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Kilencvennégy éve történt„Sose feledd, példa vagy”

Sokszínű programok, 
vidám hangulat

Szülők és babák
találkozója

Hajrá, fiúk!

Fotó: N. Horváth

Gyémánt- és aranydiplomát is adományoztak ezen a napon a pedagógusoknak

Fotó: N. Horváth

Kapy Izabella megemlékező beszé-
dében a 94 évvel ezelőtti esemé-
nyeket idézte meg

Fotó: N. Horváth

Gyermekzsivajtól volt hangos a
rendezvénycsarnok

Fotó: Diszel SE

Császár László és Boczkó Gyula
adta át az új felszerelést, Takács
Lászlónak, a Diszeli Sportegyesü-
let elnökének

Nagy László költő örök érvényű üzene-
tével hívta ünnepelni Tapolca Város
Önkormányzata és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ a kistérség és a
város pedagógusait május 30-án a
Tamási Áron Művelődési Központba.

A pedagógusnapi ünnepi szónok Tóth

Mária, a KLIK Tapolcai Tankerülete
igazgatója volt, aki a szülők és a gyer-
mekek nevében is köszönetet mondott az
óvónők, tanítók, tanárok emberformáló,
áldozatos tevékenységéért.

/Összeállításunk a 3. oldalon Hála és
köszönet a pedagógusoknak címmel./

A nagy múltú Diszeli Sportegyesület
több évi kihagyás után pályára állít-
hatja az újra szervezett labdarúgócsa-
patát, és elindul az ősszel kezdődő baj-
nokságban, a megyei IV-ben.

Az első, barátságos mérkőzés június
9-én volt a diszeli pályán. Az összecsa-
pásra sokan voltak kíváncsiak. A megyei
IV-ben játszó Tapolcai Öregfiúk csapatát
fogadták a helyiek. A vendégek nem jöt-
tek üres kézzel: új felszerelést hoztak
ajándékba a diszeli futballistáknak.

/Írásunk a 4. oldalon Újra van élet a
focipályán címmel./

A Pannon Reprodukciós Intézet tizenket-
tedik alkalommal hívta találkozóra május
31-én azokat a szülőket és babákat, akik-
nek a családdá válás útján óriási segítsé-
get nyújtott.

A találkozóra eddig még soha nem volt
létszámmal – 900 gyermek és 1500 szülő –
érkeztek a meghívottak.

/Írásunk a 3. oldalon Babatalálkozó a
rendezvénycsarnokban címmel./

A hagyományos Dobó Városrész Kultu-
rális Napját új helyen, az óvoda melletti
parkban rendezték meg június 21-én.

A résztvevőket Sólyom Károly alpolgár-
mester, a településrész önkormányzati kép-
viselője köszöntötte hangsúlyozva, hogy
fontosnak tartja, hogy a lakótelep is bekap-
csolódik a város vérkeringésébe.

A sokszínű és változatos programok
között nemcsak a nagyok, de a kicsit is talál-
tak kedvükre valót. Fellépett többek között
a Zajongó Zenekar, a Csobánc Népdalkör és
a Nyirettyű Népzenei Együttes, de volt tűz-
oltóbemutató és társasjáték is.

/Összeállításunk a 4. oldalon Kulturális
nap a Dobó-városrészben címmel./

1920. június 4-én írták alá a versailles-i
Nagy Trianon-palotában azt a békediktá-
tumot, amelynek értelmében az 1000 éves
történelmi Magyarországot feldarabolták.

A gyásznap évfordulóján, a Nemzeti
Összetartozás Napján Tapolca lakossága
megemlékezést tartott a Köztársaság téren
lévő Trianon Emlékműnél. A megemlékező
beszédet mondó Kapy Izabella tanító hang-
súlyozta, hogy a trianoni béke erőszakos
diktátum volt, amelyet egyoldalúan kénysze-
rítettek Magyarországra. – Annak ellenére,
hogy a területüket gyarapító országok célja
hivatalosan a nemzeti önrendelkezés meg-
valósítása, önálló nemzetállamok létrehozá-
sa volt, a békekonferencián valójában az a
cél vezérelte őket, hogy Magyarország terü-
letéből minél nagyobb részt szerezhessenek
meg – mondta.

/Írásunk a 3. oldalon „Zúgtak a harangok,
síratták az elhunytat, az ezeréves Magyar-
országot” címmel./

Tapolcai Nyár
július 17-augusztus 7.

±CSÜTÖRTÖK ESTÉK A TÓPARTON±
Eső esetén a helyszín: Tamási Áron Művelődési Központ, Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

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

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub tapolcai versenyzője a franciaországi Strasbourg-
ban rendezett vívó Európa-bajnokság nyitónapján aranyérmet szerzett.

A verhetetlennek bizonyult párbajtőröző megérdemelten állhatott a dobogó legfelső
fokára, és mindannyiunk örömére neki hangzott fel a magyar Himnusz. Gratulálunk!

/Írásunk a 4. oldalon Rédli András Európa tetején címmel./

Rédli András Európa-bajnok!

Fotó: Havasi

Mindenki talált kedvére való programot ezen a napon



Császár László polgármesterrel a várost érin-
tő, Tapolca polgárait érdeklő témákról készí-
tettünk interjút, köztük a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásból történő kiválás
okairól, a Barackos Lakópark közvilágításá-
ról, a város közbiztonságáról.

– Polgármester Úr! Miért döntött úgy a Kép-
viselő-testület, hogy kiválik a Tapolca Környé-
ki Önkormányzati Társulásból?

– Az, hogy meghoztuk a döntést Tapolca
Város Önkormányzata kiválásáról a Tapolca Kör-
nyéki Önkormányzati Társulásból, egy hosszú
folyamat eredménye. 2013. január 1-jétől a több-
célú kistérségekről szóló törvényt hatályon kívül
helyezték, azaz megszűntek, illetve átalakultak az
ilyen társulások. A tapolcai kistérségben ennek
az átalakulásnak az lett a következménye, hogy
a települések azokat a kötelező önkormányzati
feladatokat, mint amilyen többek között a házi
segítségnyújtás, a gyermekvédelmi, a családse-
gítő szolgálat, továbbra is társulási formában lát-
ják el. Tapolca ezeknek nem tagja, hiszen nekünk
ezekre a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet keretében önálló egységünk van. Amiben
mi érdekeltek vagyunk, az a központi háziorvo-
si ügyelet, amelyet most a tapolcai kórház
működtet, illetve az ingatlanban van tulajdonré-
szünk. Ez viszont már nem igényli, hogy tovább-
ra is együttműködjünk a társulási formában,
hiszen már most is közvetlenül fizetjük hozzájá-
rulásunkat a háziorvosi ügyelet biztosításához.
Nagy valószínűséggel Raposka is ki fog válni a
Társulásból, mivel ez a település is a mi szociá-
lis társulásunkban van bent, Tapolcának megál-
lapodása van vele. Már az elmúlt időszakban is
jellemző volt, hogy Tapolca lélekszáma és sza-
vazati aránya miatt nélkülünk általában határo-
zatképtelen volt a kistérség. Bár én ott voltam eze-
ken az üléseken, de többnyire olyan dolgokról
született döntés, amelyekben a város nem volt
érdekelt. A határozatképtelenség miatt többször
meg kellett ismételni az ülést, mert éppen azok-
nak a településeknek a képviselői nem voltak
ott, amelyek érdekeltek voltak az adott témákban.
A kiválás gondolata már korábban is felvetődött
bennünk, csak az önkormányzati rendszer átala-
kulása miatt nem döntöttünk akkor. Most viszont
már törvényi előírás az, ha ki akarunk válni, akkor
már fél évvel előbb el kell határoznunk ezt. A ki-
válás végleges időpontja 2015. január 1-jétől lesz.

– Ez azt is jelenti, hogy a kistérség önkor-
mányzataival megszűnik a kapcsolat?

– Természeten nem azt jelenti. Hiszen mint
már mondtam, a központi háziorvosi ügyeletben
továbbra is érdekeltek vagyunk, illetve a Társu-
lás irodaháza 1/33 része a mi tulajdonunk. Ez
utóbbi üzemeltetéséhez 100.000 Ft-tal járul
hozzá évente a város. Ha a feladatok úgy alakul-
nak, hogy azokat társulási formában lehet csak
ellátni, akkor Tapolca nyitott lesz erre, de az
eddigi kötöttségből most kilépünk. Ez a kilépés
évi 2 millió forintos megtakarítást is jelent, mivel
a lakosság számarányát tekintve ennyit kellett
fizetnünk tagként.

– A Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője a
május végi testületi ülésen beszámolt a város köz-
biztonsági helyzetéről. Milyen ez a helyzet az
Önkormányzat megítélése szerint?

– Mint a kapitány úr is elmondta a beszámo-
lójában, az objektív tények és számok tükrözik
a város közbiztonsági helyzetét. De természete-

sen fontosak azok a szubjektivitások is, amelyek
arról adnak képet, hogy a lakosság miként éli meg
az adott helyzeteket. Az a tapolcai lakos, akinek
negatív élménye volt ezzel kapcsolatban, más-
ként értékel. Összességében elmondható, hogy
Tapolca közbiztonsági helyzete elfogadható,
megyei szinten a bűnesetek felderítésében az
első harmadban foglal helyet a helyi rendőrka-
pitányság. Az elmúlt időszakban rendkívüli ese-
mények nem történtek a városban, és hála Isten-
nek, a súlyos közúti balesetek is elkerülték Tapol-
cát. Hozzátartozik az is, hogy az Önkormányzat
is sokat tett azért, hogy a város közbiztonsága
javuljon. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésé-
vel több bűncselekményt sikerült már felderíte-
ni, sőt a közelmúltban a kamerák segítségével egy
tettenérés is megtörtént. Egy hajléktalantól vet-
tek el pénzt, de a kamerák lebuktatták a tettese-
ket, be lehetett őket azonosítani. A jól működő
rendszer bővítésére egy újabb pályázat segítsé-
gével reményeink szerint hamarosan sor kerül-
het. Az Önkormányzat továbbra is támogatja a
rendőrség munkáját. Ebben az évben is másfél
millió forinttal segítjük a túlszolgálat finanszíro-
zását, de informatikai eszközökkel, számítógé-
pekkel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a rendőrök
munkája még eredményesebb legyen.

– A polgárőrség tevékenységének támogatá-
sa is tovább folytatódik?

– Természetesen. Továbbra is számítunk a
polgárőrök áldozatos munkájára, hiszen a köz-
biztonság erősítésében a rendőrség mellett jelen-
tős szerepet vállalnak. A helyiség biztosításán túl
anyagi és technikai eszközökkel is hozzájárulunk
tevékenységük mind hatékonyabb elvégzésé-
hez. Polgárőreink a szolgálatteljesítés tekinteté-
ben a megyei élmezőnyhöz tartoznak. A nyári
idegenforgalom nemcsak a turistákat vonzza a
térségünkbe, de a bűnözőket is, ezért kell még
fokozottabban figyelni értékeinkre.

– Tapolca Város Önkormányzata pályázatot
írt ki a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igaz-
gatói állására. Eredményes volt a második körös
pályáztatás?

– Igen. Mint köztudott, Nagy Eörsné, az eddi-
gi igazgató nyugállományba vonul, és a helyére
kerestünk új igazgatót. A tapolcai születésű és
kötődésű Décsey Sándor személyében meg is
találta a Testület az új vezetőt, aki szeptember
1-jétől lép hivatalba. Végzettsége és az eddig
szerzett tapasztalata, valamint a benyújtott pályá-
zata is arról győzte meg a Képviselő-testületet,
hogy alkalmas az ilyen jellegű feladat ellátásá-
ra. Bízom benne, hogy rátermettségét a min-
dennapokban is bizonyítani fogja.

– Néhány hónappal ezelőtt, akkor, amikor
Tapolca közvilágításának korszerűsítéséről
beszélgettünk, arról is szó esett, hogy a Barac-
kos Lakópark közvilágítása is hamarosan meg
fog oldódni. Mi a helyzet most?

– Valóban akkor, amikor a város közvilágítá-
sa korszerűsödött, ígéretet tettünk arra, hogy ott
is megoldjuk ezt a kérdést. Az ígéretet teljesítet-
te az Önkormányzat. Tizenöt millió forintos
beruházásból 40 LED-es lámpatestet szereltünk
fel a lakópark azon részeiben, ahol a kiépített-
ség a legnagyobb. Reméljük, hogy ez a fejlesz-
tés tovább folytatódhat.

– Mikor kerülhet sor az ottani úthálózat fej-
lesztésére?

– Ez már nagyobb lélegzetvételű dolog. Száz-
milliónál is nagyobb volumenű lenne ez a fejlesz-
tés. Ha pályázati forrást tudunk szerezni rá, akkor
meg tudjuk valósítani, de önerőből nem. Addig
is gondoskodik a város a meglévő utak karban-
tartásáról, javításáról. Már többször szóba került
az is, hogy az ott élők hozzájárulásai is gyorsít-
hatnák az útépítés fejlesztését. Hiszen – ha lehet
ezt mondani – annak idején pár ezer forintért

lehetett ott telket vásárolni. Az Önkormányzat
már több tízmillióval járult ahhoz, hogy ott épí-
tési telkeket lehessen kialakítani. A termelésből
való kivonás, a tervek elkészítése, a kisajátítás, a
gázvezeték kiépítése is önkormányzati támogatás-
ból valósult meg. Tettük ezt azért is, mert ez az a
városrész, amelynek a fejlődése az elkövetkezen-
dő időszakban is várható. Ha az a 100-150 telek-
tulajdonos is – aki ott építkezett, vagy építkezni
akar – hozzájárulna az utak fejlesztéséhez, akkor
az is gyorsítani tudná a folyamatot.

– A májusi testületi ülésen az Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke is beszélt
a 2013-as évi tevékenységéről. A beszámolóból
egyértelműen kiderült, hogy a térség gyepmes-
teri feladatainak ellátásához Tapolcán kívül más
település nem járul hozzá.

– Ez valóban így van. Bár ennek ellátása köte-
lező önkormányzati feladat, de Tapolcán kívül
más település nem támogatja anyagilag. A város
és az Alapítvány közötti megállapodás értelmé-
ben Tapolca közigazgatási területén megoldott
ez a feladat. Ezért mi fizetünk. A szeméttelep
területén mi működtetünk két olyan konténert,
amelyekbe az elhullott állatok teteme kerül, és
ezt egy erre szakosodott cég üríti ki rendszere-
sen. Ebbe a konténerbe olyan állati tetemek is
bekerültek, amelyek más településekről szár-
maznak, illetve olyan gazdáktól, akik üzletsze-
rűen foglalkoznak állattartással. Június 1-jétől a
konténerek igénybevételét újraszabályoztuk.
Ennek értelmében megkértük az NHSZ Tapol-
ca Kft-t, hogy kizárólag csak a gyepmester gép-
járműveit engedje be a települési gyűjtőhely-
hez. Terveink között szerepel az állati hulladé-
kokért fizetendő díj augusztus 1-jétől történő
bevezetése is. Ez természetesen nem vonatko-
zik a tapolcaiakra, de a gyepmesteren kívül csak
az szállíthatna – kizárólag zsákban – állati hul-
ladékot a telephelyre, aki rendelkezik gyepmes-
teri engedéllyel, illetve az a nem tapolcai, aki
ezen kívül a díjat is befizette. A hulladékkeze-
lési díj magában foglalná a beszállított hulladék
kezelésének, tárolásának, feldolgozásának és
megsemmisítésének ellenértékét. A tapolcai
Önkormányzat és az Állatmenhely is felajánlot-
ta a környező településeknek, hogy kössenek
megállapodást a gyepmesteri feladatok ellátásá-
ra, de még nem történt elmozdulás ebben az
ügyben. Holott ezt a problémát rövid időn belül
meg kell oldani. Információink szerint a Járási
Kormányhivatal is felhívta erre az önkormány-
zatok figyelmét, illetve a tiszti állatorvos is írt
levelet nekik. Várjuk a fejleményeket, azaz azt,
hogy a települések is járuljanak hozzá az álta-
luk igénybe vett –, de eddig csak Tapolca adó-
fizető polgárai által finanszírozott – szolgáltatás
költségeihez, azaz fizessék meg annak a kisza-
bott díját.

– Polgármester Úr! Újsághír, hogy a zánkai
Új Nemzedék Park területén lévő haditechnikai
eszközök Tapolcára kerülhetnének.

– Én is olvastam az újságban erről. Nem sokat
tudok az ügyről, de azt máris mondhatom, hogy
téves a hír, hiszen nem a volt laktanya tapolcai
területén, hanem a Lesencetomajhoz tartozón
működik az a vállalkozás, amelyről szó van.
Nekünk is van egy Haditechnikai Emlékparkunk
a Dobó-lakótelepi iskola mellett, amelynek kar-
bantartásáról, kezeléséről a város gondoskodik.

– Az előző években a szociálisan rászoruló
gyerekek nyári étkeztetését támogatta a város.
Így lesz ez idén is?

– Igen. Ötven szociálisan rászoruló gyermek
napi egyszeri étkeztetését biztosítja a város egy-
részt állami támogatásból, másrészt saját forrás-
ból a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgálta-
tó Kft-n keresztül június 16-tól augusztus végé-
ig. N. Horváth Erzsébet

2   2014. június Új Tapolcai Újság

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória 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 Tapol-
cai 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 Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály:   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
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 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
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/511-280 ; Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 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: 7.30-
17.00 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

„Az Önkormányzat is sokat tesz azért,
hogy a város közbiztonsága javuljon”



A Vállalkozók Területi Ipartestülete júni-
us 7-én a Szent György-hegyi Tájházhoz
hívta a vendéget, tagjait, hogy egy vidám
est keretében kitáncolják a májusfát.

Vörös Béla elnök köszöntő szavai után a
bátrak nekigyürkőztek a májusfadöntésnek,
talán mondanom sem kell, „erőfeszítésük”
sikerrel járt.

A finom, Labovszky András főzte vacso-
rához a tagok által hozott jóféle borokat
kínálták. Varga Árpád muzsikája ebben az
évben is táncra perdítette a jelenlévőket. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Benczik Zsolt, a Tapolcai Járási Hivatal
vezetője és Bakos György önkormányzati
képviselő.

Az éjszakába nyúló mulatság résztvevői-
nek búcsúmondatai mi mások is lehettek
volna, mint „jövőre újra, ugyanitt”.

A baráti beszélgetésekre, tapasztalatcse-
rére is alkalmat adó program most is iga-
zolta, hogy szükség van az ilyen és ehhez
hasonló, közösséget építő találkozókra.

NHE
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Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásá-
nak évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás
Napján Tapolca polgárai megemlékezést
tartottak június 4-én a Köztársaság téren.

Kapy Izabella tanító emlékező beszédében
megidézte azt a napot, amikor a békediktátum
híre megérkezett Magyarországra. – Tíz óra
után pár perccel jött egy hír – egy végzetes hír.
Megkondultak a harangok. Előbb Pesten, aztán
az ország többi részén is. Két órán át tartott a
harangzúgás. Az egész ország területén zúgtak
a harangok... Minden bezárt, csak a harangok
zúgtak, siratták az elhunytat. Az iskolában nem
tanítottak, a tanárok és a diákok egyaránt sirat-
ták az elhunytat. Az elhunytat, az ezeréves
Magyarországot. A trianoni döntés értelmé-

ben, melyről Magyarországot senki sem kér-
dezte meg, a magyar állam területének 71,4 
%-át, lakosságának 64 %-át elveszítette. 

Majd az ünnepi szónok a békediktátum alá-
írásához vezető útról szólva hangsúlyozta,
hogy hiába szólt hazánk feldarabolása ellen a
magyar delegációt vezető gróf Apponyi Albert,
hiába érkezett Párizsba etnikai, néprajzi, tör-
ténelmi munkák tucatjával, két súlytalan
magyar politikus június 4-én a Nagy-Trianon
palotában aláírta a békeszerződést, ezzel „szen-
tesítették” a történelmi Magyarország szétsza-
kítását.

A megemlékező beszédet követően Sági 
István alpolgármester és Ughy Jenőné jegy-
ző nemzetiszínű szalagot kötött a Trianon

Emlékműre. 
Zichy Emőke református lelkész elsőként

azokról a napokról szólt, amikor a gyászos
eseményt követően Erdélyben, az elszakított
országrészben összeült a református zsinat, és
a mély fájdalomban Isten segítségét kérte az
akkori lelkész elnöke: „Várjuk Uram a feléb-
redést!”

– Sok év telt el a zsoltáros vallomás óta –
mondta Zichy Emőke lelkész. – Az, amiért
akkor fohászkodott az elnök, 5 évvel ezelőtt
valósult meg azzal, hogy a Nemzeti Összetar-
tozás Napjának ünnepét törvénybe foglalta az
Országgyűlés. Jó érzés tudni, hogy azokat a
szálakat, amelyeket valaha elejtettünk, kezd-
jük újra felvenni – hangsúlyozta.

Dr. Csernai Balázs atya a trianoni traumá-
ra való emlékezés jelentőségét kiemelve arról
szólt, nemcsak azért kell emlékezni, hogy
többé ilyen ne fordulhasson elő, de azért is,
mert olyan világban élünk, ahol különböző
érdekcsoportok újból és újból igyekeznek
elvenni tőlünk az értékeinket, az emberségün-
ket követelik. De azt nem adjuk oda, össze
kell fognunk, éljünk egymás testvéreként.

A történelmi egyházak szolgálattételét köve-
tően a megemlékezők mécsest gyújtottak a
Trianoni Emlékműnél.

A ünnepségen közreműködött a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület és a Tapolcai
Kamarakórus Török Attiláné karnagy vezeté-
sével. NHE

„Zúgtak a harangok, siratták az elhunytat, az ezeréves Magyarországot”

A Pannon Reprodukciós Intézet tizenkette-
dik babatalálkozóját tartotta május 31-én a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A találkozón résztvevő boldog szülőket és
a babákat Császár László polgármester kö-
szöntötte, annak az örömének hangot adva,
hogy az Intézetben folyó áldozatos tevékeny-
ség Tapolca hírét viszi nemcsak hazánk terü-
letén belül, de külföldre is.

Dr. Török Attila, az Intézet igazgatója arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a mostani babata-
lálkozó azért is emelkedik ki a sorból, mert
közel 900 kisgyermek és 1500 felnőtt várha-
tó erre az eseményre. Felidézve az elmúlt évek
munkáját arról is szólt, hogy az új technikai
eljárásoknak, műszereknek és gyógyszerek-
nek köszönhetően mára már jelentősen növe-
kedett az eredményesség is. Míg régebben 4
embriót ültettek be a program keretében, és
ennek 20-25 %-os volt az eredménye, addig

ma már csak egy vagy két embriót, és a siker
40 % fölötti. Évente átlag 500 kisgyermek
látja meg a napvilágot a lombikprogram segít-
ségével, de abban bízik dr. Török Attila, hogy
jövőre elérik a „bűvös” 1000 számot is. – Már
5000 „gyermekünk” van – mondja büszkén. –
A minden évben megrendezett babatalálkozó
is bizonyítja, hogy a szülők elismerik a mun-
kánkat, hogy sikerült olyan családias légkört
kialakítanunk, hogy szívesen jönnek vissza
hozzánk, hogy megmutassák, miként fejlődik,
cseperedik szemük fénye, a gyermekük. 

A zsúfolásig megtelt rendezvénycsarnok a
legszebb zenétől, a gyermekzsivajtól, kaca-
gástól volt hangos ezen a napon. Gyermekjá-
tékok sokasága, légvár és műsor is várta a
résztvevőket. A XII. Babatalálkozóról senki
sem ment el üres kézzel. Az Intézet munkatár-
sai kedves kis ajándékkal köszöntötték a szü-
lőket és a babákat. NHE

Babatalálkozó a rendezvénycsarnokban

A trianoni békeszerződés gyásznapjának
évfordulóján, június 4-én Horváth Gábor, a
Honvéd Kulturális Egyesület elnöke Szaraje-
vótól Trianonig katonaszemmel címmel tartott
előadást az ÉLETFA Kézműves Galériában.

Az előadás során nemcsak az első világ-
égéshez vezető út okaira és következményei-
re világított rá Horváth Gábor, de szólt a
Monarchia haderejének felépítéséről, valamint
arról is, hogy mekkora szerepe volt a franci-
áknak, az USA-nak, valamint a Tanácsköztár-
saság politikusainak abban, hogy a történelmi
Magyarországot feldarabolták. 

Lengyel János pirografikai munkáiból össze-
állított „Trianoni képeslapok” című kiállítást is az
elnök nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy ezek az
ország fájdalmát oly módon fejezik ki, hogy tük-
röződik róluk az a hitetlenség is, hogy ez velünk,
magyarokkal megtörténhetett.                     NHE

Szarajevótól
Trianonig – Ez a nap a hála és köszönet napja – mond-

ta Tóth Mária, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Tapolcai Tankerület
igazgatója május 30-án a Tamási Áron
Művelődési Központban megtartott peda-
gógusnapi ünnepségen.

– Ez a köszöntés elismerés azok előtt, akik
gyermekeink tudását gyarapítják, erkölcsét
csiszolják, tisztességes, becsületes, ismere-
tekben gazdag embert faragnak belőlük. Hálá-
sak vagyunk, hogy nap mint nap féltő, okos
szóval, ha kell, segítő szigorral bővítik gyer-
mekeink ismereteit, nyesegetik vadhajtásai-
kat és adnak nekik biztos tudást és tartást az
életben való eligazodáshoz – hangsúlyozta
az igazgató.

Az ünnepi köszöntőt követően gyémánt
emlékdiplomát vehetett át Elmont Gergelyné,
Pekli Imréné, Vizeli Antalné és Wollner
Györgyné. Aranydiplomát Gáncsos Gáborné
kapott.

A pedagógusnapi ünnepségen a több évti-
zedes oktatói, nevelői munkájuk elismerése-

ként a nyugdíjba vonuló pedagógusokat is
köszöntötték. Kiemelkedő pedagógusi mun-
kájáért Török Péterné, Kocsis Béláné, Szántó-
né Hegedűs Andrea, Mózner Miklós, Tóth Ildi-
kó, Szőke Jánosné, Tobakné Juhász Zsuzsan-
na, Kajtárné Simon Éva, Gál Attiláné, Szijár-
tóné Lovász Gabriella, Antal Lászlóné, Rákos 
Eszter, Ferencsikné Nagy Emília és Szóvári
Adél kapott Emléklapot és gratulációt Tóth
Mária igazgatóasszonytól.

Az ünnepségen Császár László polgármes-
ter mondott pohárköszöntőt, hangsúlyozva,
hogy a pedagógusoknak óriási szerepük van
abban, hogy a jövő nemzedéke milyen útrava-
lóval lép a felnőttek világába. 

A rendezvényen fellépett Sajcz Gábor har-
monikás és a Szigligeti Gyöngyvirágok Nép-
tánccsoport. Osvát Erzsébet Tanítómnak című
versével Patkó Lilla köszöntötte az ünnepel-
teket, Mentovics Éva Pedagógusnapra című
versét Szélessy Patrik szavalta el. Mindketten
a Lesence Völgye Általános Iskola tanulói. 

N. Horváth Erzsébet

Hála és köszönet a pedagógusoknak

Fotó: Ipartestület

Második alkalommal rendezett a Tapolcai
Rendőrkapitányság nagy sikerű, hangula-
tos és rendkívül hasznos családi napot
június 7-én Tapolca és a környező telepü-
lések nagycsaládosainak részére. A ren-
dezvényre előzetesen 8 család, 44 fővel
regisztrált.

A vetélkedőt Rausz István, rendőr alezredes,
a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy kiemelten
fontosnak tartja, hogy a rendőrség közelebb
kerüljön a gyerekekhez, az iskolásokhoz és játé-
kos formában rávezessék a fiatalokat arra, hogy
foglalkozzanak a közlekedésbiztonsággal, bal-
esetmentes közlekedéssel ebben a felgyorsult
közlekedési morálban. A tesztlapok megmutat-
ják elméletben azt, amit majd a gyakorlatban kell

megvalósítani. A játékos formában okító
KRESZ-teszteket, nagy lelkesedéssel és gondos
odafigyeléssel töltötték ki a szülők és gyerme-
keik egyaránt. Az elméleti megmérettetés után
a fizikai megvalósítás volt a feladat, ahol a bekö-
tött szemű felnőtteket gyermekeik vezették végig
a felállított akadálypályán. Beülhettek a rendőr-

autóba, megnézték a fogdát és érdekes előadást
hallgattak a benn tartottak hétköznapjairól. 
A frissítők elfogyasztása után következett a várva
várt eredményhirdetés, ahol a legjobbaknak járó
külön ajándékok mellett, egyetlen család sem
távozott üres kézzel. A rendőrkapitányságnak
ismét sikerült egy kellemes, izgalmakban gaz-
dag napot szerveznie, amelynek hasznát és fon-
tosságát reményeik szerint a jövőbeni közúti sta-
tisztikák is alátámasztják.            Havasi Gábor

Családi nap a rendőrségen

Fotó: Havasi

A KRESZ-teszt kitöltése utána a gyakorlati megvalósítás következett

A jó szórakozás és a fürge, táncos láb
garantált volt ezen az esten

Kitáncolták a májusfát
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Főszezon – turisztikai kiállítás
Főszezon – turisztikai kiállítás címmel kétna-
pos, vidám hangulatú, sokszínű programot
felvonultató rendezvénysorozatra várták a
szervezők június 14-én és 15-én Tapolca és
a környék lakosságát, illetve az idelátogató
turistákat a Köztársaság térre.

A szervezők nevében Villányi Gábor, az Itt-
hon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Csiza Elemér, a Zalai Domb-
hátaktól a Vulkánok völgyéig LEADER Egye-
sület tapolcai munkaszervezet vezetője köszön-

tötte az érdeklődőket.
Az uniós és a Vidékfejlesztési Minisztérium

pályázati támogatásával megvalósult program
célja az volt, hogy a térségek közötti turisztikai,
kulturális és gasztronómiai kapcsolatot kiépítse.
A kiállításra nemcsak Tapolcáról és környéké-
ről érkeztek kiállítók, de Zalából is. Az ingye-
nes bemutatkozási lehetőségnek nagy sikere volt.

Császár László polgármester köszöntőjé-
ben annak az örömének adott hangot, hogy
Tapolca turisztikai térképe egy újabb színfolt-
tal gazdagodott, így valójában a főszezon a
városban szilvesztertől szilveszterig tart, hiszen
szinte minden hónap kínál látványosságot, szí-
nes programokat. Az év a már nemzetközi hír-
névre is szert tevő Malomtó csobbanással feje-
ződik be, de a tavaszi Sándor-napi Bormustra,
a különböző fesztiválok, a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét, a pisztráng fesztivál, a Már-
ton-napi és az adventi rendezvények, illetve a
Mindenki karácsonya is bizonyítja, hogy
igényli a város lakossága azokat a közösségi
színtereket, ahol az ismerőseivel, barátaival
találkozhat és önfeledten kikapcsolódhat. 

Az első alkalommal –, de hagyományte-
remtő szándékkal – megrendezett turisztikai
kiállítás látogatói nemcsak a kézműves mes-
terségekkel, a népi hagyományokkal, a gaszt-
ronómia remekeivel ismerkedhettek, de szóra-
koztató műsoroknak is részesei lehettek.   NHE

Újra van élet a focipályán
A Diszel SE a Tapolca VSE Öregfiúk csapa-
tával játszott barátságos mérkőzést június
9-én pünkösdhétfőn. Végre újból beindult
az élet, és meccs volt a diszeli sportpályán!

A Megye IV-ben játszó Tapolcai Öregfiúk
már kora délelőtt érkeztek Diszelbe, hogy meg-
mérkőzzenek az újonnan alakuló diszeli csa-
pattal. A helyi focisták nagy örömére az Öreg-
fiúk nem érkeztek üres kézzel! Egy teljes gar-
nitúra felszereléssel támogatták a csapat indu-

lását. A felszerelést Boczkó Gyula és Császár
László, Tapolca polgármestere adta át Takács
László elnöknek.

A Diszel SE néhány év kihagyás után újra
feléleszti labdarúgó szakosztályát és csapatával
elindul az ősszel kezdődő bajnokságban, 
a Megye IV-ben. A játékos-edző Nagy György.

A Diszel SE-Tapolcai VSE Öregfiúk mér-
kőzést az öregfiúk csapata nyerte 2:5 végered-
ménnyel.     (Forrás: Diszel SE)

Pünkösdi Dalostalálkozó
A tizedik születésnapját ünneplő Csobánc
Népdalkör ismét dalostalálkozóra hívta a
környék énekelni szerető népdalosait júni-
us 14-én a diszeli Csobánc Kultúrházba.

A meghívást a balatonfüredi, tihanyi, mo-
nostorapáti, halászi és az ösküi dalos csoportok
fogadták el. A résztvevőket Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselője köszön-
tötte, hangsúlyozva, hogy az ilyen és ehhez
hasonló dalostalálkozókra egyre nagyobb szük-
ség van, mert nagyon fontos az ismeretek gya-
rapítása és átadása. A közösségi éneklés komoly
és mély barátságok kialakulását is segíti.

Kocs Ida, a házigazda Csobánc Népdalkör
vezetője az elmúlt évtized fontosabb állomása-
it megidézve szólt azokról a sikerekről is, ame-
lyek során több ezüst- és aranyminősítést is sze-
reztek. A 2003-ban alakult együttes a környék-
beli és városi rendezvények állandó résztvevő-

je. A sokszínű, minden tájegység dalait megmu-
tató repertoárjuk nagy tetszést arat mindenütt. A
mostani találkozóra Szatmári-dalokat hoztak, de
egy közös fellépésük is volt a tihanyi kórussal.

Bognár Ferenc, a Csobánc Kultúrház igaz-
gatója arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a Batsányi János Kultúrotthonból kikerült
Pávakör adta az együttes magját, majd ehhez
csatlakoztak a diszeli tagok is. A népdalkörnek
kezdetben 20-25 tagja volt, jelenleg 15-en van-
nak, de várnak minden énekelni és a közössé-
gi létet szerető tapolcait.

A Csobánc Népdalkör tevékenységét Tapol-

ca Város Önkormányzata 2011-ben Tapolca
Közművelődésért kitüntetéssel ismerte el.

A mostani, kilencedik dalostalálkozó is
közös énekléssel, jóhangulatú baráti beszél-
getéssel egybekötött szeretetvendégséggel ért
véget. N. Horváth Erzsébet

Kulturális nap a Dobó-városrészben
Új helyszínen, a Dobó lakótelepi óvoda mel-
letti parkban rendezték meg immár negye-
dik alkalommal a Dobó Városrész Kulturá-
lis Napját június 21-én, szombaton. 

A rendezvény a hagyományok szerint Dobó
István szobrának koszorúzásával vette kezdetét,
ahol közreműködött a Járdányi Pál Zeneiskola Fú-
vószenekara. Sólyom Károly alpolgármester nyitó
köszöntőjében elmondta, fontosnak tartja, hogy
a lakótelep is bekapcsolódjon a város vérkerin-
gésébe, ezt segíti többek között a nemrégiben
átadott kerékpárút és a kulturális nap is. Örömét
fejezte ki, hogy a borongós, csalóka idő ellenére
is szép számban érdeklődtek a rendezvény iránt. 

A kicsiket és nagyokat változatos progra-
mokkal várták a szervezők. Elsőként a nem-
régiben alakult Zajongó Zenekar első tapolcai
gyermekkoncertjén szórakozhatott a közön-
ség, majd őket követte a 10 éves Csobánc Nép-
dalkör műsora. Színpadra lépett még a Nyírety-
tyű Népzenei Együttes, Rosta Géza, Basic

Táncstúdió, valamint a Mongoose Limit és a
Badacsonytördemic Táncegyüttes. A színpadi
produkciók mellett az érdeklődők bepillantást
nyerhettek a kitelepült civil szervezetek életé-

be, így megismerhették az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely Alapítványt, a Batsányi Galamb
és Kisállattenyésztők Egyesületét, a Dobó
Lakótelep Családjaiért Egyesületet, a Szociá-
lis és Egészségügyi Alapellátási Intézet Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egye-
sületet, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Cso-
portot, a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egye-
sületet és a Vállalkozók Területi Ipartestületet. 

A gyermekek körében nagy sikert aratott a
Rendőrkapitányság által kiállított rendőrmotor,
az óriás és retró társasjátékok, az ingyenes Dottó
városnéző kisvonatozás, óráscsúszda és légvár.
A jó hangulatú közös vacsorázás és borozgatás
ismét bebizonyította, hogy szükség és igény is
van az ilyen és hasonló rendezvényekre.    HG

Fotó: veol.hu

A Csobánc Népdalkörnek évente közel harminc fellépése van

Fotó: Diszel SE

Diszeli futballisták az ajándékba kapott új szerelésben

Fotó: N. Horváth

A kiállítók kis faházakban kínálták
„portékáikat”

Rédli András
Európa tetején

A június elején Strasbourgban rendezett
vívó Európa-bajnokság nyitónapján Rédli
András aranyérmet  szerzett a férfi párbaj-
tőr egyéni számában.

Ezen a napon Rédlinek ragyogott a francia
Nap, hiszen álomszerűen kezdte azt az Sz-L Bau
kiválósága: asszóról asszóra ívelt fölfelé a formá-
ja. Egyre jobban ment a vívás, teljesen mindegy
volt, hogy az ellenfél milyen stílust képviselt.

S milyen úton jutott el az aranyéremig?
A döntőben az olasz Pizzo elleni aranycsa-

ta mondhatni könnyedebben összejött, mint a
finálét megelőző néhány asszó. A volt egyéni
világbajnok ugyan jobban kezdett, de Rédli
egy ponton átvette az irányítást, és magabiz-
tos vívással győzött 15:8-ra, s állhatott a dobo-
gó legmagasabb fokára.                   Antal Edit

Fotó: Internet

Gratulálunk!

Fesztivál
2014. július 4-6. Tapolca, Hegymagas

Részletek: www.ghymes.hu

Fotó: Havasi

Sok érdeklődőt vonzott a kulturális nap
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KRÓNIKA

Évfordulók
1834. június 1. 180 éve
Felletár Emil – országos hírű gyógy-
szerész, vegyész, a hazai igazság-
ügyi kémia megteremtője – születé-

se Tapolcán. Apja Felletár József, Zala vármegye
másodfőorvosa volt.
2004. június 4. 10 éve
Felavatták a Trianon Emlékhelyet a Köztársaság
téren.
1884. június 6. 130 éve
Tapolcán megalakult a helyi Vöröskereszt Egye-
sület.
1459. június 11. 555 éve
I. Mátyás király Unyomi Miklós sümegi várna-
gyot, a tapolczai, kapornaki és szentbalázsi sótá-
rak kamarásává nevezi ki és javadalmait megha-
tározza.
1899. június 13. 115 éve
A vasút melletti parkot a megboldogult Erzsébet
királynéról „Erzsébet park”-nal nevezte el a Kép-
viselő-testület.
1934. június 17. 80 éve
Egyházi zene- és énekegyesület alakult Tapolcán.
Palesztrina Kórus és Filharmonikus Zenekar.
1944. június 19. 70 éve
Tapolcáról és környékéről 800 zsidót hurcoltak el
Auschwitzba, Mauthausenbe és Buchenwaldba.
Közülük csak 112-en tértek haza.
1919. június 23. 95 éve
A tapolcai oktatási intézmények államosítása.
1849. június 28. 165 éve
Vigyázó Ferenc a tapolcai nemzetőrökkel a Kara-
kótól Válig terjedő vonalat őrzi.
1554. június 29. 460 éve
Gyulaffy László jelenti Nádasdy Tamásnak, hogy
a tapolcai erőséget (várkastélyt) lebontatta, a temp-
lomot és a szerzetesek házát pedig ép állapotban
átadta a lövöldi priornak.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Hamis magánokirat felhasználásának vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt indult eljá-
rás helyi lakos ellen, aki 2014. május hó 23.
nap 17,30 órakor a Deák Ferenc utcában az
általa vezetett személygépkocsival közleke-
dett, és intézkedés alá vonták. Nevezett a rend-
őri igazoltatás során átadott egy adásvételi
szerződést, melyen egy veszprémi lakos, mint
eladó és ő, mint vevő szerepel rajta. A helyszí-
nen megállapítást nyert, hogy az adásvételi
szerződésen a vevő aláírása és az adásvétel
dátuma nem szerepelt, valamint az eladó alá-

írása szemmel láthatóan eltérőek voltak.
- Szabálysértési értékre dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás vétségének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. május hó 16. és 2014. május
hó 23. közötti időben az Apponyi utcában talál-
ható családi házhoz tartozó garázsba lakatle-
feszítés módszerével behatolt, majd onnan
elektromos kéziszerszámokat tulajdonított el.
Lopási kár. 50.000 Ft, rongálási kár: 1.000 Ft. 

Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Európai Uniós forrás segítsé-
gével korszerűsítésre kerül a
város távfűtési hálózata.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft.,
mint Kedvezményezett az Új Széche-
nyi Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretén belül a „Távhő-
szektor energetikai korszerűsítése
megújuló energiaforrások felhaszná-
lásának lehetőségével” tárgyú felhí-
vásra 2013. február 28-án nyújtotta
be projektjavaslatát, amit a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányí-
tó Hatóság 2013. szeptember 10-én
támogatásra érdemesnek minősített. 

A „Tapolcai II. számú Fűtőműhöz
kapcsolódó primer vezetékhálózat és
hőközpontok korszerűsítése” című, a
KEOP-5.4.0/12-2013-0016 azonosí-
tó számú projekt Támogatási Szerző-
désének megkötésére 2013. novem-
ber 25-én került sor.

A projekt az Európai Unió Kohéziós

Alapjából 72.477.052,- Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A 144.954.104,- Ft össz-
költségű beruházás önrészének bizto-
sítására a Tapolcai Városgazdálkodá-
si Alapítvány vállalt kötelezettséget. 

A projekt kezdési és befejezési
határideje: 2014. január 2. — 2015.
március 31.

Tapolca városában három önálló
hőkörzetben történik a szolgáltatás.
A II. számú Fűtőmű ellátási területén
fűtésszolgáltatásban 687 db, hasz-
nálati melegvíz szolgáltatásban 476
db lakás részesül. Az egyéb fogyasz-
tók száma 19 db.

A fejlesztés eredményeként a II.
számú Fűtőmű kb. 1,8 km nyomvo-
nalú vezeték hálózatán megtörténik
a csővezeték cseréje korszerű, kis
hőveszteséggel üzemelő előszigetelt
vezetékpárra, melyek több évtizedre
garantálják a fogyasztók biztonságos,
kis hőveszteségű hőellátását. A hasz-

nálati melegvízet szolgáltató hőköz-
pontoknál kialakításra kerül az épü-
letenkénti melegvíz készítés.

A beruházás lehetővé teszi, hogy az
épületek saját igények szerinti szol-
gáltatást kapjanak mind a fűtési,
mind a használati melegvíz ellátás
terén. A projekt eredményeként lehe-
tővé válik továbbá, hogy igény ese-
tén újabb fogyasztók kapcsolódhas-
sanak a távfűtési rendszerre.

A kivitelezés időszakában a bizton-
ságos és zavartalan munkavégzés
érdekében a Kazinczy tér 15. előtti
játszótér (a sportpálya kivételével)
lezárásra kerül. A Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft. kéri az érintett lakos-
ság megértését és türelmét az eset-
leges kellemetlenségek miatt. Célja,
hogy minél előbb befejeződjenek a
munkálatok, addig is javasolja az
érintetteknek, hogy gyermekeikkel
az Egry József utcai játszóteret
vegyék igénybe.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Cím: „Tapolca II. számú Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhálózat és
kőközpontok korszerűsítése”
E-mail: vgkft.tavfutes@t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megújul Tapolca város távfűtési hálózata
2014/06/03

„A legenda akkor születik, ha a szeretett ember alakja 
a hétköznapok hőstettein keresztül mindannyiunk fölé magasodik”

Az Új Tapolcai Újság szerkesztősége a
Tamási Áron Művelődési Központ (8300
Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) II. emeletére
költözött. Telefon: 06-87/412-289

Szerkesztőségi fogadóóra: minden ked-
den 10-12 óráig.     N. Horváth Erzsébet

felelős szerkesztő

Új helyen 
a szerkesztőség

Gyermekzsivajtól volt hangos június 
1-jén az Egry utcai játszótér melletti
zöldövezet.

A szervezők gyermeknapi szórakozást,
kikapcsolódást ígértek és nyújtottak a
város aprajának. Volt ott foci, májusfa-
kitáncolás, óriási sakk és kézműves foglal-
kozás is. A rendőrség kutyás, a tűzoltóság
szakmai bemutatója is nagy sikert aratott
a gyerekek körében.

A DOTTÓ kisvonaton városnézésre
indulhattak a résztvevők, a bátrabbak
pedig meglovagolhatták a pónilovat.
Sokan neveztek be a családi ügyességi
játékokra is. NHE

Városi
Gyermeknap

Nehéz szívvel, összeszoruló lélekkel írom ezeket a soro-
kat.

– Miért? – teszem fel magamban minduntalan a kérdést.
– Miért mennek el a jók? Miért nem maradhatnak itt velünk
minél tovább, hogy jóságukkal, emberszeretetükkel, oda-
adásukkal, alázatukkal arra figyelmeztessenek bennünket,
gyarló embereket, hogy hogyan és miként kell tenni a dol-
gunkat?

Nem számonkérni akarlak Uram, amiért dr. Rövid Klára
doktornőt, a gyermekek Klári nénijét magadhoz szólítottad.
Nem a megmásíthatatlan ítéletedet akarom kétségbevonni,
csak kétségbeesetten keresem azokat a megmagyarázhatat-
lan magyarázatokat, amelyek abban segítenének, hogy az

elvesztése után keletkezett űr kevésbé fájjon.
Talán éppen azért szólítottad Őt magadhoz, hogy hiánya arra késztessen bennünket, egy-

másra nézve, egymás tekintetébe kapaszkodva mentsük még a menthetőt, mindazt, amiért
teremtettél bennünket, a szeretetet?

Mert ha Rá gondolunk, a szeretetre gondolunk. Arra, hogy egész lényével, kedves moso-
lyával, nyugodt szavával miként csendesítette el a láztól, az orvostól, a fehér köpenytől való
félelmében vacogó kisgyermekeket. Miként érte el azt a csodát, hogy a gyerekek neki elhit-
ték, hogy a szuri nem fog fájni, hogy olyan bizalom tükröződött a szemükben, amilyent az
élet csak kivételes pillanatokban ad nekünk.

Azok a szülők, akik rohanva vitték hozzá karjukban beteg gyermeküket, vagy éppen azt
várták, hogy megérkezzen hozzájuk, velem együtt vallják, hogy már a megjelenésével gyó-
gyított.

Szaktudásával és a több évtizedes tapasztalatával együtt a reményt is elhozta a kis betegei-
hez, az aggódó szülőkhöz. Az iránta és a gyógyítása iránti bizalom nemzedékről-nemzedék-
re öröklődött Tapolcán. Gyógyította a gyermekeinket, az unokáinkat.

A családjának és a hivatásának élt. Ha találkoztunk, beszélgetésünk hamarosan a gyerme-
keinkre, unokáinkra terelődött. Féltő, de örömteli szavakkal követte őket életútjukon és mesélt
róluk kedves történeteket, mutatta a féltve őrzött fényképeket. Szeretetet sugárzó lényével és
élete párjával együtt olyan hátteret biztosított családja számára, amely példaértékű.

Bizonyára nem volt egyszerű számára sem egyensúlyozni az orvosi hivatás és a család között.
Úgy beosztani a csak 24 órából álló napot, hogy mindenkinek jusson belőle, a kedves, meg-
nyugtató személyiségéből. De Ő ezt is olyan nemes egyszerűséggel oldotta meg, hogy neki
elhittük, csak így lehet, csak így érdemes.

A legenda akkor születik, ha a szeretett ember alakja a hétköznapok hőstettein keresztül
mindannyiunk fölé magasodik.

Dr. Rövid Klára doktornő alakja ilyen. Még alig távozott a földi tartományból, még alig
akarjuk elhinni, hogy elment, de már mesélni kezdjük:  ...amikor Klára doktor néni eljött hoz-
zánk, hogy meggyógyítsa a beteg gyermekünket..., amikor mosolyogva, biztató szóval bejött
a rendelőbe..., amikor megálltunk az utcán beszélgetni...

Köszönjük, Istenem, hogy köztünk járhatott és egész lényével gyógyíthatott. Vigyázz Reá!
N. Horváth Erzsébet

Dr. Rövid Klára
(1946. október 19-

2014. június 7.)



Május 31-én tíz éneklő-zenélő csoport, nép-
dalkör emlékezett műsorával a száz éve
kitört első világháború hőseire a Tamási
Áron Művelődési Központban.

A szebbnél szebb dalokat nagy átéléssel elő-
adó, egyedi népi öltözetet viselő énekesek tuda-
tában voltak, mit szolgálnak, kiknek tiszteleté-
re: a magyar hazát, a hazaszeretet ügyét, a hősök
emlékét. A csoportokat Sági István alpolgár-
mester köszöntötte közvetlen-szíves szavakkal,
értékelve a szent ügyért hozott áldozatukat.

Elsőnek a Csobánc Népdalkör lépett szín-
padra, majd következett a Magyar Tenger Nép-
dalkör Zánkáról, a Szent István Népdalkör
Szentkirályszabadjáról, a Pápai Bajtársi Klub,
a Búzavirág Népdalkör Berhidáról, a Vasi Nap-
sugár Népdalkör Szombathelyről, a Szivár-

vány Népdalkör Balatonkeneséről, a Zala-
egerszegi Honvéd Klub, a Balaton-vidéki Sors-
társ Papkesziből és a Szivárvány Citerazene-
kar Mezőtúrról. A többségben érett korú fel-
nőttek között látható volt néhány fiatal, sőt
gyermekkorú énekes-citerás is!

Amennyire megható, hogy a fájós-fáradt
lábú, bottal is nehezen közlekedő idős ember
a világba zengi hazaszeretete dalát – jó példát
adva a következő nemzedéknek – annyira
örömteli és becsülnivalók, akik fiatalokat
nevelnek e nemes célra s azok a fiatalok, akik
készek folytatni a nemes hagyományt.

A műsor végén Sági István alpolgármester
minden együttesnek – megköszönve a lélek-
nemesítő éneklést – emléklapot ajándékozott
– virággal, borral. G. Dr. Takáts Gizella

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Egészség-
fejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 Ft-
ot nyert. Ennek a támogatásnak a segítsé-
gével valósul meg a kistérség Egészségfej-
lesztési Terve. Sorozatunk mostani részé-
ben dr. Huberth János háziorvossal, a Kis-
térségi Egészségfejlesztő Program szakmai
vezetőjével a kockázati tényezőkről, a rizi-
kófaktorokról beszélgettünk.

– Főorvos Úr! Melyek azok a rizikófaktorok,
amelyek az egészségből a betegséghez vezethet-
nek? Miként lehet csökkenteni ezeket?

– Amióta az Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
működik Tapolcán, gyakorlatilag erről szól az
egész kérdéskör, de önálló témaként most fog-
lalkozunk először vele. Mindenki életét befolyá-
solja, óriási az egyén felelőssége, kötelessége a
saját egészségével kapcsolatban. De a szülők és
a pedagógusok felelőssége is nagy a gyermek
egészségének megőrzésében. Az egészség szer-
vezett prevenciójával csak a védőnőszolgálat
foglalkozik. Az egészség Isten adta ajándék, de
valójában nem kezeljük az ennek megfelelő érté-
ken. Már sokszor elmondtam, amíg megvan,
nem figyelünk rá, az értékét akkor kapja meg,

amikor elveszítjük. Amíg egészségünk van, min-
dent feláldozunk az anyagi javak érdekében,
másod-, harmadállást vállalunk. Amikor egy-
részt kifáradásból, oda nem figyelésből, a rizi-
kó felvállalásával elveszítjük az egészségünket,
akkor az addig megszerzett anyagi javakat áldoz-
zuk fel, hogy azt visszaszerezzük. De tudomá-
sul kell venni, hogy ez a dolog nem csereszaba-
tos! Az egészség, ha megvan, akkor védeni kell!
Az egészségügy 20 %-nál nem tud nagyobb
szerepet betölteni az egészség biztosításának
szolgálatában. Ehhez hozzájön még a genetika,
a kor és a környezet is. De legalább 50 %-kal az
egyén magatartása, viselkedése, mint tényező
játszik szerepet az egészség megőrzésében.

– Mennyiben segíthetnek ebben az adott szű-
rővizsgálatok?

– Ma Magyarországon az elérhető szűrővizs-
gálatok – prosztata, emlő, csontritkulás stb. -
csak gyér százalékkal működnek. Nem szívesen
mennek el ezekre az emberek, sokkal inkább
csak panaszorientáltan mennek az orvoshoz.
Holott azok a panaszt még nem okozó elválto-
zások, amelyeket a szűrővizsgálatokon ki tudunk
deríteni és időben észlelni, azok emberi életet
menthetnek és az majdnem teljes életminőség-
gel folytatható tovább. A kockázati tényezőre, a
rizikófaktorra való figyelemirányítás és az egyén
felelőssége a betegség megelőzésében nagyon
fontos.

– Melyek a legveszélyesebb rizikófaktorok?
– Közéjük tartozik a dohányzás, amely gyo-

mor-, bél- és szájüregi rosszindulatú betegség
rizikófaktora lehet. Lehet azzal védekezni, hogy
nem minden dohányos lesz beteg. Ez igaz, de
én, mint volt dohányos, aki napi 2-3 doboz ciga-

rettát is elszívtam, azt mondom, hogy ez önámí-
tás. Melyik éri meg nekem? Az, ha a nagyobb
kockázatú kategóriába tartozom, vagy a másik-
ba? Nem tudunk olyan gyógyszert adni, amely
a nikotin érszűkítő hatását legyőzné, nem tudja
ellensúlyozni. Az egyén felelőssége ebben a kér-
désben alapvető. Az Országos Érsebészeti Inté-
zet egyik rendelőjében van ez a felirat: „Ha Ön
dohányzik, kérjük, ne zavarja a rendelésünket!”
Mi, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
azt szeretnénk, hogy orvos nélkül, orvosi vizs-
gáló eszközök nélkül észleljünk olyan eltérése-
ket, amelyekkel a rizikók, a rizikóhelyzetek fel-
tárhatók.

– Egy WHO-felmérés a hat legveszélyesebb
rizikófaktort vette „górcső alá”, köztük a
dohányzás, az alkoholfogyasztás, a sóbevitel, a
magas vérnyomás, az elhízás és a magas vércu-
korszint. Ha ezeket vissza lehetne szorítani, akkor
az elkövetkezendő 15 évben 37 millió ember
időelőtti elhalálozását lehetne megakadályozni.

– Ez valóban így van. Nézzük a magas vér-
nyomást, amely mára már népbetegségnek szá-
mít. Ma ott tartunk, hogy Magyarország felnőtt
lakosságának 30-32 %-a szenved ebben. Ez a
betegség „barátságos” betegség, hiszen nem fáj,
rengeteg gyógyszer van rá, kezelhető. De! Ennek
a „barátságos” betegségnek a 70 %-a felelős a
stroke-ért, az pedig már nem egy barátságos
betegség! Akinek az ismeretségi, családi köré-
ben volt, van ilyen, az tudja, hogy ez nemcsak
az életminőséget ronthatja, de az életet is el-
veheti. Az érrendszeri betegségek, infarktus stb.
rizikófaktora a magas vérnyomás. A magas vér-
nyomás rizikófaktora pedig a stressz, a túlsúly,
az életkor. Sajnos, nincs a szervezetünkben

stresszkapcsoló, hogy megszüntessük, de az élet-
kor sem kapcsolható ki. Ez utóbbi előrehaladtá-
val emelkedik az érelmeszesedés, az érfali kemé-
nyedés, ez természetes velejárója a kornak. De
azokra a rizikófaktorokra, amelyek csökkenté-
se megelőzheti a bajt, fel kell hívni a páciensek
figyelmét. Egy a lényeg: normalizálni a beteg
kóros értékeit, és hogy ez diétával, gyógyszer-
rel, vagy mozgással érhető el, az egy dolog. Ami
még nagyon lényeges: a páciens aktív részvéte-
le ebből a folyamatból nem kihagyható. A cukor-
betegséggel kapcsolatban mindig elmondom,
hogy kevesebb cukrot kell bevinni, és azt, ami
már bent van, segíteni kell elégetni. Nem kell
csillogó-villogó klinika ahhoz, hogy valakinek
az egészsége megőrződjön, ehhez olyan mun-
katársak kellenek, mint amilyenek az EFI-ben
dolgoznak és felhívják a figyelmet a lehetséges
utakra, köztük a mozgásra, az étrendi játéksza-
bályokra, az életmód változtatásra. Az egyén
belső elhatározása a legfontosabb tényező. Az
orvos felelőssége ott van, hogy rávilágítson arra,
hogy miért kell ezeket megtenni. Az újság hasáb-
jain keresztül is arra kérek mindenkit, hogy
vegyen részt a szűrővizsgálatokon. Az ott lévő
arteriográf rizikót tár fel. A vizsgálat a pácien-
sek számára ingyenes, és ha eltérés mutatkozik
valamilyen mértékben, akkor a munkatársak
további vizsgálatot javasolnak. Az EFI munka-
társai úttörő munkájának köszönhetően már elin-
dult valami a városban és a környékén. A jó pél-
dák pedig további eredményeket hoznak. Hosz-
szan lehetne még beszélni a rizikófaktorokról,
kimeríthetetlen a téma, de egy biztos, ezek csök-
kentése csak az egyén felelősségvállalásával,
hozzáállásával lehetséges. NHE
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„Az egészség Isten adta ajándék, de nem kezeljük a megfelelő értékén”

KEDVES TAPOLCAIAK ÉS TAPOLCÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK!
Az Önök segítségét kérjük a 

100 ÉVES 
A TAPOLCAI KÓRHÁZ

című könyv megjelenéséhez.

A 100 éve épült intézmény 1914. novem-
ber 19-én, Erzsébet Kórház néven kezdte
meg működését és fogadta a rászoruló
betegeket. A jeles évfordulóról dokumen-

tumokkal, fotókkal gazdagon illusztrált könyvvel kívánunk megemlékezni.
Amennyiben az Önök birtokában közlésre alkalmas bárminemű dokumentumok, fény-

képek vannak, kérjük, juttassák el a megadott címek bármelyikére, hogy azokat – a forrás
és az adatkölző nevének megjelölésével – a könyvben megjelentethessük:

– Deák Jenő Kórház Titkárság, 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3. Tel.: 87/412-446, 87/511-
087, E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.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: dr. Lang Zsuzsanna főigazgató
Deák Jenő Kórház

Meghívó
Az Első Magyar Látványtár Kiállítóháza szeretettel hívja „Istenért, Királyért, Hazáért!”
Látványtári emlékkép a Nagy Háborúról című kiállítására június 28-án 17 órára.

Köszöntőt mond: Sági István, Tapolca Város alpolgármestere. Megnyitja: Csorba
László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Közreműködik: Gáti Oszkár
színművész. A kiállítást rendezte: Steffanits István és Vörösváry Ákos.

„Készülnek már a 72-es bakák”Rendhagyó irodalmi est
Rendhagyó irodalmi estre invitálta az
érdeklődőket június 3-án a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum. Zentai Gábor Biblia
gyűjteményének megnyitója és Kósa Csaba
író, újságíró, szerkesztő könyveinek bemu-
tatója szerepelt a kínálatban.

A házigazda szerepét Németh István köl-
tőnk, irodalomtörténészünk töltötte be, köszön-
tő gondolatait követően Cséry Gergő plébános
magvas, mélyreható megnyitója elején „kime-
ríthetetlen kincsestár”-nak aposztrofálta a Bib-
liát. Utalt a szó görög eredetére, jelentésére
(könyvek), szólt a nyelvezetéről is, majd rámu-
tatott: a katolikus Szentírás 73 könyvet szám-
lál, így a többes szám helytálló. 

– A Biblia isteni sugallat alapján jött létre,
alapvető és örökérvényű igazságok hordozó-
ja – fűzte hozzá Gergő atya, majd méltatta
Zentai Gábor gyűjteményét, amelyben a
Szentírás mellett bibliai ihletettségű művek is
helyet kaptak. Kiemelte, hogy a tárlaton mint-

egy 110 könyv lett kiállítva, de a teljes reper-
toár ennek közel kétszerese.

Az irodalmi est második részében Kósa
Csaba íróval, újságíróval, szerkesztővel be-
szélgetett Németh István Péter, abból az apro-
póból, hogy két kötettel is érkezett az iroda-
lom szerelmeseihez – „A kincstár összedől” és
az „Apáim” című művei kerültek górcső alá. 

Köteteivel kapcsolatban mesélt személyes
feljegyzéseiről, a biblikus és a történelmi szá-
lak összemosódását ősei és a saját történéseivel.
Időutazását az elmúlt század elejétől, a vasi
Hegyháton élő nagyszülőktől kezdte. Történe-
tében megelevenedett az andrásfai gyerekkor,
szülei életútjának fontosabb állomásai, az együtt
átélt emlékek, de utalt a veszteségre, az űrre,
amit elmúlásukkal maguk mögött hagytak. 

A beszélgetés során szóba kerültek azok az
irodalmi személyiségek és barátok is, akikkel
szintén ápol(t) kapcsolatot az író (Takáts
Gyula, Pomogáts Béla, Bella István stb.)   DI

A fenti címmel megjelent könyvről, a vele
kapcsolatos kutatásokról nagy érdeklődést
érdemlő előadás hangzott el a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum földszinti terében.
Ehhez képest csekély számú hallgatóság szen-
telte idejét erre az előadásra május 29-én.

Slíz György, a könyvet kiadó Szent Özséb
Barlangkutató Egyesület elnöke – gyakorló bar-
langász – előadása alapjául a könyv alcímét
választotta. Magyarország új barlangjai 2003-
2013. Mondandóját vetített képekkel illusztrálta.

Magyarország jelentősebb barlangjait, a
közelmúlt 10 évének kutatási eredményeit
ismertette – különös tekintettel a Pilisben-
Bükkben és Tapolca környékén feltárt barlan-
gokra.

Majd Szilaj Rezső barlangász, a Berger
Károly-barlangot feltáró Plecotus Barlangku-
tató Egyesület elnöke a tapolcai barlangrend-
szerről beszélt: a Berger Károly-barlangról, a
Tavasbarlangról, a Kórházbarlangról, ezek
ágairól, kiterjedéséről, pontosan lokalizálva
elhelyezkedésüket, a Halápi útnál lévő Kin-
csesgödörről, Balatonederics fennsíkján lévő
beszakadásokról, Medvehagymás-barlangról,
Keszler-Huber-barlangról. Hallgatói kérdésre
válaszolt a veszélyekről, a szükséges óvintéz-
kedésekről. Előadásukkal kedvet adtak a
könyv elolvasásához.

A kevés támogatással működő barlangá-
szok könyvük bevételét kutatásokra fordítják.

G. Dr. Takáts Gizella

Felfedezések a föld alatt



Az újrainduló, sikeres sorozatunk első inter-
júalanya dr. Parapatics Andrea pedagógus.
Az újságíró kérdéseire adott válaszaiból nem-
csak a hivatásszeretetéről kapunk képet, de
bepillanthatunk az életébe is.

– Milyen szálakkal kötődsz Tapolcához?
– Már a szüleim is itt születtek, mindig is itt

éltek, és éltem én is. Itt tanultam 18 éves koro-
mig, de az egyetem alatt is tapolcai lakos marad-
tam. A diplomaszerzés után ide jöttem vissza,
mert volt hova visszajönni: óraadó, majd pedig tel-
jes állású magyartanár lettem a gimnáziumban,
szeptembertől pedig osztályfőnök is. A gyermek-
kori és a munkahelyi szálakat már kutatói kötő-
dés is kiegészíti, hiszen nemcsak a szlengről szóló
doktori értekezéshez, hanem az éppen folyó
nyelvjárástani kutatásomhoz is gyűjtöttem adato-
kat és gyűjtök folyamatosan a tanítványaimtól is.

– Hogyan teltek a diákéveid?
– Gondtalanul. A családi háttér lehetővé tette,

hogy jól teljesíthessek, és jól is akarjak teljesíte-
ni az iskolában; hogy célokat tudjak kitűzni, és
azokat el is érjem. Az itthoni diákévek alatt kötő-
dött igazi barátságok ma is élénkek, Tapolca az
a hely, ahol az ország vagy a világ különböző
pontjaira elszármazottak találkozhatnak egymás-
sal. A család és a barátok miatt az egyetemi diák-
évek alatt is olyan gyakran hazajártunk, hogy
szinte egy kezemen meg tudom számolni, hány
hétvégét töltöttem akkoriban Budapesten.

– Miért ezt a hivatást választottad?
– A tanításon kívül sosem merült fel komo-

lyan más ötlet, és az általános iskolai és gimná-
ziumi magyartanáraim mintája is megerősített
benne. Nem tudtam volna elképzelni, hogy az
érettségi után ne foglalkozzam többé irodalom-
mal hivatalos keretek között, emellett mindig
fontosnak tartottam, hogy a bármely téren meg-
szerzett tudásomat átadjam valakinek. Ezek alap-
ján úgy tűnik: a magyartanári pálya ideális szá-
momra. Egy további előny pedig csak a valós
gyakorlat során vált világossá: hogy mennyi
kedves élményt kapunk cserébe a gyerekektől.

A nyelvészettel mint szakmával és mint hivatás-
sal csak az egyetemen találkoztam, és tulajdon-
képpen az első bevezető tantárgyak után egy
életre „eljegyződtem” a nyelvtudománnyal, így
az a tervem, hogy Ady Endréről vagy Szabó
Magdáról írjam egyszer a szakdolgozatom, egy
csapásra kútba esett. Tanszéki gyakornokként
pedig egyre közelebbről megismerve mind a
nyelvészeket mint embereket, mind a munkáju-
kat, a diplomaszerzés idejére már egyértelművé
vált, hogy folytatnom kell, ami elkezdődött.

– Milyen érzés ott pedagógusnak lenni, ahol
az iskolapadot „koptattad”, ahol a volt tanára-
id lettek a kollégáid?

– Biztos vagyok benne, hogy könnyebb dol-
gom volt itt kezdeni a munkát, mintha egy ide-
gen iskolában kellett volna kiismernem magam.
A tanítás és az adminisztráció mélyvize mellett
legalább arra nem kellett plusz energiákat fordí-
tanom, hogy megjegyezzem a kollégáim nevét,
az épület elrendezését vagy a gimnázium hagyo-
mányait. Egy-egy nehezebb óra után néha annyi
is elég egy mosolyhoz, ha a saját volt osztályter-
membe megyek be tanítani, ha rápillantok azok-

ra az évtizedes tablókra – köztük a szüleimére és
a bátyáméra –, amiket diákként minden szünet-
ben nézegettünk a folyosón, vagy ha észreve-
szem, hogy ugyanazokkal a szavakkal fegyelme-
zek, mint valamikor minket azok a tanáraink,
akik most a kollégáim. Sokan segítettek közülük
a kezdeti eligazodásban, és a tapasztalataikat,
építő kritikájukat akkor is szívesen veszem, ha a
szemükben talán már nem diák vagyok.

– Milyenek a XXI. század diákjai a fiatal tanár
szemével?

– Talán túlzás nélkül mondhatom, hogy bizo-
nyos szempontból a viszonylag kis korkülönbség
ellenére is alapvetően mások, mint az én korosz-
tályom volt. Őket „digitális bennszülöttek”-nek
nevezi a szakirodalom, akik már eleve mobilte-
lefonáló, internetező világba születtek bele: egy
olyan világba, amelyikhez nem tudnak (elegen-
dő) magatartásbeli, erkölcsi stb. szabályt és min-
tát adni „digitális bevándorló” szüleik, tanáraik.
Míg például azt a tudást minden szülő átadja
gyermekének, hogy nézzen körül, mielőtt lelép a
járdáról, vagy hogy köszönjön „a néninek”, a di-
gitális világban sok gyerek már egyedül kényte-
len eligazodni, s mivel gyerekfejjel ítélik meg és
kezelik az új jelenségeket, könnyen tévedhetnek
is. Mivel magam is naponta folytatok digitális
kommunikációt, a nyelvtanórákon ennek célsze-
rű módjára is próbálom megtanítani a gyerekeket.
Más szempontból viszont a XXI. század diákjai
is olyanok, mint a múlt század végiek: hasonló
érdeklődési körökkel és gondokkal, amikre még
elég tisztán emlékszem az iskolás éveimből.

– A Szlengszótárral „robbantál be” a magyar
tudományos életbe, kutatómunkádért már aka-
démiai elismerést is kaptál. Mennyire nehéz
„vidékről” jelen lenni a főváros központú tudo-
mányos vérkeringésben?

– Egyelőre egy-, legfeljebb kéthavi rendsze-
rességgel tudok Pestre menni, illetve hazai kon-
ferenciákon előadni, de tudom, hogy ez nem tart
örökké. Az internetnek hála, sok minden elérhe-
tő és elintézhető itthonról is. A személyes talál-

kozásokat és az egyetemi nyelvészkönyvtár lég-
körét viszont semmi sem pótolhatja, s ezek az
élmények – egyelőre – a sok utazással járó fárad-
ságot is ellensúlyozzák. Volt egyetemi oktatóim
– szerencsére – akkor sem feledkeznek meg
rólam, ha nem látnak, és a szabadidejükből is
szánnak rám időt. A fiatalabb nyelvészekkel pedig
akár közös tanulmányt is tudunk írni pusztán
internetes kapcsolattartás mellett, mint ahogy ez
meg is történt nemrég. Nagy segítség a tudomá-
nyos vérkeringésben maradáshoz az is, hogy a
tankerület és a gimnázium lehetővé teszi, hogy
heti egy napot a veszprémi egyetem magyar és
alkalmazott nyelvészeti tanszékén oktassak. Kül-
földi kutatóutakra sajnos csak akkor jutok el, ha
megoldható valamelyik iskolai szünet alatt, ám
ezek időpontjáról általában (pl. konferenciák,
nyelvjárásgyűjtő utak esetén) nem én döntök.

– Bár Tapolcán élsz és tanítasz, de ha a sors
úgy  hozná, hogy útra kellene indulnod, mit vin-
nél magaddal a szívedben és a lelkedben ebből
a kisvárosból?

– A válaszban a kisvárosi jelleget és a tapol-
cai sajátosságokat hangsúlyozom: Azokat a ked-
ves arcokat, akikhez az ember úgy mehet be
élelmiszert, írószert, ruhát vagy éppen kontakt-
lencsét vásárolni, mint régi ismerősökhöz, akik
számon tartják, ha már régen láttak minket. Azo-
kat, akikkel pusztán azért köszönünk egymásra,
mert mindennap ugyanazon a helyen futunk
össze. Azokat az autókat, amik mindig ugyan-
ott parkolnak. Azokat a megújult épületeket,
utcákat, tereket, amiket gyerekként még láttam
romosnak, tájidegennek vagy csupasznak, most
pedig szépnek, virágosnak. Azokat a látnivaló-
kat, amik nekünk természetesek, másoknak
különlegesség: a Tópartot, a Trianon-emlékhe-
lyet, a Tavasbarlangot. A kilátást a tanúhegyek-
re. A sok diákot, akikkel együtt idősödünk, és a
szüleiket, akikkel együtt erősítettük a jó tulajdon-
ságokat a gyerekekben. A gimnázium falait, ahol
a saját tablóm mellett a tanítványokéi is ott lóg-
nak már. N. Horváth Erzsébet

Búcsú 
Dr. Szigethy József

főorvos úrtól
(1916. április 18-2014. április 22.)

Dr. Szigethy József 1916. április 18-án született Budapes-
ten. Kisgyermekkorát a székely származású gyógyszerész
nagyapjánál töltötte. A gimnáziumot a pécsi cisztercita rendi
Nagy Lajos Gimnáziumban végezte. 1935-ben beiratkozott
Pécsett az Erzsébet Tudományegyetem orvosi karára. 1943.

október 23-án avatták doktorrá. 1943. novemberétől Beregszászon a megyei kórháznál lett
belgyógyász alorvos. A háború kitörése után, a front közeledtével, 1944. októberében felesé-
gével Tapolcára menekült a szüleihez. Itt azonnal munkára jelentkezett a kórházba. A szov-
jet haderő bevonulásakor minden orvos elmenekült, Ő maradt, hogy orvosi esküjéhez híven
ellássa a betegeket. A háborús lehetőségek határain belül mindent megtett a betegek megmen-
téséért. 1946-tól 1950-ig a karcagi kórházban dolgozott, ezután a soproni kórházba menekült.
1950. november 17-én tette le a szakvizsgáját jeles eredménnyel. 1952. szeptember 1-től kine-
vezték Tapolcára kórházi belgyógyász főorvosnak. Nemcsak a belgyógyászati osztályt vezet-
te, a röntgen szakrendelésen is dolgozott, és a fertőző osztály betegeinek ellátása is hozzá tar-
tozott. Az Ő nevéhez fűződik a gazdasági hivatal megszervezése, a kórház első központi labo-
ratóriumának beindítása. Betegei és akik megismerték, a közel fél évszázados orvosi tevé-
kenysége alatt lelkiismeretes, munkáját szerető és értő, azt odaadással és hittel végző ember-
nek tartották és tartják. Olyan ember volt, akire mindig fel lehetett nézni, mert az életet ahogy
élte, és ahogy az emberekhez és betegekhez viszonyult, óhatatlanul is „kikövetelte” ezt magá-
nak Az olasz kultúra és művészet rajongója és ismerőjeként sok vetítéses előadást tartott. Az
általa szeretett francia nyelv művelőjeként a Francia Akadémia tagja volt. Szerette a társasá-
got, szeretett mesélni. Barátjának tekinthette Tatay Sándor írót, Weöres Sándor író-költőt, Tamás
István novellistát, Udvardi Erzsébet festőt, Kanizsai Józsefet, a Bauxit volt igazgatóját, Cser-
mák József olimpia bajnok atlétát, valamint Tapolca Város valamennyi orvosát és kollégáit.
Sok kitüntetés között megkapta a Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatát, a közösség érde-
kében kifejtett eredményes munkája elismerésül „Veszprém Megyéért” érdemérem arany foko-
zatát és 1998. október 23-án megkapta Tapolca Város Díszpolgára címet. 1977-ben vonult
nyugdíjba, mint kórházigazgató főorvos. Elhunyt 2014. április 22-én.

„Ő ama Názáreti örök orvos hű követője volt,
a beteg fölé szívével hajolt.” (Reményik S.)           Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató

Deák Jenő Kórház
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TAPOLCAI GYÖKEREK, TAPOLCAI KÖTŐDÉSEK

Lakosi Imréné 90. születésnapja alkal-
mából látta vendégül Császár László pol-
gármester urat és Horváthné Németh
Edit képviselőasszonyt, akik Orbán Vik-
tor miniszterelnök levelével, egy csokor
gyönyörű virággal és Tapolca Város
Borával köszöntötték Gizi nénit. 

A szépkorú asszony Szentbékállán szü-
letett. Hivatásul kedvenc időtöltését válasz-
totta, varrónőként dolgozott. Férjével 22
évesen fogadtak egymásnak örök hűséget,
szerelmükből két gyermekük született:
Gyöngyi és Zoltán. Az élet a fővárosba
sodorta a családot, azonban Gizi nénit visz-
szahívták a Tapolcai-medence lankái és
másik szerelme, a Szent György-hegyi
szőlő. Férjével, aki a műszaki bolt vezető-
jeként dolgozott, közösen gondozták idős
szüleiket. Életének fájó pontja volt férje és
fia elvesztése, azonban lánya és unokája
próbálja enyhíteni fájdalmát. A Petőfi utcai
házában aktívan éli a hétköznapokat, ked-

vesen és mosolygósan fogadja látogatóit. 
Életéhez jó egészséget és sok boldogsá-

got kívánunk, Isten éltesse Gizi néni, na-
gyon sokáig! Havasi Gábor

Isten éltesse, Gizi néni!

A Tapolcai Városszépítő Egye-
sület, a Városért Egyesület, az
Épített és Természeti Értékek
Védelméért Alapítvány és a Vál-

lalkozók Egyesülete Tapolca Város Önkor-
mányzatának támogatásával a 2014. évben
is meghirdeti a „VIRÁGOS TAPOLCÁ-
ÉRT” mozgalmat előkertek, erkélyek virá-
gosítására, a „TISZTA UDVAR RENDES
HÁZ” mozgalmat családi házak részére.

Minden résztvevő oklevelet kap, a díjazot-
tak díszoklevelet és virágvásárlási utalványt.
Családi ház esetében a ház falán elhelyezhe-

tő kerámia táblát is!
Az elbírálás helyszíni szem-

le alapján történik. A jelölése-
ket és/vagy jelentkezéseket
névvel és címmel ellátva 2014. július 28-ig
lehet  a Főtéri Könyvesboltban és a Wass
Albert könyvtárban, gyűjtő urnákban elhelyez-
ni, vagy e-mailben vszetapolca@gmail.com
elküldeni.

Az eredményhirdetésre 2014. augusztus 
20-ai ünnepségek meghatározott napján kerül
sor. A díjazott résztvevők értesítést kapnak.

„Szépítsük együtt városunkat!”

Felhívás

Fotó: Havasi

Boldog születésnapot!

Andrea batsányis pólóban egy észt-
országi kiránduláson

„Az itthoni diákévek alatt kötődött igazi barátságok ma is élénkek”
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Június 11-én a Tamási Áron Művelődési
Központ adott otthont az Acro Dance Sport-
tánc Egyesület Nyárköszöntő Évzáró Gála-
műsorának. 

Az egyesületet még 1997-ben alapította
Balatonfüreden Tromlerné Rusz Rita. Tapolcán
2006 óta folyik oktatás. A szerveződés  fő pro-
filja a formációs rock and roll, de emellett lát-

ványtáncokat is láthattak a kedves nézők,
melyek népszerű slágerekre írt, rengeteg izo-
lációs mozdulatot tartalmazó koreográfiák. 

A gálán felcsendült 20 slágerre előadott tán-
con szerepelt a kezdőktől a haladókig, kicsik-
től a nagyokig, minden tapolcai táncos, akik-
re edzőjük méltán lehetett büszke. 

Dancs István

A Halápiné Kálmán Katalin vezette Tapolcai
Musical Színpad újabb énekesei – Tóth
Kiara és Torma Tamás – mutatta meg tehet-
ségét ország-világ előtt és ért el kimagasló
eredményt különböző versenyeken.

Kiara az egyik kereskedelmi csatorna nép-
szerű Ének iskolája elnevezésű műsorában
jutott a legjobb hat közé. Vele már az áprilisi
számunkban készítettünk interjút, amelyben a
három plusz egy kívánságáról is beszélt. Nos,
mint mondja, ezek mindegyike megvalósulni

látszik, illetve már meg is valósulhatott. Éne-
kelhetett a szintén Tapolcáról indult Tóth Verá-
val, a műsor és az internet segítségével világ-
hírű is lett, hamarosan repülőre száll, illetve el-
énekelhette a műsorban kedvence, Whitney
Houston egyik dalát is. Arról, hogy mit adott
neki az Ének iskolája, csak elismerően szólt.
Új barátokat szerzett, fejlődött az énektudása,
csökkent a lámpaláza és nem utolsó sorban a
tanárai, köztük Szandi olyan útravalóval látták
el, amely egy életre szólhat. Bár még nem
tudja, hogy énekes vagy állatorvos lesz-e, de
az biztos, hogy az éneklés mindig is fontos
szerepet fog játszani az életében.

Torma Tamásról, aki a Sümegen megrende-

zett Hanghullám könnyűzenei verseny III.
helyezettje, elmondhatjuk, hogy több éve osz-
lopos tagja, de bátran kijelenthetjük, hogy álló-
csillaga a musical színpadnak. A színpaddal
való ismerkedést még a Tamási Áron Amatőr
Színjátszó Körben kezdte. Ma már úgy a zenés,
mint a prózai színpadon otthon van és sikert
sikerre halmoz. A Dunántúl egyik legjelentő-
sebb versenyén, a sümegin szakértő zsűri előtt
bizonyította rátermettségét, tudását, a musical
mellett megmutatta a líraibb, könnyedebb arcát

is. A középdöntőben egy régi-régi slágerrel,
Hollós Ilona Valaki kell nekem is című dalá-
val kápráztatta el a Bock Attila Márió vezette
zsűrit. Tamás jövőre vonatkozó tervei között
első helyen az Operettszínházat jelölte meg,
mint vágyott célt.

Halápiné Kálmán Katalin büszke a tanítvá-
nyaira. Mint mondja, mindegyikőjük a leg-
jobb formáját hozta a versenyen, a csodálatos
hangi adottságuk mellett a külső megjelenésük,
a szakma iránti alázatuk és tiszteletük is teret
kapott.

Sok sikert kívánunk mindkettőjüknek, és
kívánjuk, hogy álmaik váljanak valóra.

N. Horváth Erzsébet

Fergeteges évzáró gála

A Vöröskereszt idén 19. alkalommal hir-
dette meg a felmenő rendszerű csecsemő-
gondozási vetélkedőjét, amelynek országos
döntőjét május 31-én a szentesi Klauzál
Gábor Általános Iskolában rendezték meg.

A verseny során a diákok gyermek- és ifjú-
sági kategóriában, változatos feladatok megol-
dásával adtak számot elméleti tudásukról és
gyakorlati ismereteikről.  Az országos döntőn
16 megyéből 15 általános iskolás és 14 közép-
iskolás csapat mérte össze tudását.

Veszprém megyét Tapolcáról a Batsányi
János Gimnázium és a Batsányi János Tagin-
tézmény csapatai képviselték. Gimnáziumi
csapat tagjai: Csató Kitti, Bányár Klaudia,
Ménkű Brigitta, általános iskolai csapat tagjai:
Balogh Zsófia, Gertner Martina, Kondrák
Sára. A csapatokat felkészítette: Szabóné
Takács Mária védőnő.

A versenyen a gimnazisták 6. az általános
Iskolások 8. országos helyezést érték el.

(Forrás: Védőnőszolgálat)

Jó eredmények a vetélkedőről

Az álmok valóra válnak, 
csak akarni kell

Fotó: Dancs

Nagyszerű hangulatot varázsoltak a fiatal táncosok az évzáró gálán

Fotó: N. Horváth

Képünkön Torma Tamás, Halápiné Kálmán Katalin és Tóth Kiara. Gratulálunk!

Fotó: Szabóné

Gratulálunk!

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményének 7. évfo-
lyamos diákjai a Határtalanul! Program
keretében tanulmányi kiránduláson vettek
részt a Felvidéken. 

A négynapos túra során felkeresték a
reformkori történelmi emlékhelyeket. Jártak
Komáromban, Búcson, Virten, Ógyallán,
Gútán, Deákiban, Pozsonyban. Ellátogattak
Kodály Zoltán gyermekéveinek színhelyére,
Galántára és Csermák József szülőhelyére,
Szencre. A marcelházi testvériskola diákjaival
együtt felejthetetlen gyermeknapi programon

vettek részt, kézműveskedtek, sportoltak, szé-
pítették a környezetet. A kulturális műsor, a
táncest, a társasjátékozás lehetőséget teremtett
a megismerkedésre, a barátságok kialakulásá-
ra. Útinaplójuk arról árulkodik, hogy tanuló-
ink nagyon jól érezték magukat. Élményeikről
lelkesen számoltak be az alsóbb évfolyamosok-
nak. A Bethlen Gábor Alapkezelő feladatait
átvevő Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázati támogatásának köszönhetően 48 diá-
kunk lelkébe élmények során ívódott be a
„Dunán innen, Dunán túl” élő magyarok össze-
tartozása. (Forrás: Iskola)

„Dunán innen, Dunán túl”

Fotó: Iskola

Komáromban a Kossuth-szobor előtt

A Batsányi Táncegyüttes Bán László vezetésével újraindult.
Szívesen látunk népzenét, néptáncot szerető, ismerő fiatalokat, akik

aktívan részt vennének a Batsányi Táncegyüttes életében.
Jelentkezni lehet hétfőként 17.30-tól a VOKE Batsányi János

Művelődési és Oktatási Központ színpadán. Elérhetőségek: e-mail:
tancegyuttes@batsanyi.hu, telefon: 06-30/442-41-56.

Batsányi Táncegyüttes 
– tagtoborzó –



Sikeres Határtalanul pályázatának köszön-
hetően a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Bárdos Lajos székhelyintézménye és
a Batsányi János Tagintézményének 43 tanu-
lója részt vehetett egy tanulmányúton Szlová-
kiában, a Felvidéken június 3-a és 6-a között. 

A 7. évfolyamos tanulók útjuk során meg-
látogatták  a révkomáromi és a pozsonyi várat.
Marcelházán közös programokon vettek részt
a testvériskola magyar diákjaival. Az emléke-
zés koszorúit helyezték el Baróti Szabó Dávid
sírjánál Virten, a kitelepítettek emlékművénél
Marcelházán, Jókai Mór és Kodály Zoltán
szobránál. Felemelő pillanat volt megkoszo-
rúzni Csermák József olimpia bajnok emlék-

tábláját a szenci iskolában. Emlékezetes ese-
mény volt, amikor június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napján iskolánk tanulói  a mar-
celházi község kultúrházában telt ház előtt
adták elő  kultúrműsorukat.  Az elszavalt ver-
sek és a megemlített történelmi momentumok

az országban élő és a határokon túlra szakadt
magyarok nemzeti összetartozását idézték
meg. A közönség vastapssal köszönte meg
műsorukat. Köszönet mindazoknak, akik segít-
ségükkel támogatták a program résztvevőit:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Apácai prog-
ramigazgatósága, Marcelháza és Tapolca
Város Önkormányzata, szenci magyarok, a
tanulók szülei. (Forrás: Iskola)

2014. június      9Új Tapolcai Újság

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

HIRDETÉS

Fotó: Iskola

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából nagy sikerű műsort adtak a tapolcai
tanulók a marcelházi faluházban

HATÁRTALANUL
„Magyarok nyomában a Felvidéken”

A napokban az MKB Veszprém és a magyar
férfi kézilabda-válogatott kiválósága tisz-
telte meg aktív jelenlétével a tapolcai kézi-
labda-utánpótlást.

A serdülő leány és fiú kézilabdások a sze-
zon utolsó edzésére érkeztek a Csermák József
Rendezvénycsarnokba, s már akkor egy meg-
lepetéssel szembesültek. Két, Tapolcáról indu-
ló kézis fiú –, akik már magasabb osztályban
versenyeznek – labda nélküli bemelegítésre
szólította a társaságot. Mielőtt a labdás beme-
legítésre került volna sor, a bejáratnál felbuk-
kant Pupos Csaba társaságában Nagy László.
Mondani sem kell, mekkora ovációval fogad-
ták a gyerekek az ország első számú férfi kézi-
labdását, a példaképüket, aki a megszokott
szerénységével fogadta az ünneplést, s azon-
nal munkába kezdett, kézbe vette a labdás
bemelegítés irányítását, amit élvezettel hajtot-

tak végre a résztvevők. Egy kis idő múltán
újabb váratlan szünet az edzésben- felhangzott
az MKB ismerős dala, a Mindenki balra, min-
denki jobbra… és mindenki csinálta és énekel-
te, közben pedig nagy hangzavarral, zenebo-
nával a lelátóra érkezett a mintegy 30-40 fős
tapolcai MKB-szurkolótábor, akik Nagy Lacit
és csapatát éltették. Láthatóan elérzékenyült a
nagyszerű kézilabdás.

Újra vissza a munkához! Laci vegyes csa-
patoknak meccseket vezetett- igaz, a sípja nem
szólt olyan harsányan, mint a játékvezetőké, de
értettek minden jelzést a tapolcai kézisek.

A játékot követően érkezett a csarnok sport-
szervezésének hatalmas meglepetéstortája, ami-
ből mindenkinek jutott egy szelet, a fotózko-
dás, közös, egyéni és minden lehetséges variá-
ció, az autogramm-osztás, a beszélgetés, majd
a búcsú a sportembertől, Nagy Lászlótól.   AE

Nagy László volt a meglepetésvendég

Fotó: Antal

Ez a fotó (középen Nagy Lászlóval) biztosan megbecsült ereklye lesz évti-
zedek múlva is
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Felettünk a csillagok 85. rész
Gyémántcsillag

Amerikai csillagászok az eddig ismert leghi-
degebb és leghalványabb fehér törpecsillagot
találhatták meg több teleszkóp segítségével.

A fehér törpék lényegében az összeomlott
csillagok rendkívül sűrű maradványai és nagy-
rész szénből és oxigénből állnak. Évmilliárdok
alatt egyre halványabbak és hűvösebbek lesznek.

A most felfedezett objektum körülbelül 11
milliárd éves, tehát majdnem annyi idős, mint
galaxisunk, a Tejútrendszer. Egy kettős rend-
szer tagja, egy neutroncsillaggal keringenek

egymás körül. – Százszor fakóbb, mint bár-
mely fehér törpe, amely egy pulzár körül
kering, és tízszer halványabb, mint bármely
ismert ilyen objektum. Ha valóban van azon a
helyen egy fehér törpe, és szinte bizonyosan
van, akkor az rendkívül hideg lehet – mondta
a kutatócsoport egyik tagja, Bart Dunlap.

Hőmérséklete hűvös, 2700°C körüli. Mivel
főképp szénből és oxigénből áll, a szén nagy-
részt kristályosodott, így a törpe lényegében
egy hatalmas gyémánttá vált. Huszák László

A napokban évekkel ezelőtti ízeket próbáltam
összehozni. Gyermekkorom érdekessége volt
nyár elején, a nagymamám konyháján újkrump-
liból készült tejes krumplileves, és az újkrump-
li paprikás. A mostani ajánlatban ezeket a recep-
teket osztom meg a kedves olvasókkal.

Pikáns-tejes egyszerű újkrumplileves
Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg új-

krumpli, 5 dkg vaj, 1 l zsíros házi tej, só, őrölt
bors, 2 dl aludttej vagy kefir, 1 teáskanál étke-
zési keményítő, pikánssá ízesíthetjük savanyú
káposzta lével, ecettel, citrommal, díszíthetjük
snidlinggel és fűszerpaprikával.         

Elkészítés:Az újkrumpli vékony héját ledör-
zsöljük (ha nem jön le, akkor megtisztítjuk)
megmossuk. Apróbb kb. 1,5x1,5 cm-s kockák-
ra vágjuk, egy edénybe vajon lepirítjuk. Fűsze-
rezzük sóval, frissen őrölt borssal, majd felönt-
jük a (házi, vagy zsíros) tejjel. Amikor majdnem
megpuhult a krumpli, hozzákeverjük a keményí-
tővel kikevert aludttejet, felforraljuk, és készre
főzzük.

Tálaláskor meghintjük finomra vágott snid-
linggel (esetleg nagyon kevés fűszerpaprikával
a szín miatt), pikánssá tehetjük a savanyú
káposzta levével, ennek hiányában ecettel, vagy
adhatunk hozzá frissen csavart citromlevet. 

Tipp: Úgy készíthetünk belőle tartalmas
levest, egytál ételt, ha adunk hozzá jó minősé-
gű roppanós juhbeles virsli darabokat, vagy házi
kolbász karikákat, esetleg főtt-füstölt kockára
vágott sonkát-, csülköt. Azonban egy jól sike-
rült sertés pörkölttel sem rontjuk el! Természe-
tesen így már a tálaláskor adjunk mellé friss
kenyeret, bagettet, stb… Itt olvasható az egyik
tartalmas elkészítés receptje: Bőrös virslivel és

bacon chipsszel készített pikáns-tejes új-
krumplileves, pirított vöröshagymaszórással
http://www.receptbazar.hu/recept/3058

Tejfölös újkrumpli paprikás
Hozzávalók: 80 dkg újkrumpli, 1 teáskanál

étkezési keményítő, 5 dkg vaj, 1 kis fej vörös-
hagyma, 1kis pohár tejföl, finomra vágott pet-
rezselyem, 1 evőkanál ételízesítő, (vagy 1db
tyúkhúsleves kocka) 1 db paradicsom, 1 db
zöldpaprika, 1 mokkáskanálnyi pirospaprika,
őrölt fehér bors, kevés só.

Elkészítés: A krumplit megtisztítjuk, meg-
mossuk, egyforma karikra vágjuk. Lábosban fel-
forrósítjuk a vajat, rátesszük a megtisztított
finomra vágott vöröshagymát, majd kis lángon
megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk a pirospaprikát,
felengedjük vízzel, majd hozzáadjuk a megmo-
sott felszeletelt paprikát és a paradicsomot. Pár
percfőzés után, a krumplit rátéve, annyi vízzel
öntjük fel, amennyi szűken ellepi. Beletesszük
az ételízesítőt és a borsot, az edényt befedjük.
Közben az étkezési keményítőt a tejföllel, kevés
vízzel simára keverjük, majd a már megfőtt
krumpliba beleöntjük. Folytonos keverés közben
jól kiforraljuk, végül ízlés szerint megsózzuk. A
tűzről lehúzva belekeverjük a finomra vágott
petrezselyemzöldet, és befedve 10 percig saját
gőzében hagyjuk állni, csak azután tálaljuk. 

Tipp: Tálalhatjuk sült virslivel, debrecenivel,
fasírttal, stb… azonban csak úgy magában is
nagyon finom. (én hidegen is nagyon szere-
tem!)

Ízesebbé tehetjük, ha a vajban kipirítunk füs-
tölt szalonna kockákat, és úgy folytatjuk az elké-
szítést!                 Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!

Fekete retek
Népies neve: kerti retek.
Közismert zöldség, ami konyhakertekben is

jól termeszthető. A friss gyökér fontos hatóanya-
gai a mustárolaj-glikozidok és a C-vitamin.

Felhasználása: Reteklé kúra: A megmosott
és megtisztított retket préseljük ki léfacsaró
edényben. Májtisztítás céljából alkalmazzuk leg-
alább hat héten keresztül. Konyhai alkalmazás:
Fogyasszunk hetente fekete retket, így elkerül-
hetjük az epebántalmakat.

A fekete retek közismerten jó köhögés,
rekedtség, megfázásos megbetegedések ellen,
továbbá alkalmazzák légúti betegségek gyógyí-

tására is. A friss retek elősegíti az epe és a gyo-
mornedvek elválasztását. Ismeretes antioxidáns
tulajdonsága is. Enyhe májvédő hatású. Fogyasz-
tása gyomorhurut és gyomorfekély esetén,
továbbá epeutak elzáródása esetén tilos!

Érdekességek: A fekete retek gyógyító hatá-
sát ősidők óta ismerik. Már az ókori egyiptomi-
ak is nagy becsben tartották. Egyes források sze-
rint a piramist építő rabszolgákat retekkel etet-
ték, hogy erőre kapjanak tőle. A népi gyógyá-
szatban a sózott retek nedvét szeplő elleni szer-
ként használták. A retek csípős lesz, ha megöreg-
szik, azaz nem veszik ki a földből időben.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 22. rész

„Ablakaink”
A 2012-ben – hagyományteremtő szándékkal – létrehozott
Ablakaink elnevezésű kiállításnak ettől az évtől a Tamási
Áron Művelődési Központ kíván állandó otthont adni.

A Tamási Áron Művelődési Központ és a Tapolca Városi Kép-
zőművész Kör meghívja Önt és kedves családját, barátait július
17-én 18 órára Balatonfüred, Alsóörs, Herend, Tapolca amatőr
képzőművész köreinek kiállítására.

A kiállítást megnyitja: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő és Bognár Ferenc,

a Tamási Áron Művelődési Központ igazgatója.
A kiállítás anyagát a körök tagjainak beküldött, maximum 2 db alkotásából állítják össze. 
A kiállítás témája: „SZŰKEBB HAZÁNK SZÉPSÉGEI”; Technika: kötetlen.
A munkák díjazása: Minden kiállító emléklapban részesül; Minden kör egy tagja (zsűri

választja ki) emlékplakettet kap; Kiosztásra kerül az ún. „NÍVÓ-DÍJ”, amelyet minden évben
az a kiállító kap, akinek a munkáját a zsűri a legrangosabbnak (legkimagaslóbbnak) tartja.

A „NÍVÓ-DÍJ”-jal értékelt alkotó egy (maga választott) munkáját a TÁMK-nak ajándé-
kozza. Ez része lesz az intézmény állandó kiállításának, amely minden évben újabb alko-
tással fog gyarapodni.

Szólj, síp, szólj ! . . .
Nem tudsz lehajolni? – Sokszor tehetnénk fel ezt a kérdést.
Eldobott papír „díszeleg” a padlón. Valaki dobja a szemétkosárba!
– Nem én dobtam el.
Tele érett gyümölccsel a fa alja. Szedjetek, jó érett – kínálja a vendéglátó házigazda.
– Csak a fáról szedjél nekem, apu! De mosd meg!
11-12 éves gyerek mondja, meg a még idősebb testvére. (Mire nevelték ezeket a nebáncs-

virágokat?)
Szolgáld ki szülő drága csemetédet; egy lépést sem tesz saját érdekében, de a készet kri-

tizálja.
Veszedelmes a túlzott kényeztetés; gyakran a szülő lesz a kényútra nevelt gyermek sze-

szélyeinek, sőt gonoszságának céltáblája, elszenvedője.
– Nem fog ez lehajolni... Dr. G.T.G.

A parlagfű és egyéb allergén növények jelen-
léte megmunkált környezetben, termőföldön,
konyhakertben, virágoskertben, pázsiton
nem kívánatos, eltávolításuk a terület művel-
hetőségének egyik fő feladata. Többségük
évelő és gondozatlan környezetben akadály-
talanul fejlődik. Könnyű pollenjeik meghatá-
rozott időnként ezrével tódulnak a levegőbe,
allergizáló hatásuk erős. 

A parlagfű, mint hazánk első számú gyom-
növénye, kiemelt helyet foglal el a gyomnövé-
nyek között.  Az időjárástól függően, március
végére tehető a parlagfű kelése, de áprilisban már
tömegesen jelenik meg.  A növény júliusban nő
a legintenzívebben. A virágpor szóródása július
végén és augusztus hónapban történik, ezután
kisebb mennyiségben egészen az őszi fagyokig
tart. A parlagfű virágpora szél útján akár 100 km-
es távolságra is képes tömegesen eljutni. A par-
lagfű elleni védekezés szempontjából nagyon
fontos, hogy a virágzás, pollenképződés előtt
kerüljön sor a növény kiirtására.

A gyomnövények és a parlagfű elleni véde-
kezés kötelezettségét az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény írja elő a föld tulajdonosának, illetve
használójának. Parlagfű tekintetében a hivatko-
zott törvény előírja, hogy a föld tulajdonosának,
használójának június 30-ig végre kell hajtania
a védekezést, és ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenn kell tartania.
Ahol június 30-át követően nem akadályozzák

meg belterületi ingatlanon a parlagfű virágbim-
bó kialakulását, ott a jegyző azonnali hatállyal
– függetlenül attól, hogy ismert-e a földhaszná-
ló kiléte – külön értesítés nélkül elvégezteti az
elmaradt védekezést. Az eljárás szabályai szerint
a parlagfű elleni hatósági védekezés zárt ingat-
lanon, telephelyen is elvégezhető. A közérdekű
védekezés költségét a növényvédelmi bírságon
felül, a tulajdonosnak, illetve a földhasználónak
meg kell fizetnie. A kiszabható növényvédel-
mi bírság belterületi ingatlan esetén, a terü-
let nagyságától függően 20.000,- és 5.000.000,-
Ft közötti összeg. A költségek meg nem fize-
tésük esetén adók módjára behajthatók. A ható-
sági védekezés elvégzésével szemben halasztó
hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.

Ezúton felhívom minden ingatlantulajdonos
figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan, az
idén is kiemelt figyelmet fordítunk a gyomnö-
vénnyel és parlagfűvel fertőzött területek felde-
rítésére. A településőrökkel, a Városüzemelteté-
si Csoport munkatársaival együtt folyamatosan
ellenőrizzük az ingatlanok gyomfertőzöttségét.
Ha gyomos ingatlant találunk, a fent ismertetett
módon eljárást indítunk, parlagfűvel fertőzött
terület esetén június 30-a után azonnal közér-
dekű védekezést rendelünk el, és növényvédel-
mi bírság kiszabását kezdeményezzük.

A gyommentesítés mindannyiunk közös
érdeke, ezért kérjük, mindenki maradéktala-
nul tegyen eleget a parlagfű- és gyommente-
sítési kötelezettségének.  Ughy Jenőné jegyző

Újra itt a pollenszezon
Felhívás parlagfű- és egyéb allergén növények gyommentesítésére

1. Kutyából nem lesz szalámi.
2. Feldobta a talpát cipőstől együtt.
3. Kicsi a bors, de még kisebb darálva.
4. Nem mind arany minden karikagyűrű.

5. Bezzeg az én időmben jobb idő volt.
6. A vén kecske is megnyalja a cukrot.
7. Mások szemében a szálkát is ölfának nézi.

Dr. Töreky László

Nem egészen így mondják

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Ács Ferenc (Poklostelki) költő, honvédhadnagy

(Diszel, 1828. július 9. - Diszel, 1916. május 5.)

Apjának Diszelben volt földbirtoka. Nagyanyja, Forintos Katalin, egykor előkelő család tagja
nevelte, mivel szüleit igen korán elvesztette. Iskoláit Veszprémben végezte, majd Győrbe ment
jogot tanulni. A kimagaslóan művelt, a kül- és belföldi irodalmat alaposan ismerő, költői lelkü-
letű jurátus hamarosan a győri társaság egyik kedvence lett. Kedves hangulatú, egyszerű verse-
ket írt és kedvelt poétája lett a győri, majd a pesti újságoknak. A szabadságharc mámora is Győr-
ben találta. Habozás nélkül, nemes lelkesedéssel állt be honvédnek. 1848 szeptemberétől a Veszp-
rém megyei önkéntes nemzetőrzászlóaljnál szolgált. Novembertől tizedes az 56. honvédzászló-
aljban. 1849. június 16-án kitűnt a peredi ütközetben, amiért őrmesterré léptették elő. Augusztus
30-tól hadnagy alakulatánál, a II. hadtestben a komáromi vár felszabadításáig. Ott rakta le a fegy-
vert. A szabadságharc bukása kitörölhetetlenül fájó nyomot hagyott benne. Állítólag egy ideig
bujdosott. Diszelbe visszatérve nőül vette Bertalan Juditot, akivel 64 évig élt a legteljesebb har-
móniában. Diszeli birtoka a gyámi kezelés alatt csaknem elfogyott, de bácshegyi ősi szőlője épség-
ben maradt. Felesége hozományát, diszeli és révfülöpi szőlőjét, dabosi birtokát hozzáértően
művelte. Az utolsó zalai honvédhadnagyként emlegetett Ács Ferencet környezete szerette kifo-
gástalan jelleme és műveltsége miatt. Szerette és tisztelte a természetet, szenvedélyes vadászként
ismerték. Tapolcán is értékes közéleti tevékenységet fejtett ki. A Tapolczai Takarékpénztárnál a
felügyelő bizottság elnöke volt. Önálló kötete nem jelent meg, de verseit a Zala megyei és a tapol-
cai hetilapok rendszeresen közölték. Szép síremléke a diszeli temetőben található.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Nagyszerű sikert ért el, országos bajnok lett
Gaál Zsóka a 8 év alattiak kategóriájában (30
induló) az országos diákolimpián Budapesten.
Zsóka az ajkai Borsos Miklós Általános Isko-
la tanulója, a Tapolca VSE versenyzője.
Remek teljesítményét jelzi, hogy a kilenc mér-
kőzésből nyolcat megnyert, ezzel lett arany-
érmes. Edzői: Kosztolánczi Gyula FIDE-mes-
ter, Istvándi Lajos nemzetközi mester és édes-
apja, Gaál Sándor mesterjelölt.
A fiúk 8 év alattiak 31 fős mezőnyében Ger-
gely Dániel a 13. helyen végzett, Réti Boldi-
zsár a 6. helyet szerezte meg. A tapolcai sakk-
iskola versenyzői.

TÁJFUTÁS:
A pusztamaróti rendezésű Tipo Kupa orszá-
gos rangsoroló versenyen az F 35 A kategóri-
ában Vereszki Tibor, a Tapolcai Honvéd SE
versenyzője remek teljesítménnyel gyűjtötte
be az aranyérmet, a bajnoki címet.

LABDARÚGÁS:
A labdarúgó megyei I. osztályban szereplő
TIAC a 28. fordulóban  gólgazdag mérkőzé-

sen szenvedett vereséget Csetényben. A házi-
gazdák 5:3 arányban bizonyultak jobbnak
(tapolcai gólszerzők: Szabó, Patus, Kottyán-
öngól) . A 29. fordulóban  a már bajnok Úrkút
érkezett Tapolcára.  A lendületesen, a győzel-
met jobban akaró tapolcaiak meglepetésgyő-
zelmet arattak a „jóllakott” együttes benyomá-
sát keltő Úrkút ellen. A mérkőzés végeredmé-
nye 2:1 lett, góljainkat Kulmann és Ihász
lőtte. Az utolsó fordulóban idegenben, Várpa-
lotán győzelemmel, 3:1-gyel fejezte be az idei
bajnokságot csapatunk. Szücs, Ihász és Tüske
voltak a gólszerzők. A tapolcaiak a 16 csapa-
tos bajnokságban a 10. helyen végeztek.
A megyei III. osztály déli csoportjának baj-
noka Révfülöp lett. Második helyen zárt
Dörögd/Halimba, bronzérmes a Szigligeti
Balaton SE gárdája lett.
A labdarúgó megye IV. osztály déli csoport-
jában szereplő Tapolcai Öregfiúk csapata a 6.
helyen fejezte be a bajnokságot. A még nem
közölt eredményeik: Tapolcai Öregfiúk-
Sümeg 5:2, Tapolcai Öregfiúk- Káptalanfa
2:6. A Dél csoport bajnoka Káptalanfa lett
Kolontár és Balatonakali előtt.

Antal Edit

A Gördülj velünk! ügyességi versennyel
indult útjára a Tekergő programsorozat
június 5-én. A kerékpáros rendezvények
egészen szeptember 22-ig, az Európai Mobi-
litási Hét záró napjáig tartanak. 

A Gördülj velünk! programra a Tapolca és
Diszel közötti bicikliúton vártuk a kerékpároso-
kat, ahol akadálypályá-
kon mérhették össze a
tudásukat és ügyességü-
ket. A verseny eredmény-
hirdetéssel zárult, a részt-
vevők hasznos és érté-
kes kerékpáros nyeremé-
nyekkel gazdagodhattak. 

Eredmények: 
Óvodás leány kor-

csoport: 1. hely: Pezzo-
li Gréta, 2. hely: Pálosi
Laura, 3. hely: Móricz
Virág Liza. Óvodás fiú
korcsoport: 1. hely:
Haga Bálint, 2. hely:
Haga Szabolcs, 3. hely:
Horváth Áron. Alsós
leány korcsoport: 1.
hely: Szi-Andor Dóra.
Alsós fiú korcsoport: 
1. hely: Pável Zoltán, 

2. hely: Ernszt Máté, 3. hely: Perger Szilárd.
Felsős leány korcsoport: 1. hely: Haga Réka.
Felsős fiú korcsoport: 1. hely: Szobonya Bar-
nabás. 14 év feletti leány korcsoport: 1. hely:
Kalmár Lajosné. 14 év feletti fiú korcsoport:
1. hely: Tóth Péter, 2. hely: Tóth Gábor, 3.
hely: Szi-Andor Zoltán.               Illés Zsófia 

Gördülj velünk!

Olimpici Magyar Bajnokságon 2 arany, 3
ezüst, 2 bronzérem  a mérlege az SZ-L Bau
Balaton Vívóklub utánpótláskorú párbajtő-
rözőinek.

Vívásban a korosztályos magyar bajnoksá-
got Balatonfüreden rendezték június 14-19.
között. Az OB során 578 egyéni nevező állt
pástra, valamint 105 csapat 379 vívója küzdött
klubjának jobbnál-jobb eredményéért.

A gyermek leányoknál (66 induló közül)
bronzérmet szerzett Juhász Manuéla és a csapat
Juhász Manuéla, Fazekas Dalma, Tóth Adrienn,
Frankó Alexandra is a dobogó 3. fokára állhatott.
Fiúknál (99) Kauker Dominik 8. helyezést ért el.

Legsikeresebben az újonc korosztályú (2000.
jan.1. után született) fiúk szerepeltek, hiszen
egyéniben és csapatban is aranyérmet szereztek.

89 induló közül ketten is bekerültek a legjobb 8
közé, Nagy Géza magyar bajnoki címnek örül-
hetett, Csere Bence 5. helyezést ért el. Csapat-
ban 18 klub nevezett. A 8 közé jutásért a Szom-
bathely csapatát 45/21-re a 4 közé jutásért a
BVSC-t 45/19-re a döntőbe jutásért az Óbudai
Fless együttesét 45/39-re, majd az első helyért
a VASAS-t 45/35-re végig magabiztos, taktikus
vívással nyerte a Csere Bence, Nagy Géza, Cséri
Soma, Gárdos Tamás összeállítású csapat.

Serdülő leányoknál: (54) Balogh Zsófia 7.
helyezést ért el. A fiúk csapatban remekeltek
ezüstérmet szerzett Farkas Csaba, Németh Gergő,
Csere Bence, Nagy Géza. Törpici fiúknál (73)
ezüstérmes lett Fekete Ádám és a leány csapat
is, amelynek tagjai Mészáros Róza, Sásdi Anna,
Simon Zsófia, Soós Enikő.       Szalay Gyöngyi

Sikeres magyar bajnoki szereplés

Pünkösd Kupa elnevezésű női kézilabda tor-
nán vett részt szenior női csapatunk Ikrény-
ben, ahol a 4. helyen végzett.

Első alkalommal rendezett meghívásos pün-
kösdi tornát a VVL Győr női szenior csapata
május 31-én. A hatcsapatosra tervezett torná-
ra öt hölgyalakulat (ETO XXL, Öttevény,
Zámoly, Tapolca, VVL Győr) érkezett meg,
így a szervezők az eredeti kiírást módosítva
körmérkőzéses lebonyolítást határoztak meg a
résztvevők számára. Így aztán minden csapat
egy meccsel többet játszhatott, és izgalmasab-
bá vált az egész torna. Körbeverések voltak, s
ennek következtében a 2-3-4. helyezettek
között csupán a gólkülönbség döntött.

A tapolcai hölgyek  első meccsük elveszté-
se után szinte szárnyaltak a következő két mér-
kőzésükön. Győzelmet arattak a későbbi győz-
tes felett (Zámoly), majd legyőzték a szenior
EB-re készülő ETO XXL csapatát. Végül a
negyedik mérkőzésen- a fáradtság számlájára
írható) minimális különbséggel maradtak alul
a házigazdától. Két győzelemmel, két vere-
séggel,a rosszabb gólkülönbségnek köszönhe-
tően lettek a hölgyek negyedikek. A csapat
tagjai voltak: Megyeri Jánosné, Antal Edit,
Johnné Sallai Ibolya, Dombóvári Katalin, Tóth
Lászlóné, Cserépné Nagy Mariann, Lisztóczki
Mária, Dobai Kálmánné Hőbe Melitta, Takács
Zsófia. Antal Edit

Negyedik hely Ikrényből 

Két nap délutánján szivacskézilabda, kézilab-
da és foci volt a főszereplő Badacsonytomajon
a Tatay iskolában, ahol a Batsányi Tagintéz-
mény sportolói kiváló teljesítményt nyújtottak.

Az első napi szivacskézilabda tornáról egy
arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek
haza az alsósok, a második napon leány kézi-
labdában és fiú fociban a legcsillogóbb érem
jutott mindkét sportágban.

A kétnapos rendezvény első napjára, a szi-
vacskézilabda tornára négy helyről érkeztek
Badacsonytomajra az alsó tagozatos leány és
fiúcsapatok: Szombathelyről, Révfülöpről, Ta-
polcáról és a vendéglátó Tatay-iskolából. Min-
den kicsinek lehetősége volt megmutatni kézi-
labdatudását társai, a szülők és a nagyszülők
előtt. Parázs hangulatú mérkőzéseken rengeteg
gól esett mindenki szórakoztatására. A lányok-
nál a legügyesebbek és legeredményesebbek a
szombathelyi sportiskolások voltak, mindkét
leány korcsoportban ők lettek a bajnokok. Az 1-
2. osztályosoknál második helyen végzett a Bat-
sányi, harmadikon a badacsonytomaji együttes.
A 3-4. osztályosoknál az ezüstérem a Tataynak,
a bronzérem a Batsányinak jutott. A tapolcai
lányok egy különdíjat is kaptak Szalma Sára

révén, aki a legjobb kapus címet érdemelte ki.
A fiúk mérkőzésein nagy párharcok alakultak ki.
Felgyorsult a tempó, erőteljesebb lövések,
kemény ütközések jellemezték a játékot. A győ-
zelmet a batsányis fiúk szerezték meg, mindkét
mérkőzésüket megnyerve, és mindhárom külön-
díj is a győztes csapathoz került. A torna gólki-
rálya Kretz Attila (18 gól) lett, a legjobb kapus
címet Nagy Tamás érdemelte, legjobb játékos-
nak pedig Domonkos Lászlót látták a szervezők.

A Tatay-kupa második napján a III-IV. kor-
csoportos leány kézilabdások és ugyanezen kor-
osztály fiú labdarúgói sorakoztak fel az iskola
pályáján a megnyitóra, melyen a város polgár-
mestere, Krisztin N. László köszöntötte az ifjú
sportolókat, a 3-3 csapatot és edzőiket, testne-
velőiket. Ezt követően felváltva folytak a kézi-
labda- és focimeccsek. A batsányis fiúk és
lányok ezen a napon nem találtak legyőzőre,
hisz mindkét sportágban az aranyérmet nyerték.
A kézilabdások megelőzték a két tomaji csapa-
tot, a focisták a Szigligetet és a házigazdát. A
különdíjakból is jutott a tapolcai gyerekeknek.
Bardon Zsolt lett a focitorna legjobb játékosa,
kézilabdában Pupos Lili. A legjobb kapusnak
járó díjat Kondrák Sára vehette át.              AE

Remek batsányis eredmények
a Tatay-kupán

Nyárias időben kezdődött május 24-én Zán-
kán a tanulásban akadályozott és fogyaték-
kal élő tanulók országos diákolimpiája,
amelyre az ország minden megyéjéből közel
1000 tanuló érkezett, hogy három sportág-
ban – labdarúgás, zsinórlabda, atlétika –
mérje össze tudását. 

A Szász Márton-iskolából a megyei verse-

nyen elért I. helyezésükkel 3 tanuló vívta ki a
részvételt: Orsós Szilvia, (100 m síkfutás, kis-
labdahajítás, távolugrás) Orsós Richárd, (100
m síkfutás) Mikóczi Roland (kislabdahajítás,
távolugrás). A tanulók, dacolva a nagy meleg-
gel mindent megtettek, hogy a legjobb telje-
sítményt nyújtsák. A programban nemcsak ver-
seny, hanem számos kiegészítő esemény sze-
repelt. A fiatalok többek között kipróbálhatták
a krikettet, a baseballt, a frizbit. Tanulóink
nagyon szép eredményeket értek el, hozzájá-
rulva ahhoz, hogy Veszprém megye nyerje
meg a megyék közötti összetett pontversenyt.
Kiemelkedett megyei szinten is Orsós Szilvia
teljesítménye, aki korcsoportjában mind a
három egyéni számban pontszerző helyen vég-
zett: távolugrásban I. helyezés (országos baj-
nok), kislabdahajításban III. helyezés, 100 m
síkfutásban V. helyezés, svédváltóval III.
helyezés. Orsós Richárd: 100m síkfutásban
VII. helyezés, svédváltóval V. helyezés.

Egyedné Kiss Katalin

Szász Márton-iskolások sikerei

Fotó: Szalay

Képünkön (balról jobbra): Csere Bence, Gárdos Tamás, Cséri Soma és
Nagy Géza

Fotó: Búza

Gratulálunk!

Fotó: Rendezvénycsarnok

Csak ügyesen!



5-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
12-én Szentbékkálla-Fekete-hegy-Ka-
polcs
19-én Sümeg-Csabrendek-Sümeg
26-án Munkatúra, turistajelzés felújítás

Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály 

júliusi túraterve

Farkasné Horváth Erzsébet olva-
sónk levélben keresett meg, hogy
Észrevettük, szóvátesszük… rova-
tunkhoz szeretne ajánlani egy
érdekességet, amely már nem mai
keletű. 

Idézem: „Évek óta zavar, hogy
az Ady Endre utca 15. számú ház
kapubejárója előtt záróvonal van
felfestve a kerékpárúton. Már volt
rá eset, hogy a rendőr rájuk szólt,
hogy miért ott állnak meg, talán
nem látják a záróvonalat?

Most újra fölfestették az útjeleket,
de ismét vastag záróvonal került oda és nem
lett módosítva. Úgy tudom, hogy eddig senki
nem tett ez ügyben érdemi intézkedést.”

Természetesen megkerestük az illetékest
is. Bakos Gáborné, a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városüzemeltetési Cso-

port vezetője tájékoztatta lapunkat, hogy az
ingatlan bejáratánál a kerékpárút záróvona-
lát a burkolat festésére szerződött vállalko-
zó szaggatott vonalra fogja átfesteni.         DI

Észrevettük, szóvátesszük...Pünkösdi Királyság nevű rendezvényük-
re hívta és várta az érdeklődőket június
8-án a Dobó Lakótelep Családjaiért
Egyesület. Lapunkat a civil szerveződés
vezetője, Sárközi Szaniszló tájékoztatta a
részletekről.

– Pünkösdhöz kötődő népi hagyományt,
a zöldágjárást elevenítettük föl rendezvé-
nyünk elején. Körbejártuk a településrész
utcáit, elől a kisbíróval, utána a Csobánc
Népdalkör és a Batsányi Táncegyüttes, vala-
mint az itt élő polgárok is csatlakoztak a

menethez. A közösségi házunk mögötti lak-
tanya területén kulturális műsor vette kez-
detét, ahol az imént említett két nagyszerű
formáció is műsorral kedveskedett a nagy-
érdeműnek. Peti bohóc a fiatalabb generá-
ciót szórakoztatta, majd késő délután válasz-
tottuk meg a Pünkösdi Királyunkat. Vicces,
ám férfias feladatokat kellett teljesíteni a
jelentkezőknek (szög beverése időre, lopó-

ból folyadék felszívása, lapát kitartása, stb).
A győztes egy évig viselheti a megtisztelő
címet. A program zárásaként Bozsogi Meya
szórakoztatta a közönséget, ismert slágere-
ket énekelt.

Emellett volt a szokásos játszóház, kéz-
műves foglalkozás, népművészeti kirako-
dóvásár,   meszelt falra rajzolás, festés, tom-
bola, ingyenes ugrálóvár és Lufibohóc.
Klasszikus parasztjátékokkal is kedvesked-
tünk a gyerekeknek (lengőteke, patkódo-
bás, gólyaláb). 

Úgy gondolom, hogy a látogatottság és a
visszajelzések alapján mutatkozik igény a
rendezvényeinkre, van létjogosultsága a
programjainknak. Vagyis újra sikerült
bekapcsolódnunk a város kulturális vérke-
ringésébe is, de ehhez elengedhetetlen volt
Tapolca Város Önkormányzatának és támo-
gatóinknak hathatós segítsége, amit ezúton
is köszönök! – mondta az elnök.             DI

Pünkösdi Királyság a Dobó Lakótelepen

Közel 30 táncos, 70 jelmez, 30 koreográ-
fia és 300 tánccal töltött óra – néhány
számokra fordított információ abból az
egyéves munkából, melynek sikeres lezá-
rása volt június 7-én a tapolcai Basic
Táncstúdió előadása a Tamási Áron
Művelődési Központban. 

Az idei alapötletet a rajzfilmek világából
merítették: különféle hősök, hercegnők,
szörnyek és tündérek lepték el a színpadot,
hogy ismét egy kissé nyakatekert, két felvo-
násos történetbe ágyazva varázsolják el a
közönséget – tájékoztatta lapunkat Szabó
Bence.

A Basic Táncstúdió 2010 szeptemberében
alakult Tapolcán. A stúdió ötlete egyéni
álmok és közösségi igények találkozásából
született. Folmeg Barbara, Barbarics Zsófi
és Szabó Bence – mindhárman a Magyar
Táncművészeti Főiskolán szereztek diplo-
mát, eredményeik között szerepel Európa
Bajnok-i és Magyar Bajnok-i cím is, táncos-
ként közreműködnek musicalekben, ope-
rákban, operettekben és televíziós műso-
rokban egyaránt. 

A hálás közönség idén is vastapssal és
ovációval jutalmazta a Basic Táncstúdió
fantasztikus tapolcai műsorát.                 DI

„Bocsánat, nem látta a kacsámat?”

Fotó: Farkasné

Az Ady E. u. 15. sz. ház előtt felfestett záró-
vonal

Fotó: Dancs

Népi hagyományt – zöldágjárás – elevenítettek föl a résztvevők

Fotó: Basic Táncstúdió

A fantasztikus gála résztvevői

Fotó: Für

2014. 
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14-20.

Együtt a családdal
Nagyszerű, igazán jó hangulatú családi
nappal ünnepelte meg a Szent Erzsébet
Óvoda közössége a tanév végét. A szülői
munkaközösség tagjai az óvónőkkel kar-
öltve szerveztek egésznapos programot
az óvodába járó gyermekeknek és csa-
ládjaiknak. Ideális helyszínt nyújtott
mindehhez a plébánia udvara, valamint
az intézmény által használt alsó udvar. 

A gyerekek csapatokat alkotva vettek
részt vetélkedőkön, ahol a különböző állo-
másokon ügyességi, logikai, zenei, gyorsa-
sági feladatokat teljesítettek. Természetesen

mindenki győztesként fejezte be a versenyt.
Ez után dr. Csernai Balázs atya mutatott be
szentmisét, ahol a szülők és gyerekek egya-
ránt hálát adtak a sikeres tanévért. Nagy
izgalommal várták már az ovisok az óvónők
által előadott bábjátékot, amelyet hangos
kacagással és vastapssal jutalmaztak. Nagy
sikert aratott a hangszerbemutató, az ugrá-
lóvár és a foci is. A program egyik fénypont-
ja volt a közös ebéd, amelyet a Tapolca és
Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület tagjai
készítettek el az együtt ünneplő kis közös-
ségnek. Kovács Melinda

Fotó: Kovács

A sikeres tanévet jó hangulatú programsorozat zárta


