ért véget.
NHE

KRÓNIKA

Tisztelt Dobó
Városrészen Lakók!
Közeleg a 2014-s polgármesteri és önkormányzati képviselőválasztás. A 2010-ben
kialakított új választó körzetek, új helyzetet teremtettek.
A lakótelep a katonai érdekeltség következtében évtizedeken keresztül sajátos helyzetben
volt. Nagyon sok probléma, megoldandó feladat várt ránk 2010-ben. Ezen gondok egy
részét sikerült megoldani, de még sok feladat
maradt az elkövetkező időszakra. Ahhoz,
hogy a valós, az itt élők jogos érdekeit, igényeit minél jobban meg tudjuk oldani, szükség van az Önök véleményére is.
Az elmúlt időszakban történt több, személyes megbeszélés alapján szeretném javasolni, hogy gondolkodjunk most is közösen.
Mondják el, írják le azon közösségi gondjaikat, problémáikat, megoldandó feladatokat, amelyek megvalósulását szívesen látnák
az elkövetkező időszakban. Az így összeállított feladatokat megfontolás után be szeretném
építeni a programomba, hogy az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, fokozatosan,
évről-évre meg lehessen oldani.
A fentiek érdekében kérem Önöket, hogy
észrevételeiket, jobbító szándékú kritikáikat,
megoldásra érdemes javaslataikat juttassák el
hozzám. Tekintettel az idő rövidségére, kérem,
hogy ezen észrevételeket szeptember 15-ig
juttassák el hozzám. Az eljuttatás lehetőségére több megoldás is lehetséges. Írásban, akár
névvel, akár név nélkül, a lakótelepi ABC
áruháznál található hirdetőtáblán lévő információs postaládába történő elhelyezéssel, a
polgarmester@tapolca.hu e-mail-on keresztül,
vagy a 30/9467850-s telefonszámon történő
hívással.
A személyes találkozásra is gondoltam, ezért
szeptember 03-án 9-11 óra és szeptember
04-én 15-17 óra közötti időszakban az óvodaépület 2. emeletén fogadóórát tartok, ahol szívesen látok minden érdeklődőt.
Gondolkodjunk együtt, cselekedjünk közösen! Tisztelettel:
Sólyom Károly,
a választó körzet képviselője,
alpolgármester

Házasságot
kötöttek:
Gelencsér Péter és Juszt Andrea
Horváth László Csaba és Dóczi Anikó
Horváth Róbert és Nepusz Andrea
Peresztegi Norbert és Varga Katalin
Rónai Tibor és Babics Kinga
Varga Lajos és Horváth Éva

Évfordulók
1879. augusztus 5.
135 éve
Tűzvész pusztított Tapolcán.
2004. augusztus 5.
10 éve
Elhunyt dr. Bauer Nándorné tanár, szakfelügyelő, a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója.
1969. augusztus 6.
45 éve
Elhunyt Cserhát József Batsányi-díjas költő, a
Járási Könyvtár volt igazgatója.
1984. augusztus 6.
30 éve
Új postaépületet avattak Tapolcán az „Y”-lakótelepen.
1994. augusztus 7.
20 éve
Megnyitották Tapolcán a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület IX. Őstörténeti Találkozóját.
1984. augusztus 15.
30 éve
Megújult az ÁFÉSZ könyvesbolt Tapolcán.
1854. augusztus 16.
160 éve
Tűzvész pusztított Tapolcán.
1994. augusztus 20.
20 éve
Dr. Papp Pál Emlékverseny. Az ünnepélyes megnyitón emléktáblát avattak, amely Gelencsér
Ferenc kőfaragó munkája.
1994. augusztus 20.
20 éve
Ökumenikus istentisztelet keretében szentelték fel
a tapolcai új köztemetőben felállított mindenki
keresztjét és a harangot.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

„Nincs titok, ilyennek születtem”

Dr. Fehér Károlyné
(1929. szeptember 7. 2014. augusztus 5.)
Kevés olyan embert ismerek, mint amilyen Györgyike volt. Olyan határtalan
nyugalom és derű sugárzott a lényéből,
hogy amikor vele beszélgettem, bennem
is megszűnt minden feszültség, amelyet
a már elvégzett, vagy a még rám váró
feladatok okoztak. Éreztem, hogy kedves, szeretetteljes mosolyát nemcsak a
szemem tükrözi vissza, de az a lelkemig
hat.
Többször kértem arra, hogy árulja el a
titkát. – Nincs titok – válaszolta bölcsen –
ilyennek születtem.
Most, amikor a döbbent csend és fájda-

lom után felidézni igyekszem az alakját, rá
kell jönnöm, hogy a Jóisten azért ajándékozta Őt meg ezzel a végtelen nyugalommal, derűvel és az embertársai iránti szeretettel, hogy belőlük újra és újra adni tudjon
a közelében élőknek.
Ez a nyugalom és derű segítette Őt
abban, hogy a lelke is túlélje annak a második világégésnek a poklát a szétlőtt Budapesten, amikor tizennégy évesen – a többi
hasonló korú gyerekkel együtt – a romok
eltakarításában részt kellett vennie.
A hit, remény volt vele akkor is, amikor 1956 után bebörtönözték a férjét és az
ellenségessé vált világban egyedül maradt
a három kislányával. Olyan szeretetburokkal vette őket körül, hogy a gyermekkori emlékképeikre nem vetült árnyék.
Megtartó szeretetének csodálatos bizonyítéka volt a vele 101 éves koráig élt
édesanyja is.
Szerette Tapolcát, a férjhezmenetele után
választott otthonát. Mint az Országos Takarékpénztár helyi fiókjának hitelügyekért
felelős igazgatóhelyettese féltő gonddal,
szinte anyai szeretettel figyelte, hogy
miként lesz az álmos nagyközségből dinamikusan fejlődő város, hogyan épülnek az
új lakónegyedek, az Y-házak.
Emberszeretetének, a közösség iránti

elkötelezettségének is köszönhető, hogy az
új évezred fordulóján, a milleniumi zászló
átadásakor a város Őt kérte fel a zászlóanya tisztére.
Neve és tettei örökre elválaszthatatlanok
maradnak a Magyar Páneurópa Unió Egyesülettől. Mint a helyi szervezet elnöke nemcsak összefogta mindazokat, akik vele
együtt az európai magyarság értékeit hangsúlyozták, de olyan missziót is teljesített,
amely – bátran mondhatjuk – szinte példanélküli volt a szervezet életében.
A Tőle megszokott alázattal, tisztelettel
és mélységes hálával vette át nemcsak a
Tapolca Városért kapott kitüntetést, a köztársasági elnök díszoklevelét, de a Páneurópa Unió Egyesület országos elnöksége
által adományozott Diploma Honorius
Causa díszoklevelet is.
Györgyike nemes egyszerűsége átragyogott minden cselekedetén és minden szaván. Amikor a családjáról beszélt, amikor
megidézte élete meghatározó eseményeit,
nemcsak arról győzött meg bennünket,
hogy élni csak így szabad, csak így érdemes, de arról is, hogy azt a ragyogást,
amely belőle áradt, őriznünk és továbbadnunk kell.
Köszönjük, hogy itt voltál nekünk!
N. Horváth Erzsébet

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Deák Jenő Kórház ellátási színvonalának
fejlesztése képzések révén
Több, mint 100 millió forintnyi uniós
támogatást nyert a tapolcai Deák Jenő
Kórház egészségügyi dolgozóinak képzésére. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Képzési programok az egészségügyi ágazat
szolgáltatás fejlesztése érdekében a
tapolcai kórház dolgozói számára” című,
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0004 jelű
pályázatán 117 355 657 Forint támogatást nyert el.
Véget ért a Deák Jenő Kórház önerőt nem
igénylő, 100 százalékban támogatott,
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0004 azonosító
számú, „Képzési programok az egészségügyi
ágazat szolgáltatás fejlesztése érdekében a
tapolcai kórház dolgozói számára” című projektje, melynek köszönhetően 117 355 657
Forint vissza nem térítendő támogatást fordított a Kórház ellátási színvonalának fejlesztésére a képzések révén. Összesen 174 fő képzése valósult meg, 160-an stressz-kezelési és

regenerációs tréningen vettek részt, 14-en
pedig egészségügyi szakképesítést szereztek.
Ezen pályázattal a kórházban további
szakképzett humánerőforrás állománybővülés érhető el, javítva ezzel a betegellátás
minőségének hatékonyságát. A kórház a projekt keretében 14 fő szakdolgozója részére
biztosított képzéseken való részvételt úgy,
mint Diabetológiai szakápoló, Geriátriai szakápoló, Légzőszervi szakápoló, Pszichiátriai
szak-ápoló, Sürgősségi szakápoló, Szemészeti szakasszisztens képzéseken, valamint
a képzésen résztvevők számára motivációs
ösztöndíjat biztosított.
A projektben menedzsmentképzések is
megvalósultak, amelyek célja az intézmény,
ezen belül az ellátás hatékonyságának növelése. A FAT által akkreditált alap és emelt
szintű készségfejlesztési program kreditpontokat biztosított a kötelező szakmai továbbképzés teljesítéséhez. A résztvevők megismerték az érzelmi intelligencia alapfogal-

mait és összetevőit. Megtanulták a haldokló
beteg és a segítők (orvos, ápoló, lelkész)
közötti jó kapcsolat feltételeit, megismerték
a gyászreakciókat. Betekintést nyertek a kulturális antropológiába, megismerték az úgynevezett LEAN folyamat fogalmát: a folyamatok értékelésének gyakorlatát, az értékteremtő folyamat jellemzőit. Képesek lettek
beazonosítani a saját munkájukban az értékteremtő folyamatokat. A projekt megvalósításával a menedzsment elérte, hogy a Deák
Jenő Kórházban a minőségi betegellátás
színvonala emelkedjen, és a képzések támogatása, valamint az ösztöndíjak juttatása
révén az intézmény a szakmai fejlődés által
megkövetelt elvárásokat biztosítani tudja.
Bővebb információ:
Név/cím: Hársfa Gyuláné, 8300 Tapolca, Ady
Endre u 1-3.
Telefon/fax: 06-20-2435-648 / 06-87/511087
E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu

Deák Jenő Kórház
Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre u 1-3.
Telefon: 06-87/511-080
E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu
Honlap: http://www.tapolcakorhaz.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Segítségnyújtás elmulasztása vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen személy ellen, aki 2014. július hó 18.
napon 20,30 órakor a Semmelweis utcából a
Sümegi út irányába az Ady Endre utcára a kiépített kerékpárútra kanyarodó helyi lakost az
általa hajtott kerékpárral együtt egy ismeretlen
forgalmi rendszámú Renault Thalia típusú személygépkocsival elsodorta, melynek következtében a kerékpáros elesett és 8 napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ismeretlen személy az általa vezetett járművel a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül távozott.
- Súlyos testi sértés bűntettének megalapozott
gyanúja miatt rendőri jelentés alapján indult
eljárás ismeretlen tettesek ellen, akik egy helyi

lakost 2014. július hó 24. nap 23,50 óra körüli időben a Tóparton több alkalommal megütöttek, megrúgtak, melynek következtében az orra
erősen vérzeni kezdett.
- Szabálysértési értékre egy vagy több közokirat,
magánokirat, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz
egyidejű elvételével elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2014. augusztus hó 11. napon 13,45 és 14,00 közötti időben a Veszprémi
úton lévő bevásárló központban a sértett nadrágjának zsebéből zseblopás módszerével eltulajdonította a felesége pénztárcáját, benne okiratokkal és 10.000 Ft készpénzzel. A lopással okozott
kár: 12.000 Ft. Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Új Tapolcai Újság

Felvétel
A Tapolcai Musical Színpad felvételt hirdet új és régi tagok számára: 2014. 09.
06-án 10h-tól 12h-ig a TÁMK-ban.
Legyél egy országosan is elismert tehetséggondozó nagyszerű csapat énekese, táncosa. Fellépési lehetőségek, versenyre felkészítés, részvétel zenés darabokban, hatalmas repertoár. Halápiné Kálmán Katalin
művészeti vezető. Tel.: 70/365-4658,
87/412-456; E-mail: tpmusicalszinpad@tonline.hu; Web: musicalszinpad.hu; Facebook: facebook.com/TapolcaiMusicalSzinpad. Érdeklődni: Halápiné Kálmán Katalin,
06-70/365-4658
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KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

Mellönvizsgálati kurzusok az Egészségfejlesztési Irodában

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659
Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a segítségével valósul meg a kistérség Egészségfejlesztési Terve. Sorozatunk mostani részében a mellönvizsgálat fontosságáról esik
szó.
Magyarországon évente körülbelül 5-6000
új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák ezzel a magyar nők leggyakrabban előforduló daganata. Összehasonlításul: méhnyakrákban évente nagyjából 1100-an betegszenek
meg és 4-500 nő hal meg emiatt.
Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is egyre
gyakrabban érinti. A magyar női népesség átlagos emlőrák-kockázata 8-10 százalék körül
van, ami azt jelenti, hogy élete során minden

10-12. nőnél alakul ki a betegség. Az örökletes emlőráknál – családi halmozódás, BRCA1
vagy BRCA2 génmutációk – ennél nagyobb
a megbetegedés esélye. A két gén mutációi
átlagosan kilencszeresére emelik az emlőrák
kialakulásának várható esélyeit. 100 megbetegedésből Magyarországon általában 5 esetben
fordul elő örökletes megbetegedés.
Az emlőrák kezelése általában annál hatékonyabb, minél korábban ismerik fel a daganatot. A korai emlőrákok esetén nagyjából
80%-os 5-éves túlélés biztosítható, a betegség
ilyenkor tehát már nagyrészt meggyógyítható.
A késői stádiumú, áttétes emlőrákok esetében
ez az arány mindössze 15% körüli. Ez sem
kevés azonban, hiszen az érintettek egy része
– a korábbi évtizedekkel ellentétben – ma már
sokszor hosszú ideig, jó életminőségben élhet
együtt a betegséggel
A mammográfiás – röntgensugarakkal végzett – emlőrákszűrés 2002 óta ingyenesen biztosított minden magyar nő számára. Ez a vizsgálat kétévente javasolt a 45 és 60 közötti korosztálynak.
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) feladatai közé tartozik az egészségtudatos magatartás egyik fontos elemének hangsúlyozása, a
szűrővizsgálatokon való részvétel, illetve
önvizsgálat, hiszen ez az emlőrák időben történő felismerésének elengedhetetlen eszköze.

Az EFI-ben havonta megrendezésre kerülő
mellönvizsgálati kurzus fentiekben szeretne
segítséget és útmutatást nyújtani.
A kurzusok elsődleges célja, a figyelem éberen tartása erre a rendkívül fontos területre irányulva.
A mai rohanó mindennapokban sok esetben
pusztán figyelmetlenségből, önmagunkra
„nem jutó idő”-re hivatkozva halogatjuk az
önvizsgálatot, melynek sok esetben, szó szerint életmentő szerepe lehet.
A foglalkozáson mellönvizsgálatról szóló
oktató film és nyomtatott anyag segítségével
sajátíthatják el a hölgyek a helyes önvizsgálati technikát. Igyekszünk továbbá látványosabbá és hangsúlyosabbá tenni a programot.
Ennek okán beszerzésre került egy eszköz.,az
úgynevezett „Mell-lámpa”, mely nők részére
készült az egészség megőrzése céljából. A
lámpa piros fénnyel világítja át a mell szöveteit,így bizonyos belső részletek is láthatóvá
vállnak. A mell ismeretének legfőbb feladata
az elváltozások felismerése. Ehhez azonban
ismernünk kell saját testünket.
A lámpa vörös-narancs fénye azt a célt szolgálja, hogy optimális kontrasztot érjünk el, és
a legtöbb részlet láthatóvá váljon.
Ha a fény érrel találkozik, a vörösvértestben
található hemoglobin elnyeli, ezért az erek
sötét vonalakként rajzolódnak ki. Ez teljesen

normális, azonban a sötétebb homályok-foltok
elváltozást mutathatnak, melyek aztán feltétlenül orvosi ellenőrzést igényelnek.
Hangsúlyosan szeretném kiemelni, hogy a
lámpa-akárcsak az önvizsgálat-nem helyettesíti a mammográfiás, illetve orvosi szűrővizsgálatot. Nagy esélyt nyújt azonban a korai felismeréshez és az időben történő orvoshoz forduláshoz.
Ezúton is szeretnénk buzdítani mindenkit az
önvizsgálatra. Azokat, akik ebben iránymutatást és segítséget igényelnek, nagy szeretettel
várjuk az Egészségfejlesztési Irodában az
önvizsgálati kurzusunkra. Szabó Krisztina
Tapolca EFI irodavezető

CIVILTÉR

Virágos Tapolca, ahol sok a Tiszta udvar – rendes ház
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét elmaradhatatlan programjaként idén is megrendezték a Virágos Tapolcáért versenyt,
amelynek szervezői a Tapolcai Városszépítő Egyesület, az Épített- és Természeti Környezet Védelméért Alapítvány, a Városért
Egyesület, valamint Tapolca és Környéke
Vállalkozók Egyesülete, kiegészülve Tapolca Város Önkormányzatának hathatós
támogatásával. A megreformált ünnepi
ceremóniára augusztus 17-én a Köztársaság
téren került sor.

retlen Önök előtt, hiszen már volt a korábbi időszakban. Több magyar településhez hasonlóan az említett négy szerveződés – és az Önkormányzatunk támogatásával –, akik a „Virágos Tapolcáért” mozgalmat szervezik… úgy
döntöttünk, hogy újra életre keltjük ezt a nemes
versengést. Nagy örömünkre sokan jelentkeztek. Nekünk minden évben húsz ilyen tábla
átadására van lehetőségünk. Aki megkapja,
annak egészen a visszavonásig érvényes. Nem
kell jövőre újra nevezni, amíg olyan szép, gondozott lesz a háza, előkertje, erkélye, mint ami-

Fotó: Dancs

Boczkó Gyula tájékoztatja a jelenlévőket a változásokról, kezében a Tiszta
udvar – rendes ház táblával
Soha nem látott tömeg gyűlt össze a díjki- kor a díjat megkapta. Jogosan és büszkén viselosztóra, amely egy kedves momentummal heti mindenki, aki rászolgált a „Tiszta udvar
vette kezdetét. A határon túli Magyarkanizsá- – rendes ház” elismerésre – summázott Boczkó
ról érkezett Szűcs Orsolya és Szűcs Anna Gyula.
A díjakat Császár László polgármester,
Zsófia, akik moldvai népdalokkal kápráztatták
Benács Lajos, a Tapolcai Városszépító Egyeel a jelenlévőket.
A következő percekben Benács Lajos, a Ta- sület elnöke, Boczkó Gyula, a Városért Egyepolcai Városszépítő Egyesület elnöke köszön- sület elnöke és Vörös Béla, a Vállalkozók Terütötte a rendezvény résztvevőit, majd szólt a leti Ipartestülete elnöke adta át az érintettekmegváltozott díjazási rendszerről is. – Meg- nek.
„Virágos Tapolcáért” mozgalom díjazottai
szüntettük a dobogós helyezéseket, helyette
az Értékelő Bizottság által kiválasztott leg- 2014-ben az Erkély kategóriában: Mayer
Nándorné – Berzsenyi D. u.1.C.2/3., Gadácsi
szebb tíz-tíz erkélyt és előkertet ismertük el.
Boczkó Gyula, a Városért Egyesület elnö- Károlyné – Berzsenyi D. u.3.1/1., Lakossy
ke már a „Tiszta udvar – rendes ház” kitün- Gyuláné – Kossuth L. u. 64.A.1/1., Sáfár
tető címről tájékoztatta az érintetteket, érdek- Gyula – Kazinczy tér 11. B.szárny fsz.1.,
lődőket. – Ez a fogalom bizonyára nem isme- Egyed József – Kazinczy tér 11.A. szárny
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4.em.17., Ecker Péter – Kazinczy tér 11. C.
szárny 4. c, Dányi Józsefné – Billege u.5.1
em.2.a, Wéberné Borbély Éva – Deák F. u. 9.,
Kocsis Lajos – Berzsenyi D. u.13. D. 2.
em.(külső), Réfi Gyuláné – Vajda J.u.68.
Előkert kategória díjazottjai: Bolla Gyula
– Lóczy u.1., Lukács Tibor – Lóczy u.2., Szabó
Mózner Ibolya – Lóczy u.3., Popper János –
Lóczy u.4., Molnárné Vajay Judit – Berzsenyi
D. u. 80., Sáfárné Halász Nikoletta – Berzsenyi D.u.96., Dér Béláné – Berzsenyi D.u.98.,
Mátis Pálné – Berzsenyi D.u.3., Kardos Jánosné
– Juhász Gy. u.37., Giczi Béla – Bem u.25.
A 2014 évi „Virágos Tapolcáért” mozgalomban való részvételért Emléklap elismerésben részesültek Erkély kategóriában: Somogyi Kálmáné – Kazinczy tér 15.fsz.A/3., Tóth
Győző – Klapka u.1. 1/3., özv. Billik Ferencné
– Lesence u.8. fsz. 3., Bogár József – Berzsenyi D. u.13.D.2 em., Fülöp Ferenc – Berzsenyi D.u.13.D. 1 em. (külső).
Előkert kategóriában Emléklapot kaptak:
Szente Mária – Lóczy u.6., Vigánti Gyuláné –
Lóczy u.6., Osváth Józsefné – Fő tér 4.
„Tiszta udvar-rendes ház” mozgalom díjazottai 2014-es esztendőben: Szabó Lászlóné –
Glázer S. u.14., Szoboszlai Tibor – Barackvirág u.3., Gosztola Marietta-Meidl Balázs –
Barackvirág u.1., Szabó Józsefné – Barackvirág u.15., Szabó László – Barackvirág u.17.,
Kovács Tóth Éva – Május 1 u.10., Dr. Grósz
Zoltán – Juhász Gy.u.5., Baranyi Sándor –
Egry J. u.14., Hosszú Istvánné – Pacsirta u.41.,
Pető Csaba – Pacsirta u.52., Tóth Péter
Ferenczné – Pacsirta u.27., Magos Lászlóné –
Madách i. u.18., Papp Sándor – Egry J. u.20.,
Szebegyinszki István – Bajcsy-Zsilinszky u.
57., Kocsis Józsefné – Batthyány u.55., Soós
Péter és Péterné – Diszel, Babits M. u.4.,
Szamosvári Tiborné – Diszel, Csabi u.4.,
Takács Lászlóné – Diszel, Csabi u.7., Som
Zoltánné – Barackvirág u.22., Horváth Imréné
– Juhász Gy. u.13.
A 2014 évi „Tiszta udvar- rendes ház” mozgalomban való részvételért Emléklap elismerésben részesültek: Horváth Sándor – Úttörő
u.10., Kasza Tamásné – Csokonay u.12.,
Hosszú Pál Andrea – Munkácsy u.34., Szollár
Istvánné – Pacsirta u.58., Kustos Lászlóné –
Tavasz u.10., Bojtos Istvánné – Diszel, István
u.3., Lakossy Lászlóné – Diszel, István u.4.,
Muzsi László – Diszel, Szabadság u.1/2. DI
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Levelesládánkból
Megint Tapolca
Sokan, nagyon sokan azt vallják, hogy ha
valamit nagyon kívánunk, az beteljesedik.
Nagyon kívánkoztam hazajönni Tapolcára.
Volt olyan, hogy ha nem is ellenségesnek, de
ridegnek éreztem Tapolcát.
Most mindez a múlté!
A Történelmi Jelen – Tapolcai Képes Lapok
című könyv bemutatóján szinte rám dőlt Tapolca szeretete.
Az az összetartozás, családias érzés, ami
hatalmába kerített mindenkit, eltörölt mindent.
Egyek voltunk az örömben, összetartoztunk.
Szívemben mindig itt volt és lesz Tapolca szeretete, de ezután ragyogón.
Én akkor, ott a könyvbemutatón lélekben
megérkeztem.
Tóthné Péczer Mária,
Dabas

Lakótelepi
szünidő
A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület a gyerekek részére idén első alkalommal rendezte meg Lakótelepi Szünidő elnevezésű programsorozatát.
A rendezvényt azzal a céllal szerveztük,
hogy a lakótelepen élő gyerekek hasznos
elfoglaltságot találhassanak maguknak a
hosszú vakáció során. A programsorozat
során volt olyan nap, amikor megismerkedhettek a kosárfonással, gipszfigurát önthettek, volt, amikor gyöngyöt fűzhettek,
vagy csak ingyenes ugrálóvár állt a rendelkezésükre lufibohóccal. De volt olyan nap
is, amikor megtanulhattak kerékpárral
helyesen közlekedni.
A gyerekek visszajelzései alapján jövőre is megszervezzük lakótelepi vakációnkat, lehetőleg sokkal több és színesebb
programmal. Szeretnék köszönetet mondani az Egyesületünk tagságának, a közreműködőknek és a támogatóinknak, a Lufimanónak, Tapolca Város Rendőrkapitányságának.
Sárközi Szaniszló

CIVILTÉR

Adószám felfüggesztése és törlése
Adószámuk felfüggesztésével kell számolniuk azoknak, akik bevallási vagy adófizetési
kötelezettségüknek 365 napon belül, felszólítás ellenére sem tesznek eleget.
A felfüggesztő határozat jogerőre emelkedése után 180 nap elteltével a NAV törli az
adószámot, ha az adózó továbbra sem teljesíti kötelezettségeit. Ha viszont az adószám törléséről szóló határozat jogerőre emelkedéséig
teljesíti valamennyi bevallási, adófizetési kötelezettségét, az adóhivatal a felfüggesztést meg-

szünteti, és az adószám törlését visszavonja.
Felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az
adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési,
illetve közzétételi kötelezettségének az adózó
a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz
eleget a megadott határidőig.
Az adóhivatal a törlésről a cégbíróságot
elektronikusan értesíti és kezdeményezi a cég
megszűntnek nyilvánítását.
Közép-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatósága

„Sok-sok kincse volt,
amit számolatlanul osztott szét”

Vendégségben a Csobánc Népdalkör
Halászi Község Önkormányzata és a Halászi
Népdalkör meghívására a Csobánc Népdalkör
– jól válogatott dalcsokorral – látogatást tett
a festői Duna-parton rendezett Szigetközi
Falunapon augusztus 16-án. Tapolca Önkormányzata képviseletében elkísérte a csoportot
Bakos György önkormányzati képviselő.
A falunap programjában a kulturális műsor
mellett főzőverseny is zajlott, amelybe a tapolcai csoport is bekapcsolódott, illetve a 22 főzőcsoportba – a helyi és szomszéd falvak szakácsai mellett – a felvidéki Szenc és szomszéd
falu, Fél is elküldte főzőmestereit.
Hal-vad-szürkemarha-sertéshúsból készült
étkeket vizsgált a zsűri és fogyasztott a „sok-

nyelvű” sokadalom (német, szlovák, orosz,
még katalán nyelvűekkel is találkoztam).
Diszeli szakácsaink pincepörköltöt főztek.
Bakos György képviselő Tapolca város
üdvözletét tolmácsolta és hozzátette: – Vendégségbe jöttünk, s mint illik, ajándékot hoztunk:
Tapolca város borát és a városról készült könyvet – majd megköszönte a gáláns vendéglátást.
Szeptemberben a halásziak lesznek Tapolca-Diszel vendégei a szüreti felvonuláson.
Minden szempontból hasznos, élvezetes
napot töltöttek a résztvevők Halásziban.
Éjfél felé járt, mire Tapolca-Diszel küldöttsége hazaérkezett a két kisbusszal.
G. Dr. Takáts Gizella

Az MSZP helyi szervezetének jelöltjei
a 2014-es önkormányzati választáson
Polgármesterjelölt: Lévai József
Képviselőjelöltek:
1. vk.: Lévai József (MSZP)
2. vk.: Balázsné Kiss Éva (MSZP)
3. vk.: Kránitz András

4. vk.: Peszleg Gyula (MSZP)
5. vk.: Székely Jenő (MSZP)
6. vk.: Buzás Gyula (MSZP)
7. vk.: Árvai Gábor (MSZP)
8. vk.: Szabó Katalin

Isten éltesse, Babi néni!
Takaros, gesztenyefák árnyékában lévő
Honvéd utcai házában fogadta vendégeit
Csonka Gyuláné Babi néni lányai társaságában augusztus 6-án.
A vendégek, Szalay Gyöngyi képviselőaszszony és Sólyom Károly alpolgármester köszönteni érkeztek, hiszen éppen 90 évvel ezelőtt
látta meg Margit néni a napvilágot Lesenceistvándon, megbecsült pedagógusi családban.
Tapolcára férje révén érkezett, és férje édesanyja házában találta meg az otthon melegét.

adták tovább örökségként.
Számos ismert tehetség indult innen a zenei
pályára. Így nála tanult például Samu Sándor,
a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar karmestere, vagy épp a harmonikás Márió. A zongora mellett harmonikán, majd később gitáron is
megszólaltatta a hangjegyeket. A korabeli
esküvők az ő zongorajátékától váltak felejthetetlenné, amikor a tanácsteremben az ifjú párok
kimondták a boldogító igent.
Zenekarai meghatározó egyénisége, az Est-

Babi néni és az Őt ünneplők a kedves
A város zenei és kulturális életének kialakításában elmaradhatatlan szerepe volt, mivel
zenét oktatott – először otthon, háznál, majd
később a megyei fenntartású zeneiskolában.
Élénken él emlékezetében, mikor hű kutyái –
hiszen elmondása szerint a háznál mindig volt
kutya – vidáman jelezték a zenei tudásra szomjazó fiatalok érkezését. Babi néni a zongorához kísérte tanítványait, majd precíz, lelkiismeretes munkába kezdtek. Ebben a szobában
szívták magukba a zeneiséget lányai is, akik
majd később gyermekeiknek, unokáiknak

emlékeket őrző falak között
rato zenekar alapító tagja volt. Boldog házasságban élt férjével haláláig.
Családtagjaival, unokáival szoros kapcsolatot ápol. Elmondása szerint unokáiból, dédunokáiból meríti az erőt, akik folyamatosan új
célok elérését, megélését tűzik ki számára.
Otthonában ma is sokszor ül a zongorához,
ahol azonban már nem olyan gyorsan szaladnak ujjai a klaviatúrán, de még ma is örömét
leli a zenélésben hűen kitartva életfelfogása
mellett, mely szó szerint így hangzik: „Zene
nélkül lehet élni, csak nem érdemes!” HG

Simon Istvánné
(1943. december 1. 2014. július 25.)
Nagyon nehéz feladatot kaptam a Jóistentől. Egy olyan embernek kell búcsút
intenem, akihez több évtizedes barátság
fűzött, akivel megoszthattam az örömömet, bánatomat. Akinek sorsában sokszor fedeztem fel a magamét.
Messziről indult, de tehetsége, tudása
és hatalmas akaratereje kiragyogtatta a
környezetéből.
Olyan hivatást választott – védőnő lett
–, amelyben nemcsak a családszeretetét,
de a gyermekek iránt érzett óriási felelősségérzetét is naponta bizonyíthatta.
Soha nem felejtem sajátos, senkiéhez
nem hasonlítható hangját, őszinte, szívből jövő nevetését, a csak rá jellemző
szófordulatait.
Mint „futballista feleségek” gyakran

álltunk a TIAC-pálya szélén, vagy kísértük el a csapatot vidékre. Bevallom őszintén, nem sokat értettünk a focihoz, de a mi fiaink győztes örömét,
vagy a veszteség okozta bánatát mi is
átéltük.
Teri nagyon szeretett élni. Örült az élet
apró örömeinek, egy mosolynak, egy
kézfogásnak. Örült mindannak, amivel
az élet megajándékozta. Féltő szeretettel
óvta és tyúkanyóként védte, gyűjtötte
maga köré gyermekeit, unokáit.
Szerette a barátait, igaz barát volt.
Tudtuk és meg is tapasztaltuk, hogy ha
bajba jutottunk, kérés nélkül – párjával
együtt – elsőként siet a segítségünkre.
Sok-sok kincse volt, amit számolatlanul osztott szét a családja, a barátai, az
ismerősei között. Arra tanított bennünket,
hogy a tudásszomj olyan kiapadhatatlan
forrás, amely életünk végéig elkísér bennünket.
Arra is példát adott, hogy a tisztesség,
a becsület, az igazságérzet, egy jó ügyért
való harcos kiállás értékállóbb minden
talmi csillogásnál.
Hogy mindaz a szép és jó, amit a távoli tájakban, a messzi csillagokban kerestünk, az itt van bennünk és abban a mindenséget és teljességet adó világban,
amely körül veszi életünket.
Könnyes szemmel biztatom magam:
az, hogy elmentél, nem vég, hanem új
találkozás kezdete...
N. Horváth Erzsébet

A 64. Bányásznap Tapolcán
A bányászat ősidők óta szolgálja az embert,
biztosítva a mindennapi élethez, annak
komfortjához szükséges alapanyagokat.
Csak példaképp: kő és agyag az építkezéshez, fémek a szerszámokhoz, edényekhez,
járművekhez, energia a fűtéshez, közlekedéshez stb. stb.
A bányászok munkáját a kezdetektől elismerték, pl. a királyok különös jogokat adtak
a bányavárosoknak, a bányászoknak. Modern
korunkban az állam 1951-től tette hivatalos
ünneppé a bányásznapot.
Mivel a bányamunka különösen igényli az
együttműködést, az egymással, sőt, az egymás
családjával való törődést is, a bányászok összetartozása, hagyományaik őrzése magas fokú.

A (volt) bauxitbányászok 2014-ben is megünneplik a bányásznapot városunkban szeptember 7-én. A szervezők – a Bánya-, Energia-,
és Ipari Dolgozók Szakszervezete Tapolcai
Szervezete, a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület és az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Tapolcai Szervezete – az elmúlt évhez hasonlóan megkoszorúzzák a Bakonyi Bauxitbánya
Városi Irodaháznál elhelyezett emléktábláját,
majd a Szent György Panzióban folytatják az
ünnepi rendezvényt. Megemlékeznek a bányásznapról és a bányászat jelentőségéről, amit
baráti beszélgetés követ némi étel és ital kíséretében.
Podányi Tibor,
az OMBKE Tapolcai Szervezetének elnöke

Fotó: Havasi

Fotó: Podányi

A fotó a tavalyi bányásznapi megemlékezésen készült
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TAPOLCAI GYÖKEREK, TAPOLCAI KÖTŐDÉSEK

„A nézőtéren ülő 1200 ember nekem csak akkor tapsol,
ha olyan teljesítményt nyújtok, amit Ő elismer”
Sokan és sokszor mondják, hogy csodák nincsenek. De ha arra gondolunk, hogy mekkora volt a reális esélye annak, hogy 40 évvel
ezelőtt, 1974-ben egy vékony, szőke tapolcai
kislány felvételt nyerjen Budapestre a Magyar Állami Balettintézetbe, akkor talán meginog a csodákban kételkedők táborának meggyőződése.
Ha azonban végigolvassák Rujsz Edittel, a Tapolcáról indult, Harangozó-díjas balettművészszel készített interjúmat, akkor az is megerősödhet Önökben, Kedves Olvasók, hogy csodák
csak akkor vannak, ha ragaszkodunk álmainkhoz,
ha tehetségünk, erőnk, kitartásunk és nem utolsó sorban hitünk is van ahhoz, hogy a küzdelmektől sem mentes választott úton végigmenjünk.
– Hogyan kezdődött?
– Amikor még pici, négyéves voltam, az édesanyám, aki egészségügyben dolgozott, elvitt dr.
Stenszky Gyula gyermekorvoshoz, mert arra gyanakodott, hogy csípőficamos leszek. Gyula bácsi
megnyugtatta, nincs semmi baj ezzel a kislánynyal, anyuka, sőt, balerina lesz majd belőle. Kislányként gyakran kirándultunk a szüleimmel,
így jutottunk el Keszthelyre is, ahol a színházban megláttunk egy felhívást, hogy balettoktatás kezdődik Szalay Zsuzsa balettmester vezetésével. Emlékezve a gyermekorvos „jóslatára”, a
szüleim úgy gondolták, hogy beíratnak oda.
Onnantól évekig minden hét keddjén – ha esett,
ha fújt – én ott voltam a balettórákon.
– A szülők „álmainak megvalósítása” kezdődött meg akkor és ott?
– Szó sincs róla! Ők csodálatosan neveltek
engem! Mindig nyitottak voltak, nem erőltettek
rám semmit. Négy évig jártam oda. Már az első
évben azt mondta a balettmester a szüleimnek,
hogy tehetséges vagyok, és amikor eljött a búcsú
ideje, akkor ajánlotta, hogy felvételizzek a
Magyar Állami Balettintézetbe. A szüleim megkérdeztek, hogy akarok-e, és amikor igennel válaszoltam, elvittek a felvételire és elsőre fel is vettek. Akkor volt csak sírás! A negyedik osztály elvégzése után, kilencévesen elkerültem otthonról.
– Sokszor hallottam, az artisták és a baletttáncosok képzése könyörtelen szigorral történik. Valóban így van ez? Nem akart soha megfutamodni, hazafutni?
– Nem, soha. Valóban szigorúan következetes világ a balettiskola világa, és tényleg olyan
próbatételeknek vagyunk kitéve tanulóként,
amelyről egy kívülállónak még csak elképzelése sincs. De ez az iskola művészképző. A maximumot kell kihozni itt mindenkiből. És ezért
nemcsak a tanároknak, de a diákoknak is meg
kell küzdeniük. Rengeteg előnye is van ennek a
maximalizmusnak. Nagyon hamar kifejlődik a
felelősségtudatunk, ami a világban való eligazodásban is segít. Sokszor reggel 8-tól este 9-ig
bent voltunk a balettintézetben. Érdekes, bár
egyértelmű, hogy sokszor voltunk fáradtak, de
soha nem éreztem megerőltetőnek, és soha nem
is akartam otthagyni. Megint csak azt kell mondanom, az fantasztikus volt, hogy a szüleim
mutattak egy irányt, és ez találkozott az én álmaimmal. Még megvan az a kis papír, amelyre
még itt, Tapolcán, negyedikesként fel kellett
írnunk, hogy mi szeretnék lenni, ha „nagy
leszek”. Erre a kis papírra én négy hivatást írtam
fel: orvos, balerina, ügyvéd, színész. Valószínű,
hogy már a „gyökereimben” benne volt az exhibicionizmus, hogy megmutassam magam.
– Nem vette el ez a szigorú, belterjes világ a
gyermekkorát, a kamaszkori szerelmet és mindent, amit csak akkor lehetett és kellett megélni?
– Nem. Egy fantasztikus családot, egy csodálatos közösséget adtak azok az évek. Annyira
gyorsan felnőttünk ott, annyira hamar kaptuk
meg az „érettséget”, hogy sokkal érettebbek lettünk, mint a velünk egykorúak. Sokkal racionálisabb álmaink voltak, mint nekik. Nekünk nem
volt cukormázas álomvilágunk, hiszen teljesítményorientált ez a szakma. Ugyanakkor megkaptuk azt a művészi szabadságot, amely sehol
másutt nincs. Egy szerepen belül – a technikai
tudás mellett – óriási ráhangolódásra is szükség
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van. Ez pedig olyan nyitottságot kíván, amelynek
segítségével akár az egész „kultúrvilágot” bebarangolhatjuk. Így nálunk azok az áldozatok, amelyeket a siker érdekében meg kell hozni, elenyészővé válnak ahhoz képest, amit kapunk általa.
– Menjünk vissza az időben! Ott vagyunk a
9. év végén, a vizsgakoncert előtt.
– Fantasztikus volt az az időszak. Nagyon sokat köszönhetek a balettmestereimnek, Sebestyén
Katalinnak, Hondel Editnek, Havas Ferencnek
és Sterbinszky Lászlónak. A vizsgakoncertre
Csipkerózsikát kaptam meg, mint szóló feladatot. Erre a szerepre Orosz Adél segített felkészülni. Az volt az első olyan élményem, amelyet
mérföldkőnek nevezek a pályám életében. Olyan
szeretettel tanított és próbálta velem végig azt az
évet, hogy ma is hálás szívvel gondolok Rá. A
másik meghatározó személyiség Seregi László,
korunk zseniális koreográfusa volt. Hálát adok
a Jóistennek, hogy az utolsó évben két ilyen

el a pályafutásom alatt, és szinte az egész világot bejárhattam az Operaház együttesével.
– Milyen díjak, elismerések birtokosa?
– 1984-ben Keresztes Mária-díjat kaptam,
'89-ben miniszteri dicséretet, 2010-ben megkaptam a 25 éves Jubileumi Emlékgyűrűt, 2011-ben
Harangozó-díjban részesültem.
– Meddig lehet egy balett-táncos a színpadon? Vannak-e figyelmeztető jelek, hogy eddig
és ne tovább?
– Ha optimálisak a körülmények, akkor az
ember 45 éves koráig „színpadképes”, de a sérülések, a kondíció ezt átírhatják. Szerencsére az
önkritika mellett vannak olyan jó barátai is az
embernek, akik figyelmeztetik a váltásra. 35
évesen vettem először észre, hogy este, amikor
hazamentem, és neki akartam látni a szokásos
háztartási munkának, köztük a mosogatásnak,
már képtelen voltam rá. Akkor volt az első belső
hang. Reggel már friss voltam, de az esti

Fotó: Mezey Béla

Rujsz Edit Csipkerózsika szerepében Dér Gáborral
művésszel dolgozhattam együtt. Amikor végeztem, a Magyar Állami Operaházba kerültem,
amelynek akkor Orosz Adél volt az igazgatója.
A vizsgakoncert utáni két hónapos szünetet „alaposan” kihasználtam, nyaraltam, itthon voltam
a szüleimnél, elengedtem magam. Az évkezdés
augusztus 20-ától volt. Amint megérkeztem,
máris hivatott az igazgató és elmondta, hogy
lesérült az egyik balerina, a helyére nekem kell
„beugrani”. Van a felkészülésre három hetem.
A Giselle paraszt pas de deux-jét kell eltáncolnom Kovács Tiborral a torinói vendégszereplésen. Azt hittem, elájulok. El sem tudom mondani, hogy mennyire izgultam. Egy mélyvízbe
ugrással kezdődött a karrierem. Nagyon jól sikerült az 1984-es indulás. Egy év múlva már címzetes magántáncosa voltam az Operaháznak.
– Milyen szerepek találták meg?
– Egyik csodálatos szerepet kaptam a másik
után. Seregi László is felfigyelt rám. Elkészítette a Shakespeare-trilógiát, a Rómeó és Júliát, a
Szentivánéji álomban Herminát, a Makrancos
Katában pedig Biancát táncoltam. A fából faragott királyfiban a királylány szerepét kaptam,
Orff-Fodor Carmina Burana-jában szólót táncoltam. A Diótörőben minden női szerepet eltáncoltam. Számtalan világsztárral is dolgozhattam
együtt. Nagyon sok és szép szakmai sikert értem

„élményt” nem felejtettem el. Egy másik reggel
már nem volt elég a bemelegítésre a 10 perc,
hanem 20 perc kellett hozzá. Lassan megérlelődött bennem az elhatározás, és fokozatosan
adtam vissza a szerepeimet.
– Koreográfus és balettmester. Milyen érzés
a „rúd másik oldalán”?
– Erre mondják, hogy „akasztják a hóhért”.
Már nagyon korán, 18 évesen László Péter koreográfus asszisztense lettem. Az első darab, amit vele
készítettem, a Derby című balett volt, amelynek
Vukán György volt a rendezője, Müller Péter
pedig a dramaturgja. De az elmúlt húsz év alatt
számtalan helyen és műben dolgoztam, köztük Az
ember tragédiájában, 2008-ban Harangozó Gyula
Hófehérke és a hét törpe című művének én voltam az asszisztense és a balettmestere is. Egyszer
csak úgy döntöttem, hogy elvégzem a Táncművészeti Főiskolát és a mesterfokú diplomával
együtt elnyertem a klasszikus balett mesterfokon
címet is. Az Operaház számos darabjának lettem
a balettmestere és már koreografálok is. Sok hazai
és külföldi versenyre készítem fel a növendékeket. Talán jobban izgulok a tanítványaimért, mint
ahogy magamért tettem. Nem könnyű a tanítás,
nemcsak a szakmai tudást kell átadni, de pszichológusnak is kell lenni, hiszen mindegyik táncos
érzékeny művészlélek is.
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– Szerepelt filmekben is.
– Igen. Még 1979-ben Zsurzs Éva Tizenhat
város tizenhat lánya című filmjében, majd Tony
Palmer – Wagner életében (1980) és a 2013-ban
készült Hat hét hat tánc-ban.
– A Magyar Állami Operaház nagykövete.
Milyen feladatokat kell ellátnia, hogy a címnek
megfeleljen?
– Ez egy csodálatos kezdeményezése Ókovács
Szilveszternek, az Operaház főigazgatójának.
Olyan művészeknek biztosított ezzel a nagyköveti címmel lehetőséget arra, hogy népszerűsítsék az Operaházat, a Nemzeti Balettet és az
Erkel Színházat, akik már 25 évet eltöltöttek a
pályán. Az első nagykövet én voltam.
– Megvan még az első balettcipője?
– Igen. Minden olyan tárgyam, cipőm megvan, ami a kezdetekre emlékeztet. Édesanyám
nagy-nagy szeretettel őrizte meg ezeket.
– Milyen maradt a kapcsolata Tapolcával?
– Nagyon szeretem Tapolcát és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebből a városból indultam
el. Ezt mindig, minden fórumon el is mondom.
Szerintem ez egy csodálatos vidék, csodálatos
város. Ha csak tehetem, minden nyáron hazajövök, a karácsonyokat pedig mindig itthon töltöm.
Olyan nagy boldogság végigmenni az utcán, találkozni ismerősökkel, beszélgetni a volt osztálytársaimmal. Pupos Csabával, a volt osztálytársammal, egy-egy kávéra mindig leülünk. Tapolcán
vannak a gyökereim, és ez nekem nagyon fontos. Nagyon sokat kaptam ettől a várostól. Nem,
hogy elfelejteném, belőle mindig erőt merítek.
– Nem kellett magánéleti áldozatokat hoznia
a szakmai boldogságért?
– De igen! Nehéz erről beszélni. Mint mondta, a mi világunk, a művészvilág belterjes, soksok karizmatikus, érzékeny egyéniséggel. Az úgynevezett civil emberek ezt nagyon nehezen viselik el. Ez egy szangvinikus élet és ilyen az ember
habitusa is. Én se vagyok egy könnyű személyiség. Ezt vállalom. Nagyon sokan megfutamodnak egy ilyen kötöttségű művésztől. Ugyanakkor
a szeretet olyan erős bennem is, hogy amikor szabadon élem a civil életem, akkor ott mindent
igyekszem bepótolni. Azt vallom, hogy a szakmai boldogság szép dolog, de szüksége van az
embernek a civil boldogságra is. De sajnos, azoknak, akik intenzíven és céltudatosan élik meg ezt
a szakmát, a másik oldalból kevesebb jut.
– Nem éli meg veszteségnek, hogy a mérleg
másik serpenyőjébe kevesebb jutott?
– Nem szoktam számadást készíteni. Visszafelé nem nézek, előre pedig csak a naptárban. Azt
gondolom, ha az ember a pillanatot ma éli meg
– és a pillanat által a jelent –, akkor él. De, ha
ezt nem teszi meg, akkor a pillanatot is elveszíti és a jelent is.
– Carpe diem! Szakítsd le a napot!
– Igen, és közben mégis csak alaposan és
körültekintően élek. Nagyon minimális bennem
a felszínes jelen, mert a jelent nagyon intenzíven és mélyen élem meg. A kapcsolataim, a
barátságaim, a szokásaim, a magánéletem is
nagyon intenzív, érzelemdús. Ha bemegyek a
balett-terembe, akkor a határokat súrolva addig
gyakorlok, míg a kívánt eredményt el nem érem.
Így vagyok a magánélettel is. Addig küzdök
érte, míg boldoggá nem teszem.
– Markó Iván Kossuth-díjas táncművész
mondta egyhelyütt, hogy a test nem hazudik. Ez
valóban így van? Mindig az „igazat mondja”?
– Igen. Mindig az igazat mondja. Ezért is
fantasztikus művészet a balett. Mi a testünkkel
és az arcunkkal fejezzük ki még a szöveget is.
Azért is voltam és vagyok boldog, hogy ezt a
gyönyörű hivatást választottam, mert itt nem
kérdéses, hogy ki a tehetséges, ki a jó színész,
mert a néző, aki ott lent ül, pontosan le tudja
mérni ezt. Itt nincs protekció. Ez egy nagyon tiszta műfaj, itt nincsenek kérdőjelek. A nézőtéren
ülő 1200 ember nekem csak akkor tapsol, ha
olyan művészi teljesítményt tudok nyújtani, amit
Ő elismer. Itt nincs hazugság, csak az igazság,
a nézői jelzéseknél nincs objektívebb mérő. És
ez nagyon jó dolog.
N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

Lakossági fórum a kórházfejlesztésről
Augusztus 25-én a Deák Jenő Kórház I. emeleti várótermében lakossági fórumot tartottak, amelyen a közel kétmilliárdos fejlesztést magába foglaló projektekről – „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Középdunántúli Régióban”, „Struktúraváltás a 100
éves tapolcai Deák Jenő Kórházban” – tájékoztatták az intézmény vezetői, valamint
Császár László polgármester az érdeklődőket.
Sin József, a kórház gazdasági igazgatója
kivetítő segítségével, térképpel és látványtervekkel illusztrálva ismertette mindkét projekt
paramétereit.

je és a hozzátartozó közötti közös megegyezéssel ez úgy módosult, hogy nyilatkozik a
hozzátartozó arról, hogy fél éven belül elhelyezik a beteget egy másik helyen. Tehát szó
sincs arról, hogy kitesszük a beteget az utcára – mondta a főigazgató – és arról sincs, hogy
a 24 órás sebészeti ellátás megszűnik Tapolcán, mint ahogy ezt a rémhírt is terjesztették.
A sebészeti ambulanciát sem érinti a pályázat.
Császár László polgármester arról tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy a pályázat akkor
került beadásra, mikor az intézmény még
önkormányzati tulajdonú volt és csak később

Fotó: Minorics

Sin József gazdasági igazgató térképek és látványtervek segítségével a kétmilliárdos fejlesztés állomásait mutatta be
A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése lett állami tulajdonú. De a város hozzáállása
a Közép-dunántúli Régióban” elnevezésű pro- nem változott, maximálisan támogatja a kórhájekt megvalósításához szükségessé vált, hogy zat, napi kapcsolatban van az egészségügyi
az eddigi pavilonos rendszert megszüntessék, államtitkársággal, a GYEMSZI-vel és a kórház
azaz lebontsák többek között a volt tüdőpavi- vezetőivel. Az ápolási osztály és a Központi
lonnak, a nővérszállásnak helyet adó épülete- Háziorvosi Ügyelet épületei nem lettek állami
ket, hogy a területet alkalmassá tegyék az új tulajdonúak; míg az egyik az önkormányzaté,
épülettömb kialakítására. Az új tömb összekö- a másik, az ügyeleti épület a kistérségi önkorti majd a légzés-rehabilitációs osztályt, benne mányzatok tulajdona. 2013 áprilisában szülea Kórházbarlangot, a másik projektben („Struktúraváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő Kórházban”) elkészülő épülettel és a krónikus belgyógyászati osztállyal. A földszinten vizsgálókat helyeznek el, nappali ellátást biztosító
teremmel, oktató- és tornateremmel, kiszolgáló funkciókkal, Kórházbarlanggal, liftkapcsolattal. Az emeleten 51 db, 2, 3 ágyas kórterem
és étkező, kiszolgáló helyiségek lesznek.
A több, mint 700 milliós fejlesztés kivitelezői
szerződését 2014. augusztus 5-én írták alá, az
alapkőletételre augusztus 7-én került sor. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. április 8.
Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató kiegészítésként elmondta, hogy ebben a pályázatban valósul meg az ambuláns kardiológiai ellátás heti
3 órában, ambuláns körülmények között. Ezzel
az ellátással bővül a kórház profilja. Az aktív
kórházi hátteret a balatonfüredi Állami Szívkórház adja, amellyel a tapolcainak jó a kapcsolata. Ha a kivizsgálás során szükségessé válna az
aktív ellátás, akkor a balatonfüredi kórház
fogadja a Tapolca és környéki betegeket.
Majd a főigazgató azokat a téves információkat igazította helyre, amelyek a Facebookon
jelentek meg az ápolási osztállyal kapcsolatban. Mint mondta, a most induló rehabilitáci- Ilyen lesz a Deák Jenő Kórház a közel
ós fejlesztés nem érinti az ápolási osztályt, tett egy olyan megállapodás, ha a kórháznak
nem küldik haza onnan a betegeket. De mivel szüksége lenne ezekre az épületekre, akkor
az ápolási osztály átmeneti ellátást nyújtó hely, azok átkerülnek annak a kezelésébe. – A követezért a beteg végleges ellátását a hozzátarto- kező projekthez tartozó új mentőállomás megzóknak kell megoldaniuk. Az Ápolási Szakkol- közelítését az önkormányzat tulajdonában lévő
légium és a GYEMSZI állásfoglalása szerint területen fogják biztosítani – mondta a polgáraz ápolási osztályon maximum 6 hónapig tar- mester. – A lényeg az, közös érdekünk, hogy
tózkodhat egy beteg, ez a reális ápolási idő. zökkenőmentes legyen és a legrövidebb időn
Ezután, ha a beteg állapota megengedi, a hoz- belül megvalósuljon a fejlesztés, amely a térzátartozónak vagy haza kell vinnie, vagy más ség jobb egészségügyi ellátását fogja biztosíintézményben kell elhelyeznie, illetve marad- tani. A mindenkori önkormányzat támogatni
hat itt is, de ez feltételekhez kötött. Tehát fél fogja ezeket a törekvéseket, mint ahogy tette az
év van arra, hogy a beteg sorsa megoldódjon. elmúlt 100 évben is.
– Eddig is volt az intézményben Ápolási megA Horváthné néven bemutatkozó hozzászóállapodás, de ezzel eddig nem foglalkoztunk. ló azt hangsúlyozta, hogy erre a kórházra már
Van olyan beteg az osztályon, aki már 7 éve nem illik rá a kórház név, mert hiányzik a belott van. Az Ápolási megállapodás augusztus gyógyászat, a sebészet és a szülészet. – Nem
1-jétől lépett érvénybe. Az intézmény vezető- akarom elhinni, hogy ezt a kórházat nem lehe-

tett volna megmenteni, mint ahogy ezt tették
Farkasgyepűn, ahol a lányom dolgozik. Ott a
dolgozók összefogtak, harcoltak érte és meg is
lett az eredménye –, bár megszorításokkal, de
megmaradt a kórház – mondta. Majd arról szólt,
hogy az ajkai, a veszprémi kórházba való eljutás óriási költségeket emészt fel. Majd a saját
esetét hozta példának, az orvosi ellátás minőségét kifogásolva. Az autóbalesetet szenvedett
férjét a tapolcai sebészeti ambulanciáról – saját
lábán – az ajkai sürgősségi osztályra küldték,
ahol megállapították, hogy 2 helyen eltört a
lába, illetve a borda és az egyik tüdőlebeny
között 3 tenyérnyi vérömleny van, amely az
életét is veszélyeztette. Nem elég a probléma,
de az ajkai sebészeti osztályon még azzal is
szembesülniük kellett, hogy a beteget úgy
fogadták, hogy már megint egy tapolcai beteg.
– Mi arról nem tehetünk, hogy oda kell mennünk, ne a betegen „üssék el a sódert”. – Nem
szállodai szobák kellenek a tapolcai kórházba,
hanem betegszobák, ahol az emberek gyógyulni szeretnének. Már az is megkönnyebbülést
jelentene a betegnek, ha Tapolcán gyógyítanák
és nem lenne halálfélelme a mentőben, hogy
időben odaér-e vele az ajkai, vagy a veszprémi
kórházba. Lehet, hogy én már nem élem meg,
hogy újra kórház lesz Tapolcán, de azt tudom,
hogy a tapolcai és Tapolca környéki emberek
azon dolgoznak továbbra is, hogy legyen ismét
kórházuk – mondta a hozzászóló.
Császár László polgármester sajnálatát
fejezte ki, hogy ez az eset megtörtént; sajnos,
ő is hallott ilyenekről, de ez sokkal inkább
emberi tényező, mintsem szakmai. Annak az
ápolónak, vagy orvosnak kell a „fejében rendet tenni”, aki így fogadja a betegeket, érkezzenek azok akár Tapolcáról, Nyirádról, vagy
Csabrendekről, mert ő azért kapja a fizetését,
hogy gyógyítson és nem azért, hogy a kiszolgáltatott beteget még kiszolgáltatottabbá tegye.
– Az, hogy egy kórházban van aktív ágy, vagy

ezelőtt is az határozta meg, hogy a gyógyító
személyzet miként állt hozzá és a betegségéhez, hogy miként törődik vele, hogy elkövete mindent, hogy meggyógyítsa a beteget.
Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató a hozzászóló felvetésére válaszolva ígérte, hogy utánanéz
a tapolcai kórházban történteknek és a fejleményekről értesíteni fogja. A kórház kifejezésre és
tartalmára reagálva elmondta, hogy a fenntartó
GYEMSZI a struktúraváltó kórházaknak a „kis,
közösségi nappali ellátó kórház vagy intézmény” nevet adta. Kórház nevet csak a megyei
és a térségi intézményeknek adott. A főigazgató szerint rövid időn belül az elnevezések körüli problémák is meg fognak oldódni.
Sáfár Gyula hozzászólásában azt kifogásolta, hogy súlyos mozgáskorlátozottként már
több alkalommal nem tudta igénybe venni a
kórház területén lévő, nekik fenntartott parkolót, mert ott a személyzet autói álltak. Sőt,
egyik esetben a kérdésére azt a választ kapta
az ott parkoló orvostól, hogy 16 óráig mozgáskorlátozottaké a parkoló, utána pedig a személyzeté. – Ilyen kitétel nincs a KRESZ-ben
– mondta felháborodva a felszólaló. Majd arra
kérte az illetékeseket, hogy nézzenek ennek
utána és tegyék lehetővé, hogy szükség esetén
ő és a betegtársai is igénybe tudják venni a parkolóhelyet.
A főigazgató ígéretet tett arra, hogy utánanéz a dolognak, de ugyanakkor türelmet is
kért, mivel az építkezés megkezdésével, a
munkaterület átadásával a parkolóhelyek biztosítása sem lesz egyszerű.
Sin József gazdasági igazgató a „Struktúraváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő Kórházban” elnevezésű projektről hasonló ismertetést
tartott, mint a másikról. Ennek a kivitelezői
szerződés megkötésének várható dátuma 2014.
október hó, a tervezett befejezési dátuma pedig
2015. február 28. lesz. Az új tömb a légzésrehabilitációs osztályt összeköti majd a felújí-

kétmilliárdos fejlesztés után
nincs, elsősorban finanszírozási kérdés – hangsúlyozta a polgármester. – Tapolcán is azon
múlott, hogy nem volt annyi beteg, aki ezt a
kórházat működőképesen el tudta volna tartani és a szakember-ellátottsággal is mindig
probléma volt. Ez nemcsak a mi kórházunkra
volt jellemző, de az országban többre is. A
problémák jelentkeztek a szülészeten, a sebészeten és legkevésbé a belgyógyászaton. Ha
megindul a rehabilitációra épülő betegellátás,
a sürgősségi, az egynapos sebészet, a nappali
belgyógyászat, akkor a kórház közel azonos
színvonalú ellátást tud majd biztosítani, mint
eddig. Az orvosok is többnyire azok maradtak,
de az eszközpark, a gyógyászati eszközök lesznek újak, korszerűek és jobbak, mint az előző
években. A gyógyítás legfontosabb tényezője
a gyógyító. A beteg közérzetét ezután is és

tott ápolási osztállyal. Az új tömb földszintjén
lesz a betegfelvétel, a laboratórium, a multifunkcionális közösségi helyiség, a fizikoterápia, a gyógytorna medence, 20 ágyon a krónikus belgyógyászat, egynapos ellátás emelt
szintű kezelővel (műtő) és 10 ággyal, a hozzá
kapcsolódó sterilizáló funkcióval. A projekt
megvalósítása során lebontásra kerülő épületek: a labor épülete, a mozgás-szervi szakrendelők épülete, a gazdasági hivatal, az A és az
F épület közötti összekötő híd. A termálvíz
bevezetésével tovább bővíthető a Kórházbarlang hasznosítása mellett az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás, amely hozzájárulhat a
térség gyógyturizmusához. Ebben a projektben
fog megépülni a 3 beállós új mentőállomás,
valamint megvalósul a korszerű digitalizált röntgen diagnosztika is.
N. Horváth Erzsébet
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VENDÉGEK-VENDÉGLÁTÓK - OKTATÁS

Falunap az európai uniós
partnerség jegyében
Raposka Község Önkormányzata július
26-án és 27-én tartotta az V. Bazaltorgona
elnevezésű falunapi rendezvényét. A település meghívására a németországi testvértelepülésről, Ebenheimből 30 fős csoport
érkezett a hétvégi programokra. A vendégeket Bolla Albert polgármester köszöntötte,
majd kitüntetések átadására került sor.

Székely gyerekek Tapolcán

vezetője fogadta, és megmutatta azokat a beruházásokat, amelyek uniós támogatással valósulnak meg a városban. A Tópart szépségéről,
a tiszta, virágos városról elismerően szóltak a
vendégek. A városnézés után a diszeli Látványtárba mentek a vendégek, ahol Gyökér Kinga
tulajdonos és Bakos György, Tapolca-Diszel
településrész képviselője köszöntötte őket.

Fotó: N. Horváth

A kézdivásárhelyiek és vendéglátóik a Trianon Emlékhely előtt

Fotó: Bolla

Német vendégek Tapolcán az EU projektek megtekintésén
Délután Bolla Albert polgármester volt a
„Raposka díszpolgára” címet posztumusz
Szűts Árpádnak ítélte oda a Testület, „Rapos- vendéglátó. Kötetlen beszélgetésen részt vett
káért” kitüntetést Wolfgang Schönau, Ebenhe- Horváth Ernő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
im polgármestere kapta. A napot számtalan elnökének irodavezetője is. Az uniós partnerség jegyében eltelt napok után mivel is búcsúzvidám és tartalmas program színesítette.
Július 27-én az európai uniós partnerség hattak volna másképp a vendégek és a venjegyében telt a nap. A Tapolcára látogató kül- déglátók, mint azzal, hogy viszontlátásra!
NHE
döttséget Minorics Tamás, a Tourinform Iroda

Tehetségnapló
A SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola szép kivitelű kiadványa a Nemzeti Tehetség Program szerepét, az egyénekre, szervezetekre, az egész művészetoktatási környezetre gyakorolt jótékony hatását a saját
intézményén keresztül mutatja be.
A fotókkal gazdagon illusztrált könyvben a
célkitűzések megvalósítását segítő szervezetrendszer bemutatásán túl azokról a pályázatokról is képet kaphatunk, amelyek a tehetségek
gondozását támogatják. A Nemzeti Tehetség
Programnak kiemelt szerepe van a SZÍNVONAL életében, amelynek 34 tanulócsoportjában 580 fő képességeinek, kreativitásának
kibontakoztatását tűzték ki célul a pedagógusok.
A különböző országos versenyeken elért
eredmények is megtalálhatók a kiadványban.
NHE

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tapolcai Szervezete sokszínű programmal
várta augusztus 12-én a Kézdivásárhelyről
érkezett gyerekeket és kísérőiket.
A vendégeket elsőként Molnár Erika, a helyi
szervezet elnöke üdvözölte, majd a programismertetést követően köszönetet mondott Tapolca Önkormányzatának, valamint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás jelenlévő elnökének, Tóth Csabának azért a segítségért, amelylyel támogatták a program megvalósítását.
Császár László polgármester arra kérte a
fiatalokat, hogy miután megtekintették a város
nevezetességeit, vigyék jó hírét és majd a családjaikkal, barátaikkal együtt térjenek vissza,
Tapolca mindig szívesen fogadja őket.
A tapolcai program első állomása mi is lehetett volna más, mint a Tavasbarlang megtekintése és benne a csónakázás. A Köztársaság
téren a Trianon Emlékhellyel és a Zabola testvérvárostól kapott Székelykapuval ismerked-

tek az Erdélyből érkezett fiatalok. Megható és
felemelő része volt az ismerkedésnek, hogy az
egyik kézdivásárhelyi fiatal – saját versét szavalva – a Trianon utáni szétszakítottság fájdalmáról szólt. A tapolcai programok közé egy
sümegi látogatást is terveztek a szervezők,
majd visszatérve Tapolcára a városnézés során
sétát tettek a Tóparton és a városközpontban is.
Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, a csoport vezetője köszönetet mondva a
felejthetetlen élményt nyújtó programokért, a
szervezésért, arról szólt, hogy olyan 18 kézdivásárhelyi, 12-15 éves gyereket hoztak el most
Magyarországra, akik még soha nem jártak az
anyaországban. – Óriási élmény volt számukra a révfülöpi táborozás, a balatoni fürdés és
a tapolcai látogatás is. Nagyon örülök annak,
hogy a magyart magyarral összekötő híd egyre
jobban kiépül – hangsúlyozta az alelnök.
– Jövőre már 40 gyerekkel szeretnénk megismertetni ezt a csodálatos vidéket.
NHE

Hittantábor Bakonybélben
Ha NYÁR, akkor TÁBOR! Újításként a
számos más tábor mellett iskolánk a –
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola – diákjai hittantáborban vettek részt Bakonybélben.
A Szent Mauríciusz Monostor látogatása után bekapcsolódtunk az ott élő bencés
szerzetesek életébe. Egy picit segítettünk az
arborétumban, kertészkedtünk, részt vettünk
a szentmiséken, oltárszolgálatot teljesítettünk.

ink során a bakonyi erdőkben is találkoztunk.
Az egymásra figyelés jegyében zajlottak a festői szépségű bakonyi túráink. Barlangásztunk
is, így jutottunk el az „Odvaskői-barlanghoz”,
amely egy hatalmas dolomit sziklatömb egy
háromszög alakú bejárattal.
Délután játékos hittanos feladatok, bibliahasználat, kézműves foglalkozás, „tábori
napló” készítése, rengeteg játék, és tábortűz…
Sok munka, nagy öröm, lelki töltekezésgyarapodás, a természet csodáinak megisme-

Űrbéli táj a Tavasbarlangban
táborvezetővel augusztus 12-én Tapolcára
érkezett, hogy egy „űrbéli kalandot” éljen át a
Tavasbarlangban. Az űrbázisként működő
Tavasbarlangba „űrhajókkal”, azaz csónakokkal érkeztek az „ufók”, akiket segíteni kellett
abban, hogy el tudjanak igazodni a Földön.
A 7 csoda élménytábor
tevékenységét 20 önkéntes
segíti, köztük gyógypedagógus, pedagógus, óvópedagógus végzettségű, vagy
annak tanuló.
– A különleges közösségi tábor hidat képez egészségesek, fogyatékkal élők,
bevándorlók, kisebbségi,
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, vagy
hátrányos helyzetben élő
Fotó: N. Horváth
gyermekek között – hangA 7 csoda élménytábor résztvevői a Tamási Áron Műve- súlyozta a táborvezető.
lődési Központ előtt
N. Horváth Erzsébet

A Magyar Vöröskereszt idén negyedik alkalommal szervezte meg 7 csoda élménytáborát, melyben különleges nevelési igényű
gyermekek vesznek részt.
A tábor ötven – 8 és 14 év közötti – gyermek-résztvevője kísérőikkel és Kovács Dávid
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Fotó: Iskola

Felejthetetlen tábori élmények, tartalmas szünidő
Felejthetetlen élményt jelentett a Pannon rése – ezek megvalósításához köszönjük a katoCsillagda planetáriuma és annak minden inter- likus iskola pedagógusainak: Sötét Béláné aktív eleme. Zircen az Apátságban az atya Csilla néni, Varga László – Laci bácsi, a szümagával ragadó előadása visszavitte a csopor- lők és a támogatók segítségét is. A gyerekek,
tot a középkorba. A Természettudományi valamint mi magunk, véleménye szerint is:
múzeumban megelevenedett az a gazdag „Jövőre az Úrral és Veletek ugyanekkor, ugyanCs. E. táborvezető
növény- és állatvilág, amellyel aztán erdei túrá- itt!”

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA - HELYTÖRTÉNET

Kívánságműsor és zenekarok
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét második napján, augusztus 15-én egymástól teljesen eltérő zenei irányzatok képviselői
varázsolták el a lelkes tapolcai közönséget.

kező Lord Zenekar a meghirdetett kezdési időpontnál korábban csapott a húrok közé, hiszen
vészjósló fekete felhők gyülekeztek a város
felett. A 42 éves szombathelyi hard rock banda

Fotó: Havasi

Nagy sikere volt a fellépőknek
A Helikon Rádió élő kívánságműsorában
lehetőség nyílt az éteren keresztül üzenni és
dalt kérni szeretteinknek, barátainknak vagy
épp saját magunknak. A Köztársaság téren
a három testvér és egy barát alkotta Vasárnapi Fiúk vette birtokba elsőként a színpadot
és hódította meg zenéjével a megjelenteket.
A fiúk névválasztása rendkívül egyszerű, azonban annál frappánsabb, mindannyian vasárnap
születtek. A hatalmas rajongótáborral rendel-

nem okozott csalódást. Egymást követték az
örök érvényű slágerek, amelyeket a közönség
együtt énekelt a rockerekkel, azonban a természet erősebbnek bizonyult és a vihar átírta a
menetrendet. A szervezők jobbnak látták, ha
idő előtt befejezik a koncertet, még mielőtt
valakit baleset érne. Így bár a befejezés nem
úgy sikerült, ahogy tervezték, de a tapolcai
közönség egy újabb tartalmas kulturális nappal lett gazdagabb.
Havasi Gábor

Kerámiaszobrok,
amelyek betérnek a szívekbe
Augusztus 22-én Tapolca Város Önkormányzata, az Együtt a Jövőnkért Alapítvány és a Tamási Áron Művelődési Központ –, mint a tárlatnak otthont is adó intézmény – szervezésében nyitották meg Hoffer
Ildikó keramikusművész kiállítását.

szeretet… Hoffer Ildikó szobrai betérnek a szívekbe – tolmácsolta a művésznőről írottakat
Kovács Melinda moderátor.
Császár László polgármester a kiállító több
évtizedes munkásságát, csodálatos alkotásait
méltatta.

Orgonakoncert a templomban
A Nagyboldogasszony Római Katolikus – a zenetörténet nagyjai műveinek interpretáláTemplomban Fassang László orgonamű- sa mellett – megcsillantott a Templomdombon is.
vész nagysikerű koncertet adott auguszHavasi Gábor
tus 15-én.
A zsúfolásig megtelt
templomban szinte kézzel
fogható volt az az energia, melyet az orgonaművész teremtett, amikor
megszólaltatta a robusztus hangszert.
Fassang László hatalmas tisztelettel érinti meg
a billentyűket. Munkásságában fontos szerepet játszik a történelmi orgonák
megóvása és restaurálása.
Több nemzetközi verFotó: Havasi
senyen is magas kitüntetéseket szerzett híres impro- Fassang László csodálatosan szólaltatta meg a
vizatív játékával, amelyet tapolcai orgonát

KEDVES TAPOLCAIAK ÉS TAPOLCÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK!
Az Önök segítségét kérjük a

TAPOLCAI MESTEREK ÉS MESTERSÉGEK
című könyv megjelenéséhez.
A több évszázadot átölelő, fotókkal és dokumentumokkal gazdagon
illusztrált kiadvánnyal nemcsak
azoknak az iparosoknak kívánunk
emléket állítani, akik városunkban
tevékenykedtek, de a jelen mestereit, vállalkozóit is be fogjuk mutatni.
Amennyiben az Önök birtokában
közlésre alkalmas bárminemű dokumentumok, fényképek vannak, kérjük, juttassák el az alábbi címek bármelyikére, hogy azokat – a forrás és
az adatközlő nevének megjelölésével
– a könyvben megjelentethessük:
– Vállalkozók Területi Ipartestülete, Vörös Béla elnök, 8300 Tapolca, Semmelweis
u. 4. (8-12 óráig), vagy Balaton Elektronika Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 87/412564, Fax: 87/510-767, Mobil: 06-30/946-2690, E-mail: bela.voros@balatone.hu.
– Új Tapolcai Újság, N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. II. em.
Tel./Fax: 87/412-289, Mobil: 06-30/969-8738, E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu.
Köszönettel: Vörös Béla elnök, Vállalkozók Területi Ipartestülete

ÚJ honlap, online jegyfoglalás
Megújult a Tapolca Városi Mozi honlapja. A régi külső új tartalommal bővült, áttekinthetőbb könnyebben kezelhető lett.
Augusztus 1-jétől már online is lehet mozijegyet foglalni.
Csak egy klikk a kiválasztott filmre, a jegyek bejelölése után hamarosan emailben kap a megrendlő visszaigazolást a foglalás megerősítéséről. Bízunk benne, hogy az új szolgáltatással bővül a mozi
látogatóköre is.
Városi Mozi

Fotó: Dancs

Császár László köszöntö szavai. Jobbról Hoffer Ildikó keramikusművész,
balról dr. Kancsal Károly a tárlat megnyitóján
– Tehetsége, családja, otthona, természeti
és emberi környezete Őt is a kultúra megőrzésére, további gyarapítására ösztönzi. Mindennapjaiban életkormányzó ereje van az élő
hagyományoknak, szokásoknak. Az életmesékhez csak a formát kellett megtalálnia. Kézügyessége, kreativitása adott volt. Az élet keramikus iskolába és mesterekhez irányította.
1984 óta dolgozik önállóan. Az agyaggal
folyamatosan tanítják, tanulják egymást. A
kemencebontást a mai napig nagy izgalom
előzi meg. Készít használati tárgyakat- kaspókat, olvasólámpákat… Szobrai valóságos zsánerképek. Mozdulataikban, gombszemükben
az érzelmek széles skálája: kedvesség, naiv
báj, kerekedő kíváncsiság, derű, őszinteség és

Dr. Kancsal Károly egyedi humorral fűszerezett megnyitójában ecsetelte a keramikus
korántsem könnyű életútját az alkotói kezdetekig, majd annak művészi szintre emeléséig.
Szólt a megfelelő családi háttérről, indíttatásról, motivációról.
– A szerénység, mértéktartás jellemző rá
amellett, hogy az eltelt idő alatt a művei saját
egyéniségének kiteljesedései. Minden alkotása egy-egy életkép… a valóság, a család… és
vannak vágyálmok is köztük – hangsúlyozta
dr. Kancsal Károly.
Hoffer Ildikó keramikusművész kiállításának nívóját emelte Benczik Veronika klarinétés Benczik Boglárka fuvolajátéka.
Dancs István

Tamási Áron Színházbérlet
2014/2015
Bérletek szeptembertől vásárolhatók a Tamási Áron
Művelődési Központban (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)
2014. október:
Körúti Színház: Katyi – zenés vígjáték;
2014. november:
Éles Szín: Leszek az özvegyed – komédia;
2015. február:
Fogi Bulvárszínház: Bolha a fülben – komédia;
2015. március:
Tamási Áron Színjátszó Kör: Ida regénye – édes-bús szerelmi történet;
2015. április:
Gergely Színház: Paprikás csirke avagy Stex és New York
– zenés vígjáték.
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Öregfiúk rúgták a bőrt
A XVI. Tapolca Kupa nagypályás nemzetközi öregfiú labdarúgótornát augusztus
16-án rendezték a Városi Sporttelepen
három csapat résztvételével.
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét programsorozat keretében került megrendezésre a
hagyományos meghívásos öregfiú labdarúgó
torna, melyre két csapat, a horvát Umag és a
veszprémi öregfiúk nem érkeztek meg, így a
torna mérkőzései három csapat résztvételével
zajlottak:a szlovákiai Marcelháza és Ružinov

és a Tapolcai Öregfiúk FC gárdái csaptak össze
a füvön körmérkőzést játszva. Eredmények:
Tapolca-Marcelháza 2:2, Ružinov-Tapolca 3:1,
Marcelháza-Ružinov 4:2. A végeredmény: I.
hely: Marcelháza 4 pont, II. hely: Ružinov 3
pont, III. hely Tapolcai Öregfiúk FC 1 pont.
Különdíjakkal jutalmazták a legjobbakat. Gólkirály lett: Vidermann Róbert (Marcelháza). A
legjobb mezőnyjátékosnak Ondra Rastislavot
(Ružinov) választották, a legjobb kapus a
TÖFC hálóőre Sárdi Attila lett. Antal Edit

Gyógynövények
Fodormenta
Népies neve: köményes menta, kerti menta.
A fodormenta vízpartokon, nedves réteken
előforduló évelő növény. Kertekben jól termeszthető. Íze kellemes, mentolos.
Gyógyászati célra a növény száráról lefosz-

Szólj, síp, szólj ! . . .
Ég a ház! – Az kiabál, akinek a háza ég; hallgat az, aki meggyújtotta.
Minden egyéb munka előtt az oltás a legsürgősebb. Természetesen a gazda fogjon először az oltáshoz. A saját házát mentse; ne távolra fusson – más gondok enyhítésére.
Szép a bajtársiasság, de okosan, ne a magunk gondja, mieink elhanyagolásával.
(Gyermekünk szájától megvonni a kenyeret az idegen éhezőnek.)
Azt hinné az ember, ilyen ostoba magatartás nincs. Pedig előfordul kicsiben is, nagyban
is. Az pedig becstelenség, hogy egyesek a mások baját kihasználják, mások szerencsétlenségén meggazdagodnak. – A javak okos megosztása békét ad, az ostoba és önző aránytalanság forrongást gerjeszt.
Az elaltatott lelkiismeret már nem figyelmeztet, de a természet bosszúja nem válogat:
pusztul jó is, rossz is.
Dr. G.T.G.

24. rész

tott leveleit hasznosítják. Gyűjtési ideje a nyári
hónapokra (június-augusztus) esik.
A népi gyógyászat időnként használja étvágyjavító, emésztés serkentő és szélhajtó hatása
miatt. Az illóolajat megfázás elleni inhaláló- és
bedörzsölőszerekhez is használják. Szájvizek és
fogkrémek gyakori alkotórésze. Íze enyhén pikáns, csak finoman hűsítő.
Tea készítése: 3 dl forrásban lévő
vízzel forrázzunk le 2 teáskanálnyi
összeaprított fodormentalevelet, majd
5 perc elteltével szűrjük le. Olaj készítése: Jó görcsoldó, szélhajtó hatású.
Fűszerként: Ízletes fodormenta szósz
készíthető belőle, mely a báránysültnek
különösen pikáns ízvilágot kölcsönöz.
Káros mellékhatása nem ismert.
Folyt. köv.
HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Mestery Miklós Zoltán legionárius
(Tapolca, 1914. január 25. - Burges, 1974. március 5.)
Kapolcson keresztelték az ág. evangélikus vallás szertartása szerint.
Édesapját, aki az első világháborúban tűnt el, nem ismerhette. 1921-ig
édesanyjával Kisapátiban, a nagyszülők Szent György-hegyi házában
élt. Anyai nagyapja Egressy Lajos birtokos, gazdálkodó volt Kisapátiban és malomtulajdonos Gyepükajánban. Édesanyja újból férjhez
megy Magasházy János nemesrádóci származású pénzügyőri felvigyázóhoz. Budapestre költöztek és itt a pálosok iskolájába járt. 1931-ban, 16 évesen belépett az Idegenlégióba és itt szolgált 1958-ig. 1945. október 9-én lett francia állampolgár. Számos háborúban vett részt Észak-Afrikában, a II. világháborúban de Gaulle oldalán a francia hadsereg hadműveleteiben, az indokínai és az algériai háborúkban. Számos kitüntetést kapott, megkapta a Becsületrend Lovagja c. nagy francia kitüntetést is. 1940-ben kétszer megsebesült. Leszerelése után az
Állatvédő Egyesület alkalmazottja lett, ahol önfeláldozásáért újabb kitüntetést kapott. Megnősült
és fia született, aki ügyvéd lett. Dr. Mestery Dávid gyakran jön haza Magyarországra, és kutatja
édesapja rokonságát. Mestery Miklós Zoltán 1974-ben éppen hazáját kívánta meglátogatni, amikor a harmadik szívrohama megakadályozta ebben. 60 éves korában halt meg Franciaországban.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Tamási Áron Művelődési Központ szeptemberi programjai
Filharmónia bérletes előadásai 2014/2015. Bérletek szeptembertől vásárolhatóak a TÁMKban. 2014. október 15.: Concerto Armonico; 2015. február: A Budapesti Nemzetközi Gordonkaverseny díjnyertesének hangversenye; 2015. április: Muzsikás Együttes hangversenye.
Állandó programjaink: Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16 óra; Amatőr Színjátszó
Kör: kedd 16.30; Bridzs Klub: szerda 16.30; Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; Diabetikus Klub: meghirdetett időpontban; Hastánc: hétfő 18.00-19.00, péntek 17.00-19.00; Jóga:
csütörtök 17.00-18.30; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Kismama Klub:
hétfő 16.00-17.45; Páneurópa Klub: hónap 3. csütörtök 15 óra; RINGATÓ: szerdánként
10.00-10.30. Énekes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

Felettünk a csillagok

87. rész
Az első csillagnemzedék nyomában

Egy nemzetközi kutatócsoport egy közeli
napban az első csillagnemzedék kémiai
lenyomatát fedezte fel.
A japán Aoki Vako vezette csoport a hawaii
Mauna Kea-n található Subaru-teleszkóp segítségével végezte kutatásait.
A tudósok feltételezései szerint a csillagok
első nemzedéke képviselőinek tömege legalább
százszorosan meghaladta a Napét. Ezek az ősi
csillagok hidrogénből és héliumból álltak, a
nehezebb – a csillagászatban „fémnek” nevezett – elemek a bennük zajló termonukleáris
fúzió során jöttek létre, majd szupernóvaként
való felrobbanásuk következményeként szóródtak szét a környező világegyetemben.
Nagyszámú fémszegény csillag vizsgálata
közben figyeltek fel az SDSS J0018-093939
katalógusjelű csillag szokatlan összetételére.
Ennek a Földtől 1.000 fényévre található
második generációs csillagnak a tömege a

Napénak a fele, fémtartalma pedig 300-szor
alacsonyabb, mint központi csillagunké. Ezenkívül olyan könnyebb elemekből – mint a szén,
vagy a magnézium – is jóval kevesebbel rendelkezik, mint várható lenne.
Ezen elemek alacsony mennyisége arra utal,
hogy az SDSS J0018-093939 közvetlenül egy
olyan hidrogénfelhőből jöhetett létre, ami egy
első generációs csillag felrobbanásakor keletkezett.
A kutatók várakozásai szerint több ehhez
hasonló csillagot is sikerül majd felfedezniük.
– Elemzésükkel közelebb juthatunk az első
generációs szupermasszív csillagok létének
bizonyításához – hangsúlyozta Aoki Vako.
Majd hozzátette, hogy ezeknek a csillagoknak az alapos kutatása azért fontos, mivel hozzájárulhattak a Tejútrendszer központjában
találhatóhoz hasonló gigantikus fekete lyukak
kialakulásához.
Huszák László

Nem ki, hanem becsavarított mondások
1. Köti a kutyát a karóhoz.
2. Ahogy a kiskönyvben meg van írva.
3. A lelkünkre akasztotta: legyünk bátrak.
4. Kitört a börtönből a betörő.
5. Néha feltekintett a félholdra, úgy verte félholtra a szomszédját.
6. Megharagudott rá és beebrudalta.
7. Mellvetve küzdött tovább.
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8. Veri az ördög az élettársát.
9. A kiskocsit húzza hol a ló, hol a szamár.
10. Meghalt még a jég hátán is.
11. Ritka, mint a sárga holló.
12. Nem tud nemet mondani.
13. Aki nem hiszi, fusson utána.
Dr. Töreky László

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Többször és többen megállítottak az utcán,
piacon, stb… gratuláltak a receptekhez, és
egyben több egyszerűen elkészíthető, de
nem mindennapos, összetett, tartalmas
levesrecepteket kértek. Nos, megpróbálom
kielégíteni a kérést és a mostani újságban
közreadok két nagyon finom levesreceptet,
ami tényleg nem mindennapi, de egyszerűen elkészíthető, és fergetegesen-fantasztikusan finom!
Olaszos krumplis cukkini leves parmezános
húsgolyókkal, és tésztával
Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg cukkini,
40 dkg újkrumpli, 3 gerezd fokhagyma, 5 dkg
vöröshagyma, 20 dkg darált hús, 1db tojás, 1
evőkanál zsemlemorzsa, 2 db érett paradicsom,
1 csomó petrezselyemzöld, pár levél bazsalikom, 0.5 dl olívaolaj, 2dkg vaj, só, frissen őrölt
bors, olasz fűszerkeverék, 8 dkg apró durumtészta, 1 db tyúk, vagy csirke, esetleg zöldségleveskocka, 5 dkg (3+2) reszelt parmezán.
Elkészítése: Egy edénybe felforrósítjuk az
olívaolajat és a vajat, majd megfonnyasztjuk
a megtisztított apróra vágott vöröshagymát.
Hozzáadunk 2 gerezd felszeletelt fokhagymát, tovább pirítjuk, és belerakjuk a megtisztított apró kockára vágott újkrumplit. Folytonosan kevergetve pirítjuk, közben a megtisztított cukkinit apró kockákra vágjuk, és hozzáadjuk a krumplihoz. Megszórjuk az apróra
vágott petrezselyem felével, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a felkockázott paradicsomokat, leveskockát, és az olasz fűszerkeveréket,
pár percig még egybe píritjuk, majd felöntjük
1,2 liter vízzel. Amíg felforr, addig elkészítjük a húsgombócot. A darált húst fűszerezzük
sóval, borssal, olasz fűszerkeverékkel, hozzáadjuk a tojást, 3 dkg reszelt parmezánt, 2 levél
apróra vágott bazsalikomot, és a hús állagától
függően a zsemlemorzsát. Jól összedolgozzuk, és apró golyókat formázunk, amit a forrásban lévő levesünkhöz adunk. Amikor a
gombócok már félig megfőttek, akkor hozzáadjuk az apró levestésztát, és a maradék petrezselyem zöldet. Ízesítjük, készre főzzük,
majd bazsalikom levéllel, és reszelt parmezánnal meghintve tálaljuk.

Új Tapolcai Újság

Fűszeres csipkedett darált húsos zöldség
leves, lúdgége tésztával
A napokban beszélgettünk a régi napközis
ételekről, és előkerült az úgynevezett „BMV”
(benne minden vacak) leves. Benéztem a
hűtőmbe és az ott talált alapanyagokból elkészítettem a következő levest. Hozzátartozik,
hogy volt egy kis maradék darált húsom, ami
a töltött karalábéból kimaradt, és egy kis fej
karalábém is. A húsból készítettem egy jó
fűszeres alapot, amit a főzés során csak úgy
egyszerűen beleszaggattam. Így egy tartalmas
levest tudtam feltálalni. Szerintem nem lett
volna baj, ha még találtam volna egy kis zellert, zöldbabot, stb. de így is kitűnő leves kerekedett az asztalunkra.
Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg darált
sertéshús, 30 dkg sárgarépa, 15 dkg petrezselyemgyökér, 1 db kisebb karalábé (ha kicsit
„fás” akkor egészben, vagy félbevágva adjuk a
leveshez), 25 dkg zöldborsó, 1 kis fej vöröshagyma, 1 db paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, 1 db
tojás, kevés zsemlemorzsa, só, 1-1 db zöldség
és húsleves kocka, őrölt bors, 1 csipetnyi fűszerpaprika, zöldségzöld, 8 dkg lúdgége tészta.
Elkészítése: A sárgarépát-gyökeret megtisztítjuk, megmossuk, karikára, illetve a vastagabb részeit fél karikára vágjuk, a karalábét
tisztítás után kockára vágjuk, és egy edénybe
1.5 liter vízbe feltesszük főzni. A forráskor
keletkezett habot leszedjük róla. Hozzáadjuk
a külső héjától megtisztított vöröshagymát és
a megmosott egészben hagyott paradicsomot.
Sózzuk, borsozzuk, és beletesszük a leveskockákat, és kb. 20 percig főzzük. Közben
elkészítjük a fűszeres darált húst. Keverőtálba rakjuk a darált húst, sózzuk, borsozzuk,
rászórunk egy késhegynyi pirospaprikát, hozzáadjuk az egész tojást, a zúzott fokhagymát,
és kevés apróra vágott zöldségzöldet. Jól
összekeverjük, és szükség szerint adunk hozzá
egy kevés zsemlemorzsát. Amikor a zöldségeink majdnem megpuhultak, akkor hozzáadjuk a zöldborsót, és elkezdjük, belecsipegetni
a fűszerezett darált húst. Ezt követően pedig
a lúdgége tésztát is, és készre főzzük.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

SPORT

In memoriam
Spilák István (1952-2014)
Váratlanul elhunyt Spilák István, az Sz-L
Bau Balaton Vívóklub fegyvermestere. 15 éve
dolgozott a klubnál. A sportolókkal, az edzőkkel együtt vészelte át az igen nehéz időszakokat, aktív résztvevője volt a vívótermek építésének.
A három szakosztály vívótermeiben lévő
pástokat Tapolcán, Keszthelyen, Balatonfüreden szerelte, javította, karbantartotta, a vívók
fegyvereit nagyon jó érzékkel készítette el.
A klub által megrendezésre került vívóversenyekre, edzőtáborokra a különböző sportcsarnokokban nagy örömmel biztosította a
technikai hátteret. Szívvel-lélekkel dolgozott,
szeretettel fordult a vívók felé és otthon érezte magát ebben a remek közösségben.
Személyében értékes munkaerőt és barátot
veszített el a klub. Emlékét megőrizzük.

A szenior hölgyek jó szereplése
A Mezey Ancsa szenior strandkézilabda országos döntővel fejeződött be az idei országos
strandkézilabda-bajnokság, amelyet a dabasi strandon bonyolítottak le augusztus 16-án.
A hagyományokhoz híven a tapolcai hölgyek is homokba szálltak a rendezvényen, épp
úgy, mint az ország szinte minden részéről
érkező szenior hölgy- és férficsapatok. A szenior strandkézisek jó ismerősként, szinte barátként üdvözölték egymást a pályán és a pályán
kívül. A nők mezőnyét kettévették a szervezők,
hogy előbb a csoportküzdelmekben méressenek meg, majd az ott elfoglalt pozíció után a
helyosztókon küzdjenek a jobb helyezésekért..

VI. Ács János
Nemzetközi Sakkemlékverseny
A nemzetközi nyílt egyéni sakkversenyt a
hagyományoknak megfelelően a Csermák
József Rendezvénycsarnokban bonyolították augusztus 9-12-ig.
Hatodik alkalommal került megrendezésre
az Ács János Nemzetközi Sakkemlékverseny.
A négynapos rendezvényre az idei esztendőben öt ország 89 sakkozója érkezett, a népes
mezőnyben 12 nemzetközi címviselővel. Természetesen a Tapolca felnőtt sakkozói is szép
számmal neveztek épp úgy, mint a város sakkiskolás versenyzői.
A nyílt egyéni versenyt 7 fordulós svájci rendszerben bonyolították. A megnyitó napján egy
fordulót, az elkövetkező három napon kettőt-kettőt. A játékidőt így határozták meg a versenykiírásban: 20x90 perc+ 30 másodperc lépésenként.
A verseny megnyitóján részt vettek: Császár
László Tapolca város polgármestere, az Ács
család részéről Gabriella asszony és Ács

Zsófia. A Magyar Sakkszövetség részéről
Mészáros Attila főtitkár és Györkös Lajos versenyiroda-vezető.
Eredmények: I. Aczél Gergely IM 6,5 pont
Bp. Statisztika PSC; II. Galyas Milós IM 5,5 pont
Nagykanizsa; III. Fehér Gyula IM 5,5 pont Bp.
Tabáni SC; IV. Forgács Attila 5,5 pont Balatonfüred; V. Békefi László Fm 5,0 pont Szengotthárd;
VI. Juhász Ármin 5,0 pont Bp. Sárkány DSC.
Különdíjasok: Legjobb női versenyző:
Varga Melinda Haladás SE; Legjobb ifjúsági
versenyző: Juhász Ármin Bp. Sárközi DSE;
Legjobb gyermek versenyző: Egresi Máté Sárvári SC; Legjobb senior versenyző: Babits
András. Marcali TE; Legjobb értékszám nélküli versenyző: Szabó Máté Sárvári SC.
A hagyományos emlékverseny támogatói
voltak: Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca Tóparti Étterem, Hunguest Hotel Pelion,
Hotel Gabriella.

A 40. dr. Papp Pál-Csermák József
Kalapácsvető Emlékverseny

Szokás szerint a tapolcaiaké volt a nehezebb
csoport. Az ott megharcolt csoport 3. hely nagyszerű eredmény. A csoportkörök után a tapolcai hölgyeknek a másik csoport negyedikje
jutott, akiket 2:0-ra sikerült legyőzniük. Ezt
követően jöhetett a 7. helyért a mérkőzés, ami
könnyebbnek bizonyult, mint a csoportkör mérkőzései. Minkét szettben magabiztos győzelem a taktikus, jó játéknak köszönhetően.
Az eredményhirdetés megkezdése előtt
néma kegyelettel emlékeztek meg a résztvevők
két sportbarátról, azokról, akik az elmúlt nyáron még a pályán voltak, az idén már nem
lehettek közöttük.
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Gratulálunk!

A kalapácsvetés győztese a kuwaiti Zankawi
Rekordnevezéssel büszkélkedhet az augusz- ték a dobásokban, természetesen mindkét nemtus 9-én megrendezett kalapácsvető emlék- ben. A felnőtt férfi versenyét a kuwaiti Ali Zanverseny. 125-en álltak a Városi Sporttelep kawi (74,14) nyerte a horvátországi Haklits
András és a vedacos Pásztor Bence előtt. A
kalapácsvető pályájának dobókörébe.
A hagyományokhoz híven az idei, 40. dobó- nők mezőnyében ezen a napon a legjobb a
verseny is a névadók emléktáblájának koszo- Gyurátz Réka (DOBÓ SE) volt, Gergelics Cinrúzásával indult. A Malomtó alsó partjánál tia (DOBÓ SE) és Molnár Boglárka (VEDAC)
található Pantheon-falnál a családtagok, a váro- előtt. A díjátadásban segédkezett a versenyt is
si vezetők és az egyesületek képviselői helyez- megtekintő olimpiai bajnokunk, az Európaték el a tisztelet virágait, koszorúikat, emlékez- bajnoki címét a napokban Zürichben megvédő Pars Krisztián is. Külön köszöntötték Pars
ve a kiváló sportolókra.
Az ország minden részéről, illetve külföld- Krisztián edzőjét, Németh Zsoltot, aki júliusről is érkeztek versenyzők. A megméretés a ban megkapta a mesteredzői címet. Idén nemlegkisebbek versengésével indult, akik még csak a dobogósokat jutalmazták, hanem a
soha nem voltak a tapolcai dobóversenyen ilyen negyedik helyezettek is ajándékban részesültek
nagy létszámban. Minden bizonnyal ez köszön- Horváth Ferenc fafaragó mesternek köszönhehető olyan eredményes példaképeknek, mint az tően, aki egyedi fafaragványokkal kedveskedett
olimpiai bajnok Pars Krisztián és az olimpiai azoknak, akik a bronzéremtől elestek.
hatodik helyezett Orbán Éva. A legkisebbeket,
a serdülők, a juniorok, végül a felnőttek követ-

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A világbajnoki ezüstérmek után Gaál Zsóka
remekelt a balatonlellei országos versenyen
is, ahol a 8 év alattiak mezőnyében aranyérmet szerzett. Árvai Eszter sem adta alább az
aranynál a 16 év alattiaknál. Az aranyérmeken
kívül ezüst és bronzérmek is termettek. Ezüstérmet nyert Bodó Boglárka (U-8), Juhász Judit
(U-10) és Érseki Tamara (U14), bronzérmes
lett Buzás Bertalan (U-14).
Balatonlellén a korcsoportos országos bajnokságon a tapolcai sakkiskola lett a legeredményesebb csapat az egész mezőnyt tekintve.
A Csobánc Kupa elnevezésű gyermek egyéni
sakkversenyen 38 induló ült asztalhoz július
közepén Tapolcán. Eredmények: A „C” csoportban győzött Bodó Boglárka Németh Viktor és Kölcsey Virág előtt. A „B” csoport győztese Enyingi Bence lett, második Szőke Kris-

tóf, harmadik Gergely Dániel. Az „A” csoport aranyérmét Ács Márton kapta, ezüstérmes Buzás Bertalan, bronzérmes Bencze
Balázs lett. Valamennyi díjazott versenyző a
tapolcai sakkiskola versenyzője.

LABDARÚGÁS:
Augusztus 15-én elkezdődött a pontvadászat
a megyei I. osztályban. Az első fordulóban a
TIAC Várpalotán vendégszerepelt, s rögtön
vereséggel kezdte az új bajnoki szezont, 5:3
lett a végeredmény. A tapolcai gólok szerzői:
ifj. Patus (2) és Bartha. Lajtai Roland edző szerint jól sikerült a felkészülés. Heti kétszer
edzettek és két felkészülési meccset játszottak.
Az elmúlt szezonhoz képest történtek változások a keretben. Távozott: Szűcs Dániel, Szűcs
Tamás, Ihász Martin. Érkezett: Bartha László, Vágó Ádám, Karika Ákos, Balogh Gergő,

Nagy István, Szabó Dániel, Gelencsér Gyula.
A felkészülési meccsek eredményei: TapolcaSümeg 3:3, Tapolca-Badacsonytomaj 7:0,
Tapolca-Taliándörögd 8:0, Sümeg-Tapolca
3:5, Badacsonytomaj-Tapolca 2:8.
Az 1. fordulót rendezték meg a labdarúgó
Magyar Kupa Veszprém megyei selejtezőjében. Itt a megyei IV. osztályban szereplő
Tapolcai Öregfiúk csapata az Ukki TSE-vel
mérkőzött, s idegenben 4:1 arányú győzelmet
aratva tovább lépett az 1. selejtező körből. A
gólokat lőtték: Nagy Béla, Szabó Zsolt (3).

KÉZILABDA:
Az új, szeptemberben induló bajnoki szezonban a Tapolca VSE női csapata továbbra is az
NB II-ben folytathatja a szereplést. A TVSE
férfi gárdája az új bajnoki szezonban nem szerepel az NB II-ben.
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A TIAC
(megyei első liga)
őszi sorsolása

Augusztus 15-én útjára indult a labda a futball megyei I. osztály 2014/2015-ös szezonjában. Az őszi szezon november végéig tart
(ha az időjárás is úgy akarja).
Itt olvashatják a TIAC őszi menetrendjét:
1. forduló: 08. 16. Várpalota-TIAC; 2. forduló: 08. 23. TIAC-Herend; 3. forduló: 08. 31.
Gyulafirátót-TIAC; 4. forduló: 09. 06. Devecser-TIAC; 5. forduló: 09. 13. TIAC-FAK; 6.
forduló: 09. 20. Péti MTE-TIAC; 7. forduló:
09. 28. Öskü-TIAC; 8. forduló: 10. 05. UgodTIAC; 9. forduló: 10. 11. TIAC-Alsóörs; 10.
forduló: 10. 19. Sümeg-TIAC; 11. forduló: 10.
25. TIAC-Úrkút; 12. forduló: 11. 02. AlmádiTIAC; 13. forduló: 11. 08. TIAC-Csetény; 14.
forduló: 11. 15. Ajka Kristály-TIAC; 15. forduló: 11. 22. TIAC-Peremarton.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Idén is népszerűek voltak
a zenés csütörtök esték

Bográcsok és szakácsok
A Tapolca Kft. Tamási Áron Művelődési
Központ a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét keretein belül augusztus 17-én
megrendezte a XVI. Pörköltfőző Versenyt.
A szervezők előzetesen nevezéssel várták
azon baráti társaságok, szervezetek, családok jelentkezését, akikben él a versenyszellem és szívesen töltenek el egy jó hangulatú délelőttöt az árnyékot adó gesztenyefák

amely a következőképpen alakult: Sertéspörkölt kategória: 1. Öregfiúk FC, 2. Gyula
és az angyalok, 3. Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület. Marhapörkölt kategória: 1. Máv,
2. Mszp, Vadpörkölt kategória: 1. Zamatőrök, 2. Fidesz, Egyéb kategória: 1. Mókus
örs, 2. Tapolcai Finn Barátok Köre, Vendég
különdíj: Isztria csapata, Horváth Ferenc
fafaragó különdíja: MÁV, Az abszolút győztes, a Tapolcai Öregfiúk FC lett. A baráti

Fotó: Dancs

Augusztus 7-én nagy sikerrel szerepelt Bardon Ivett és Őri Jenő duója
A rendezvénysorozat első csütörtök esté- akik a programsorozat ideje alatt ügyeltek
Dancs István
jéről előző számunkban már írtunk. Jú- a rendre és biztonságra.
lius 24. és 31-én folytatódott, augusztus
7-én pedig bezárta kapuit a Tapolcai Nyár.
Július 24-én „telt ház” várta a Víziszínpadon a HoneyBeast formációt.
A következő csütörtök estén a Tapolcán
már nem első alkalommal fellépő Szűcs Gabi
és zenekara kápráztatta el a közönséget.
Augusztus 7-én a Tapolcai Nyár 2014 rendezvénysorozat záróakkordjaként „Munka
után, estefelé” címmel helyi művészek is
színpadra léptek – Bardon Ivett és Őri Jenő
személyében. Fantasztikus műsoruk nem
véletlenül késztette vastapsra a lelkes közönséget.
Műfajában ugyan eltérő, de mégis méltó
felvezetései voltak a programsorozat utolsó
fellépőjének, Bereczki Zoltánnak.
Összességében a 2014-es Tapolcai Nyár
– még ha néha az égiek bele is szóltak – nem
Fotó: Dancs
veszített népszerűségéből. Külön köszönet
a Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület Bereczki Zoltánnal ezrek éneklik
tagjainak, valamint a helyi rendőrségnek, együtt a slágereit

Fotó: Havasi

Végy egy csipet sót...
tövében a Köztársaság téren. A szervezők
örömére szép számban érkeztek a nevezések, így összesen 18 csapat mérte össze
tudását és próbálta kivívni a zsűri elismerését. Több kategóriában hirdettek eredményt,

beszélgetések, lakomázás élményével gazdagodva köszöntek el egymástól a résztvevők, ígérve, hogy jövőre ismét versenyre
engedik titkos receptjeiket.
Havasi Gábor

Észrevettük, szóvátesszük...
Nem szabad általánosítani – ez egy
örökérvényű állítás. Ugyanakkor szomorú, de egyben igaz, amikor egyre
sűrűbben hallom, hogy egyre több
azoknak a polgároknak a száma, akik
az átlagnál alacsonyabb kultúrszinttel
rendelkeznek.
Ezt erősíti meg egy fiatal tapolcai olvasónk levele, aki felháborodásának adott
hangot úgy, hogy valójában az utcabeliek
nevében is írta a következőket: „Felháborít bennünket, hogy a Martinovics Ignác
utca végében lerakott, fölöslegessé vált
fotelek, ruhák, bőröndök és egyéb dolgok

szemétdombbá dagadtak. A látvány lehangoló! Az egészben a legelkeserítőbb, hogy
egy tiltó-táblát is helyeztek el ott: Közterület! Hulladéklerakás tilos!
Hiába vagyunk többen, akik óvjuk-védjük városunk tisztaságát, mégis fájdalmas
az a fajta tehetetlenség, ami miatt képtelenek vagyunk megakadályozni ezeknek
az antiszociális embereknek a negatív irányú cselekedeteit… ugyanis arra ők is
vigyáznak, hogy akkor szabadulnak meg
fölöslegessé vált holmijuktól, amikor senki
sem látja. Úgy pedig nehéz bárkit is felelősségre vonni…”
Dancs István

A következő lapzárta időpontja: 2014. szeptember 17.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
szeptemberi túraterve

A Martinovics Ignác utca végében a tiltás ellenére is gyűlik a szemét
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