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Tőkés László európai parlamenti
képviselő a nemzeti kisebbségekért küzd
Tőkés László erdélyi református püspök, a
FIDESZ-KDNP Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót a választást megelőzően május 8-án
a Tamási Áron Művelődési Központban.
– A lelkészi és a politikusi tevékenységem
teljes mértékben összhangban van egymással. Az európai parlamenti pulpitust éppen
úgy szószéknek tartom, mint a templomi
szószéket a szónak abban az értelmében,
hogy Isten után a népemet szolgálom –
hangsúlyozta a püspök.

A május 25-én lezajlott választások
eredményeképpen a nemzeti listát harmadikként vezető Tőkés László az Orbánkormány határok feletti nemzetegyesítés
politikájáról szólva leszögezte, a miniszterelnök Kárpát-medencei szintre emelte a magyar nemzet összefogását, a külhoni európai parlamenti képviselettel
eggyé kovácsolja a nemzetet.
/A Tőkés Lászlóval készített interjúnk a 3.
oldalon „Meg kell védeni a magyar érdekeket Brüsszelben címmel./

Fotó: Havasi

„Most búcsúzunk és elmegyünk…”
– Aki becsületesen, saját tehetsége határáig teljesíti vállalt feladatát, azt mindig
elismerés fogja övezni családja és a
tágabb közösség részéről – mondta Sági
István alpolgármester május 1-jén a középiskolások központi ballagási ünnepén
a Szentháromság-szobornál.
A közel kétszáz végzős diák a tanáraik,

rokonaik, barátaik jelenlétében vett búcsút
attól a várostól, amely évekig otthont adott
számukra. A felnőtté válás első próbatétele,
az érettségi május 3-án kezdődött az ország,
így Tapolca középfokú intézményeiben is.
/Írásunk a 4. oldalon „Ez a nap a ti napotok, nektek és rólatok szól minden” címmel./

IV. Tapolca Félmaraton
Fotó: N. Horváth

– Az autonómia kérdése kiemelt feladatunk – szögezte le a sajtótájékoztatón Tőkés László, mellette Császár László polgármester

Hősök napi
megemlékezés és koszorúzás

Fotó: Rendezvénycsarnok

A régi köztemető melletti Katonai Emlékparkban május 25-én megemlékezést tartottak a Hősök Napja alkalmából.
A hősök hivatalos, törvény által szentesített napja 1925 óta május utolsó vasárnapja. Ezen a napon nemcsak a XX. századi két
világégés áldozatai és hősei előtt hajt fejet
az utókor, de az elmúlt évszázadok neves és

névtelen katonahősei előtt is.
A tapolcai kegyeleti ünnepségen Kuli
János vezető tanácsos, a HM Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály képviseletében mondott megemlékező
beszédet.
/Írásunk a 3. oldalon Szeretet, hála és
tisztelet a hősöknek címmel./

A futóversenyen 133 fő indult egyéni, 65 fő pedig váltó kategóriában
Közel kétszázan vettek részt a május 11-én osztályban induló Németh Gábor 1:14:52-es
megrendezett félmaraton futóversenyen.
idővel pályacsúcsot futott.
A Fő térről rajtolt futóknak 21,2 kilomé/Tudósításunk a 11. oldalon Pályacsúcs a
tert kellett teljesíteniük. A férfi 18-39 éves kor- IV. Tapolca Félmaratonon címmel./

Az utolsó töltényig

Fotó: veol.hu

Tank – békeidőben

Több, mint tízezer látogatót vonzott a
május 24-én és 25-én megrendezett II.
Hadi Kulturális Fesztivál a volt laktanya területén.
Az utolsó töltényig című, izgalmas
csatajelenet történéseiről a főszervező
Horváth Gábor folyamatosan tájékoztatta a közönséget.
A bátrabbak felülhettek, utazhattak a
lánctalpas és a gumikerekes járműveken,
de volt haditechnikai bemutató és népművészeti kirakodóvásár is.

Fotó: Havasi

A megemlékezés résztvevői megkoszorúzták az első világháborúban elesett tapolcai hősök emlékhelyét is

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Önkormányzat előzetes kötelezettséget vállalt a kórház fejlesztése érdekében

Császár László polgármesterrel a várost érintő, Tapolcai polgárainak érdeklődésére számot
tartó témákról készítettünk interjút, köztük
a Deák Jenő Kórház fejlesztéséről, Tapolca felkészüléséről a nyári idegenforgalmi szezonra.
– Polgármester Úr! A Képviselő-testület
május 21-én rendkívüli nyilvános ülést tartott,
amelyen a tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséről is szó esett.
– Bár a kórház már nem a város, hanem az
állam tulajdona, de amikor elindult a rehabilitációs program, annak még mi voltunk a részesei.
Tapolca Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulást adott a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. részére, hogy csatlakozhat a Fejér
Megyei Szent György Kórház irányításával létrejövő konzorciumhoz, és annak tagjaként nyújtson be pályázatot a KDOP-5.2.1./C-11 kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című kiírás keretei között a tapolcai Deák Jenő
Kórház Rendelőintézet rehabilitációs egészségügyi szolgáltatási fejlesztésére. A sikeres pályázat eredményeként az akkor még tulajdonunkban
lévő gazdasági társaság 571.950.000 Ft-hoz jutott
a fejlesztéshez. Az ehhez szükséges önrészt –
63.500.000 Ft – a Tapolca Jövőjéért kötvénnyel
biztosítottuk. Már elkészültek a fejlesztés tervei,
folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások.
Itt derült ki, hogy az építésnél a legkisebb ajánlatok is jelentősen meghaladják a rendelkezésre
álló forrásokat. A kórház az államhoz fordult a
források kiegészítésére. Az állam meg is tette a
saját hatáskörében megadható, illetve az Unió
által engedélyezett legnagyobb, 15 %-os plusz
forrást, de ez még mindig kevés volt a megvalósításhoz. Ezért is vált szükségessé, hogy meghozzuk azt a kötelezettségvállalással kapcsolatos
döntésünket, hogy a 63.550.000 Ft összegen túl
további 14.326.718 Ft-ot biztosítunk a kórháznak
a közbeszerzés eredményessége, a kivitelezési
pályázatok eredményes értékelése, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírhatósága miatt.
A meghozott határozatban az Önkormányzat a
2015. évi költségvetés terhére vállalta ezt az előzetes kötelezettséget, hogy el tudjon indulni a fejlesztés, a beruházás, mivel az új Kormány még
nem állt fel, így döntés sem születhet még kormányszinten erről. Hiszen ehhez kapcsolódik egy
másik beruházás is, amely további 1,2 milliárd
forintról szól. Így a kórházban közel 2 milliárdos
fejlesztés fog megvalósulni a 2015-ös évben.
– Ez utóbbi fejlesztésnek lesz a része az új
mentőállomás építése is a kórház területén. Mit
lehet erről már tudni?
– Valóban a struktúraváltás része az új, 3 beállásos mentőállomás építése is. Ennek a megvalósítására 100 millió forint áll majd rendelkezésre. Az épületrész a sebészeti ambulanciához fog
kapcsolódni. Reményeink szerint a mentőállomás készül el leghamarabb.
– Mikorra várható a munkálatok megkezdése?
– A legutolsó testületi ülésen a kórházigazgató arról tájékoztatott bennünket, hogy mivel a
beruházás a nemzeti értékhatárt meghaladja,
uniós eljárási rend alá esik, ott pedig hosszúak
a határidők. Várhatóan a nyár végén, augusztusban történhet meg az „első kapavágás”. Ezzel
párhuzamosan folynak majd a rehabilitációval
és a struktúraváltással kapcsolatos fejlesztések
is. A mostani információk szerint 2015. év első
negyedére várhatók a befejezések. A kórházban
nem áll le a betegellátás az építkezés alatt, de
bizonyára várható átmeneti nehézség, éppen úgy,
mint az ország többi, fejlesztésre váró intézmé-

nyében. De azt az átmeneti nehézséget kárpótolni fogja az elért eredmény.
– A rendkívüli testületi ülés másik napirendi
pontja a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet alapító okiratának, valamint a társulási
megállapodás módosításával foglalkozott. Miért
volt erre szükség?
– 2014 januárjában jogszabályi változás miatt
az intézmény alaptevékenységéhez tartozó tevékenységek új, kormányzati funkció kódszámokat
kaptak. Ezeket a MÁK hivatalból átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson azzal, hogy az alapító okirat
módosításakor ezeket a változásokat nekünk is át
kell vezetni. Erre született határozat a testületi ülésen. A társulási megállapodás módosítása is technikai jellegű, jogszabályi változásokon alapul.
– A megújuló Városi Strand alapkőletétele
már megtörtént. Mikor kezdődnek ott a munkálatok, és mikorra várható az átadás?
– A tervezési folyamatban vagyunk. Már
készen vannak az engedélyszintű tervek. Ennek
az engedélyezési eljárásnak egy viszonylag hoszszabb ideje van. Ez várhatóan júniusban lezajlik. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek is
készülnek, és mire meglesz a jogerős építési
engedélyünk, addigra a kiviteli tervek is készen
lesznek, elindulhat a közbeszerzési eljárás. Mivel
ez a beruházás is meghaladja a nemzeti értékhatárt – és az eljárási folyamat hosszadalmasabb –, itt is arra számítunk, hogy július végén,
augusztus elején kezdődhetnek meg a munkálatok. Remélhetőleg az építkezéshez jó idő lesz,
és év elején már láthatóak lesznek a medencék
és az új épületek. A jövő tavaszi nyitásra már a
gépészet is a helyén lesz.

Tapolca már leadta az elkövetkezendő 7 évre
szóló elképzeléseit, terveit. Nálunk a prioritást
a volt laktanya területének fejlesztése jelenti.
Reményeink szerint ehhez 1 milliárd forint
pályázati forrást tudunk majd felhasználni. Ha
ehhez még hozzátesszük a saját erőt, akkor ez a
fejlesztés akár duplájára is növekedhet.
– Néhány, eddig üresen álló Fő utcai, Deák
Ferenc utcai üzlet újra kinyitott, profilt váltott.
Folytatódni fog ez az örvendetes folyamat?
– Reményeink szerint igen. Az elmúlt hetekben, hónapokban több üzlet talált már új bérlőre.
Ezeknek az üzleteknek egy része önkormányzati tulajdonú, míg másoké magántulajdonú. Valójában az a tendencia érvényesül a városban is, ami
országszerte. Az élénkülő gazdaság kísérő jelensége, hogy a kereskedők ismét fantáziát látnak
abban, hogy Tapolcán üzletet nyissanak. Így nyílt
meg legutóbb egy pékség, illetve egy húsbolt is.
Szeretettel várunk további helyi vagy távolból
érkező vállalkozót, aki üzletet kíván nyitni Tapolcán. Az önkormányzati tulajdonú üzletek felől a
Városüzemeltetési Irodán, Krámli Attilánál lehet
érdeklődni, de folyamatosan hirdetünk a Zöldújságban, illetve a város honlapján is fent vannak
a bérletre kínált üzleteink.
– A tavaszt szinte kihagyva, megérkezett a
nyár városunkba is. Miként készül Tapolca a
nyári idegenforgalomra?
– Nagy sikerrel lezajlottak már a tavaszi nyitó
rendezvényeink, a Tapolca Tavasz és a Tópart
Fesztivál, de hamarosan elkezdődik a Tapolcai
Nyár rendezvénysorozata a Víziszínpadon is. A
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét is sokszínű
programot fog kínálni nemcsak az itt élőknek, de

Az új mentőállomás épülete a sebészeti ambulanciához csatlakozik majd
– Lezárult egy európai parlamenti ciklus és az idelátogató turistáknak is. Ezekhez a rendezhamarosan egy új kezdődik. Mit lehet tudni már vényekhez a forrást már a költségvetés elkészítésekor biztosítottuk. Megtörtént a város tavaszi
az új uniós pályázatokról?
– Néhány napja voltam a Veszprém megyei virágosítása, csinosítása is. Itt kérek meg minden
TÖOSZ konferencián, ahol a Területi Operatív tapolcai polgárt, hogy vigyázzunk együtt vároProgramokról (TOP) is szó volt. A tervezési sunk természeti és épített értékeire. A rongálásidőszak zajlik. Gyakorlatilag május végéig sal, a szándékos tönkretétellel nemcsak a rólunk
készülnek el a megyei szintű tervek. Ezeket a kialakítandó képet rombolják le az elkövetők,
Veszprém Megyei Önkormányzat a június 12-ei de a kár sokszor milliós nagyságrendű is. Öröközgyűlésén hagyja jóvá. Ezt követően kerülnek münkre szolgál, hogy a Belvárosban és a fontofel a minisztériumba, majd onnan Brüsszelbe. sabb, városba vezető utak mentén jól működő
Előre láthatóan szeptember végén kerülnek visz- kamerarendszer van. Ez a rendőrségre van bekötsza a jóváhagyott programok, amelyekre majd ve és 24 órás figyelésre ad lehetőséget. A visszapályázni lehet. Azt azért már lehet tudni, hogy tartó erejéről már most is vannak jó tapasztalaTapolca térségére, a tapolcai járásra az elkövet- taink. Összegezve: ismét tartalmasnak és sokszíkezendő 7 évben több, mint 2 milliárd forint nűnek ígérkezik a nyár Tapolcán. Mindenkit szeNHE
pályázati forrás fog jutni. Ennek a 60 %-a a gaz- retettel várunk a mi kis városunkba.
daság élénkítését fogja szolgálni, azaz az ilyen
jellegű beruházások kapnak majd prioritást.

Tájékoztatás

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki Tóth Ferenc és
családja részére Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében, a felajánlott rózsatövekért, amellyel hozzájárultak
Tapolca város és intézményei szépítéséhez.
Császár László
polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a júniusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
június 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 16. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ:
87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás
87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző
87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető
87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető
87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető
87/511-150
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető
87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető:
87/511-152
Polgári védelem:
87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt
87/511-410
Hivatalvezető-helyettes:
Kisné Borbély Adrienn
87/511-415
Hatósági Osztály: Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:
Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
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 Kirendeltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@lab.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes:
Zsadányiné Kovács Judit
87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.
Tel.: 06-87/414-485
E-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
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Meg kell védeni a magyar érdekeket Brüsszelben

A május 25-ei európai
parlamenti választás
tapolcai eredményei
A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:
13.543
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:
3.778 (27,90 %)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok
száma:
3.776
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
14 (0,37 %)
Érvényes szavazólapok szám: 3.762 (99,63 %)
A listát állító pártokra leadott érvényes
szavazatok száma:
MSZP 517 (13,74 %), SMS 16 (0,43 %),
FIDESZ-KDNP 1.944 (51,67 %), A HAZA
NEM ELADÓ 15 (0,4 %), JOBBIK 725
(19,27 %), LMP 103 (2,74 %), EGYÜTTPM 123 (3,27 %), DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ 319 (8,48 %)

Szeretet, hála és
tisztelet a hősöknek
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület a Hősök
Napja alkalmából kegyeleti megemlékezést
tartott május 25-én a Katonai Emlékparkban.
A magyar hősök emléknapjának eredete az
1917. évi VIII. törvényig vezethető vissza,
mely arra kötelezte a községeket, hogy méltó
módon állítsanak emléket az elesett hősöknek.
1925. május 1-jén az akkori honvédelmi
miniszter nemzeti ünneppé nyilvánította május
utolsó vasárnapját, hősök emlékünnepe elnevezéssel, 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
A két világháború hőseiről legközelebb
1989. május 29-én emlékeztek meg nyilvánosan Szekszárdon. Az első állami rendezvényt
1990-ben tartották. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi törvény ismét a
magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította
május utolsó vasárnapját.
Tapolcán, a „És a levelek lehullottak” centenáriumi emlékprogram sorozat keretén belül
tartottak megemlékezést, az első világháború
100. évfordulója alkalmából Tapolca Város
Önkormányzata és a Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében. A MH Légierő Zenekar
Veszprém által előadott, Boldogasszony
anyánk egykori magyar Himnusz dallamával
vette kezdetét a rendezvény. Kuli János, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús Kegyeleti Főosztály vezető-tanácsosának emlékező beszéde után került sor a
koszorúk elhelyezésére az első világháborús
parcella központi emlékművénél, majd a résztvevők mohakoszorúkkal fejezték ki tiszteletüket a régi temető emlékoszlopainál.
A megemlékezés a II. Világháborús Katonai
Emlékparkban a Légierő Zenekar előadásában, az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Oroszország és Magyarország Himnuszával folytatódott. Földi István esperes, római
katolikus tábori lelkész gondolatébresztő prédikációját követően koszorúkkal öltöztették fel
a II. világháborúban elesett, hősi halált halt
katonák tiszteletére állított emlékműveket. A
ceremónia az Il silenzioval zárult.
HG

A május 25-ei európai parlamenti választás eredményeként a FIDESZ-KDNP
Szövetség nemzeti listájáról négy külhoni magyar képviselő jutott be az EP-be.
A nemzeti lista harmadik helyén lévő
Tőkés László erdélyi református püspök
még a választást megelőzően, május 8-án
lakossági fórumot és sajtótájékoztatót
tartott Tapolcán. Vele az interjú akkor
készült, de a kérdésekre adott válaszai
aktuálisak a választási eredmények tükrében is.
– Püspök Úr! Ön már 2007-től, azaz 7.
éve az Európai Néppárt képviseletében
európai parlamenti képviselő, sőt, 20102011 között az EP egyik alelnöke is. Most
pedig a FIDESZ- KDNP Szövetség nemzeti listáján a harmadik helyen áll. Kérem,
értékelje ezt a helyzetet!
– 1998-ban az Orbán Viktor által vezetett
első kormány időszakában lépett érvénybe
a határok feletti nemzetegyesítés politikája,
melynek köszönhetően – emlékeznek reá –
fogadta el a Magyar Országgyűlés a Státustörvényt a határon túli magyarok támogatása céljából. Sajnos, ez a politikai irányvonal 2002-ben megszakadt és bibliai kifejezéssel élve hét, nyolc szűk esztendő következett, amelynek egyik legsajnálatosabb
eseménye volt a 2004. december 5-ei népszavazás, amely érdektelenségbe fulladt és
nem számított érvényesnek. A MedgyessyGyurcsány-Bajnai nevével fémjelzett kormányzat eltávolította egymástól a határ két

oldalán élő magyarokat.
– Mikor kezdődött a pozitív változás?
– 2010-ben kezdődött újra a nemzetegyesítő politika, és elmondhatjuk, hogy
azóta a kedvezményes honosítás, valamint
a Trianoni Emléktörvény és az Alaptörvény
által az új Orbán-kormány mintegy korrigálta, jóvátette azt a vereséget és azt a hátratételt, ami az azt megelőző nyolc év alatt
bekövetkezett. Az új körülmények között
lépésről lépésre, évről évre épül az új út,
amely elvezetett az idei választásokig. Amikor is már a külhoni magyarok is együtt
szavazhattak az egész nemzettel. Sőt, közös
nemzeti európai parlamenti listán foglalnak helyet a kárpátaljai, a délvidéki, a felvidéki – és vele együtt – az erdélyi képviselőjelöltekkel. A nemzeti lista a határok
feletti nemzetegyesítés politikájának megjelenítése. Azzal, hogy Orbán Viktor Kárpát-medencei szintre emelte a magyar nemzet összefogását, eggyé kovácsolja a magyarságot. A magyar nemzet megérkezett a
XXI. századba, a nemzetek Európájába. Ez
egy páratlan és előzmény nélküli helyzet.
Nem is kell mondanom, hogy egységben az
erő. Sokkal jobban tudjuk képviselni mind
Magyarország, mind a külhoni magyar
közösségek érdekeit, ha összeadódik az
erőnk, és bizony már nem is számítunk
olyan kis nemzetnek, mert közös képviselőink révén egy európai középnemzet nagyságát éri el a magyarság.
– Milyen konkrét feladatokat és célokat

tűzött ki maga elé az új európai parlamenti ciklusban?
– Abban különbözik a helyzetem a többi
külhoni magyar képviselőtől, hogy már 7
esztendeje ott vagyok Brüsszelben a Parlamentben. Sőt, abban a megtiszteltetésben is
volt részem, hogy a magyar küldöttség
megválasztott tiszteletbeli elnökének. A 14
FIDESZ-KDNP képviselővel mi, az 5 határon túli képviselő együtt képviseltük a
magyar érdekeket. Ez akkor még nem öltött
politikai, jogi formát. Mostantól viszont
egy küldöttség tagjai leszünk, amennyiben
a magyarországi választók megbíznak ezzel. Úgy gondolom, az április 6-ai választás felhatalmazását erősítheti meg a mostani, május 25-ei választás annak céljából,
hogy az országgyűlési képviselet, amelyben
benne vannak a szavazataink, az európai
képviselet szintjén is működjön. Készek
vagyunk mi is síkra szállni Magyarország
érdekeinek védelmében. Nagy harcot vívtunk már az elmúlt 5 évben, tovább kell
vinnünk azokat a célokat. A családtámogatás, a rezsicsökkentés, a kisebb-nagyobb
magyar érdekek, a magyar földnek a magyar tulajdonban való megtartása is a kitűzött feladatok között szerepelnek. Természetesen a magyarországi célok kiegészülnek a határon túli kisebbségi közösségek
céljaival, hogy megőrizhessük magyarságunkat, hogy együtt lehessünk erősek. Egy
erős Magyarország, egy erős Erdély az
Európai Unióban.
NHE

Jó évet zárt a Vállalkozók Területi Ipartestülete
A Vállalkozók Területi Ipartestülete a
soros taggyűlését május 21-én a tapolcadiszeli Csobánc Kultúrházban tartotta.
A napirendi pontok között a 2013-as
évről szóló elnöki, valamint a Felügyelő
Bizottság beszámolója mellett a 2014. évi
munkatervről, a jövő feladatairól is szó
esett.
Vörös Béla, a Testület elnöke beszámolójában arról beszélt, hogy míg a 2012-es
évet átmeneti évnek kellett tekinteni, mivel
akkor még a három szervezet külön működött, addig a 2013-as év összességében már
jónak volt mondható. Sikerült a Semmelweis utcai székház épületének állagán javítani, a szennyvizet bekötni. – Az összehangolódást segítő rendezvényeknek is nagy
sikere volt – mondta az elnök, megemlítve
a májusfa-kitáncolást, a közös disznóvágást is. Sok érdeklődőt vonzottak a Ipartestület által szervezett üzleti klub foglalkozásai, ahová neves előadókat hívtak meg, akik
a vállalkozók felvetett kérdéseire naprakész válaszokat adtak. Jó kapcsolatokat
ápolt és épített ki az Ipartestület a társszervezetekkel, az országos IPOSZ-szal.
– A taglétszám 100-150 fő között mozog –

mondta az elnök, majd annak az örömének
adott hangot, hogy több fiatal vállalkozó is
kérte felvételét. A városi ünnepek, rendezvények állandó résztvevője a tagság. Az
élénkülő gazdaság reményt ébreszt a helyi
vállalkozókban is, bíznak abban, hogy a
Tapolca és környéki munkálatok cselekvő
részesei lehetnek, és így a boldogulásuk is
biztosított lesz. Nagyon fontosnak tartja
Vörös Béla, hogy a sikeres pályázatok érde-

kében még több legyen az információcsere a települési önkormányzatok és a vállalkozók között.
A taggyűlés meghívott vendége volt
Németh László, az Ipartestületek Országos
Szövetségének (IPOSZ) elnöke, aki számtalan hasznos információval látta el a tapolcai tagságot.
A taggyűlés hivatalos részét vacsora és
kötetlen beszélgetés zárta.
NHE

Fotó: N. Horváth

– Sok együttműködési és bérleti szerződést kötött az Ipartestület az elmúlt
évben – mondta Vörös Béla elnök

Nyugdíjas klubok regionális találkozója

Fotó: TVT

A találkozó résztvevőinek egy csoportja

Öt vasutas nyugdíjas klub találkozott
május 26-án hétfőn, a Voke Batsányi
János Oktatási és Művelődési Központban.
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének nyugat-dunántúli csoportjai adtak egymásnak randevút Tapolcán.
A Tapolcai Batsányi János Vasutas Nyugdíjas Klub elnöke, Tóth Ferencné kérdésünkre elmondta, hogy a 35 fős tagsággal
bíró klubjuk rendszeresen részt vesz hasonló találkozókon, de itt, Tapolcán most először szerveztek ilyen rendezvényt.
Tagságuk igen aktív, hiszen havonta két
alkalommal találkoznak egymással, kirán-

Új Tapolcai Újság

dulásokon vesznek részt, évente öt alkalommal pedig zenés rendezvényt is tartanak.
A vendégeket Sági István alpolgármester köszöntötte, aki elismeréssel szólt a
vasúti dolgozók nehéz, felelősségteljes
munkájáról, majd bemutatta városunkat
a vendégeknek.
A rendezvényen jelen volt Horváth
László, az országos szövetség elnöke is,
aki virággal köszöntötte a vendéglátó tapolcai klubot. A program a színházteremben
kulturális műsorral folytatódott, amelyben
felléptek a Tapolcai Batsányi Népdalkör és
a Tapolcai Musical Színpad társulatának
tagjai.
Kovács Melinda
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„Ez a nap a ti napotok, nektek és rólatok szól minden”
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
a Széchenyi István Szakképző Iskola, a
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közel kétszáz tanulója ballagott el május 1-jén.
A Szentháromság-szobornál megtartott központi ünnepségen Szászi Endre gimnazista
Batsányi János A ki miként vet… című versét
szavalta el, majd Sági István alpolgármester
Tapolca Város Önkormányzata nevében
búcsúzott a végzősöktől.
– Ünnepelni és egyben búcsúzni jöttünk
össze, hiszen ismét el kell köszönnünk egy olyan
korosztálytól, amely most lép át a felnőttkor
küszöbén. Ismét a megmérettetés előtt állnak ők,
a ballagó fiatalok, és egyidejűleg megmérettetünk mi felnőttek is. Ők számot adnak tudásukról, amely most a legszélesebb, hiszen ennyi
területen ekkora ismerettel már nem lesznek
többé felvértezve. Mi szülők, pedagógusok
pedig számot adunk arról, hogy beleraktuk-e a
tarisznyájukba, az útipoggyászukba a tisztességet, a hűséget, a megbízhatóságot, az áldozatkészséget. Kedves ballagó diákok! Ti, akik most
itt álltok, más és másféleképpen élitek át a jelen
pillanatait. Vannak, akik önfeledten billennek át
életük egyik szakaszából a következőbe, vannak,
akik az örökkévalóságnak érzett iskolai rabságból repülnek át éppen a korlátok nélküli szabadság világába és vannak, akik megállnak, körülnéznek és döbbenten fedezik fel, hogy immár
egyre több minden múlik rajtuk, csak rajtuk. A
döntésekről pedig előbb utóbb valamennyien
megtanuljátok, hogy meghozataluk nem csupán és nem elsősorban jog, sokkal inkább felelősség. Ti kedves ballagó diákok már a XXI. század ifjú polgáraiként a nagy lehetőségek nemzedéke lesztek, akik európaiként és magyarként
egy mindannyiunk által vágyott világot építhettek. Az építésben vannak mérnökök, mesterek
és segédmunkások, ám egyik a másik nélkül
nem tud szépet, maradandót alkotni. Aki becsületesen, saját tehetsége határáig teljesíti vállalt
feladatát, azt mindig elismerés fogja övezni,
családja és a tágabb közösség részéről. Egy
azonban biztos. A ma tudása holnap már avítt

lesz. Aki tisztességesen akar élni, annak folyamatosan bővítenie kell ismereteit, alkalmazkodva a munkerőpiaci, társadalmi elvárásokhoz. A
hittel és kreatív gondolkodással, szakértelemmel
alkotott érték lehet csak maradandó. Munkátokat, tanulmányaitokat ez hassa át, mert tőkét és
hasznot csak ez gyarapíthat számotokra. Higgyetek önmagatok tudásában, tehetségében, valamint családotok, iskolátok, munkahelyetek,
nemzetetek és Istenetek jellem- és közösségformáló erejében! Kedves fiatalok! Gondoljatok
néhány pillanatig mindazokra, akik segítettek,
biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek
során. A szüleitekre, családtagokra, akik a legnagyobb nehézségek idején is mellettetek álltak.
Eljött az ideje a hálának, köszönetnek. Ne feledkezzetek meg tanáraitok áldozatos oktató, nevelő munkájáról, a tőlük kapott útmutatásukról,

Trianoni
Megemlékezés
Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

június 4-én 18 órára
a Trianoni
Megemlékezésre,
a Köztársaság térre.

Emlékező beszédet mond:
Kapy Izabella tanító.
Közreműködnek: Tapolcai Kamarakórus, Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület.

Fotó: Belényesi

„Madártávlatból a ballagó középiskolások
értékekről, amelyek jelképes batyutokban egész
életeteken át kísérőtök lesz. A tisztesség, a becsület, a szorgalom, a kitartás olyan értékek, amelyek fontos útravalóul szolgálnak számotokra,
hiszen nagyon fontos, hogy különbséget tudjatok tenni az értékes és az értéktelen, az igaz és
a hamis, a jó és a rossz között. Kedves végző-

100 éve kezdődött a Nagy Háború
„A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba”
címmel nyílt kiállítás a Tamási Áron Művelődési Központban május 24-én az első
világháború 100. évfordulója alkalmából.
A megnyitón Horváth Gábor, a Honvéd
Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte az
érdeklődőket. Szólt arról, hogy milyen út vezetett a ma már egyre gyakrabban Nagy Háborúnak nevezett világégéshez, milyen volt a
korabeli katonaság felépítése. Elismerően szólt
az akkori Óbudai Hajógyárról, ahol még tengeralattjárók is készültek. A tablók egyikén

sök! Ez a nap a ti napotok, nektek és rólatok szól
minden. Végezetül engedjétek meg, hogy valamennyiünk nevében megköszönjem nektek,
hogy tapolcai diákként, akár tanulmányi, szakmai vagy sportsikereket elérve jó hírünket vittétek a világban. Köszönöm nektek, hogy városunk diákélete általatok is tartalmasabbá, szebbé vált. Zárszóként szívből kívánok mindannyitoknak a vizsgákhoz sok-sok sikert, ahogy mondani szokták, „kéz- és lábtörést”, a magánéletben pedig sok-sok megvalósult álmot, hiszen azt,
ahogy Marcus Aurelus mondta: „Ne gondold,
hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg
lehetetlen, inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.”. Legyetek boldogok és ne feledjétek,
Tapolcának szüksége van rátok – fejezte be
köszöntőjét az alpolgármester.

A Szózat eléneklése után a végzős osztályok elindultak utolsó közös útjukra. A Szász
Márton és Széchenyi István Iskola saját intézményébe, míg a Batsányi János Gimnázium a
hagyományokhoz hűen a Csermák József Rendezvénycsarnokban folytatta az ünnepélyes
búcsúzást.
Havasi Gábor

19 órakor
„Trianoni képeslapok”
címmel kiállítás nyílik
az ÉLETFA Kézműves Galériában
Lengyel János pirografikai
munkáiból.
A kiállítást megnyitja:
Horváth Gábor, a Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke.
A megnyitót követően Szarajevótól
Trianonig címmel tart előadást.

A diszeli boroké volt a főszerep

nemcsak a háború tapolcai katonáinak fotói
láthatók, de egy korabeli, a világháború kitörését közlő helyi újság is olvasható. A kiállítás anyagát nagy szakértelemmel és tudással
Horváth Gábor állította össze. A kiállításon
korabeli felszerelések, fotók és egyenruhák
kerültek bemutatásra. A megnyitót követően
Horváth József okleveles kapitány tartott előadást „Az osztrák, majd osztrák-magyar haditengerészet falerisztikai érdekességei, egyenruhák, rendfokozati jelzések, gombok, kitüntetések” címmel.
Havasi Gábor

Fotó: N. Horváth

Fotó: Havasi

A kiállítás anyagán keresztül megelevenedett a múlt
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Egészségünkre!
Ragyogó idő, tavaszi pompába öltözött természet, madárfütty kísérte annak a több,
mint kétszáz vendégnek a szőlőhegyi útját,
aki úgy döntött, hogy május 10-én részt vesz
a hagyományos Gyepűtipráson Diszelben.
A tartalmas kikapcsolódásra vágyókat, a
csobánci borokat kedvelőket Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselője és
Knolmajer Ferenc, a Szent György-hegy
Hegyközség elnökének finom borai köszöntötték, majd a diszeli zászló mögött felsorakozó
vidám csapat Őri Sándor harmonikajátékának
kíséretében elindult a Hajagosra, ahol nyitott
pincék és … szíves vendéglátás fogadta.

Új Tapolcai Újság

A tizenkettedik alkalommal megrendezett
bortúra „gyepűtipróit” elsőként Szabados Béla
és családja látta vendégül, majd Barka Lajos
és a kecskeméti illetőségű Fehér Ákos borait kóstolták meg. A következő vendéglátó
Horváthné Egyed Veronika volt, majd Budai
Mihály és Samu Ferenc invitálta szíves szóval,
jó borral és „terülj, terülj asztalkámmal” az
egyre vidámabb és a jófajta diszeli boroktól felszabadult csapatot, amely a hegyi túrát Bakos
György pincéjében fejezte aztán be.
A sok-sok élménnyel gazdagodott vendégeket a nap zárásaként a Csobánc Kultúrházban
vacsora és zene várta. N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

„A szőlőnek jelentéstartalma van…”
A szőlő és bor ünnepeként vonult be a köztudatba a Szent György-hegyi Napok. Szervezői ehhez is tartják magukat immár
huszonkét esztendeje.
A rendezvénysorozat elmaradhatatlan részét
képezi a szakmai konferencia, eredményhirdetés, majd az aranyérmes borok kóstolása. A
Széchenyi István Szakképző Iskolában a közel
200 résztvevőt Knolmajer Ferenc, a Szent
György-hegy Hegyközség elnöke köszöntötte
április 25-én, majd bevezetőjében rámutatott:
„A szőlőművelés mindig kedvelt foglalkozása
volt az itt élő embereknek. Ezen a tájon a szőlő,
az ember megélhetése, kedvtelése, tápláléka és
élvezete. A szőlőnek jelentéstartalma van,
rámutat számunkra az élet körforgására, minden tavasszal az élet megújulására. A mai rendezvénynek már több, mint két évtizedes
hagyománya van. Ez az esemény azon kívül,
hogy a borversenyre nevezett kiváló minőségű borok fogyasztásának nagyszerű élményével gazdagít bennünket, a helyi közösségek
összekovácsolásának, valamint a helyi szőlőés borkultúra fejlesztésének célját is szolgálja.”
Ezt követően a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának elnöke, Tornai Tamás fogalmazta
meg magvas gondolatait a szervezet működésének új céljairól, struktúrájáról, ahogy előadása címe is utalt rá: A megújulás szolgálatában.
Ezúttal 143 bor mérettetett meg, ebből 20

oklevél, 26 bronz, 61 ezüst, 29 arany és 7 Nagy
Arany minősítés (Horváth Pince 3, Nyári
Pince, Borbély Családi Pincészet, Kiss István
és Bakos György 1-1 nedűje) született a végelszámolásnál. A borkóstoló Kulka Gábor
vezetésével zajlott, aki emellett oroszlánrészt
vállalt a tradicionális rendezvénysorozat szervezésében is.
Másnap – a borús-esős reggel ellenére –

Fotó: Dancs

Bakos György 2013-as Szürkebarátja
kiérdemelte a Nagy Arany minősítést.
Knolmajer Ferenc hegyközségi elnök
adta át az oklevelet

felhőtlen jókedvvel indultak a résztvevők a
borutak bejárására. Raposkáról indult a Szent
Mihály Borút, Kisapátiról a Bazaltorgona
Borút, míg Hegymagasról a Szent György
Borút. Ahogy azt a visszajelzésekből megtudtuk, mindhárom helyszínen sokan keltek útra,
így bátran kijelenthető, hogy töretlen a borutak
népszerűsége. Ami még örvendetesebb, rengetegen érkeztek az ország legkülönbözőbb szegleteiből, közülük sokan már visszatérő vendégek, de külföldiekből sem volt hiány.
A XXII. Szent György-hegyi Napok záróakkordja minden esztendőben a látványvilágában is kiemelkedő szabadtéri szentmise, borszentelés és ennek háttérprogramjai. Ezúttal
is a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjétől volt hangos április 27-én a hegymagasi kultúrház előtti terület, ahonnan indult a szép
számú tömeg a Lengyel Kápolnához: fúvósok, huszárok, egyházi képviselet, borlovagrendek, táncosok és a vendégsereg. Útközben
a Szászi Pincénél pihenhettek meg.
A szentmisét idén Aradi László káplán
(Pápa) celebrálta, majd megáldotta a hegy lankáin termett nedűket és a kenyeret. Az ünnepi műsorban fellépett Szarka Gyula, a Ghymes
együttes alapító tagja, Siklós Csenge, valamint
a Tördemic Néptáncegyüttes. Ezzel zárta kapuit az idei szakmai, kulturális, gasztronómiai és
turisztikai seregszemle, a szőlő és bor ünnepe.
Dancs István

Tisztújítás
A Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tapolcai Szervezete május 15-ei taggyűlésén a 20 éve működő szervezet időszerű feladatairól
döntött.
Dr. Fehér Károlyné elnök beszámolt a szervezet előző közgyűlése óta eltelt időben végzett tevékenységéről, szólt az esedékes tisztújításról, majd bejelentette lemondását az elnöki tisztségről.
Mivel az előző közgyűlésen már ismertették az új tisztségviselőket, a szervezet új elnökéül Molnár Erika tagtársat javasolta, elnökhelyettesnek Kajtár Lászlónét, titkárnak Belényesi Csabát. A tagság elfogadta az új tisztségviselők jelölését.
Belényesi Csaba megválasztott titkár javasolta, hogy dr. Fehér Károlynét, aki sok éven keresztül ellátta az elnöki feladatokat – nagy odaadással, szakértelemmel, becsülettel, fáradságot, időt nem kímélve – a Magyar Páneurópa Unió Tapolcai Szervezetének örökös tiszteletbeli elnökéül válasszák meg.
A szervezet új elnöke, Molnár Erika pedig – megköszönve a belé helyezett bizalmat – ismertette a 2014. évi programot.
A szervezet tagjai nagyrészt időskorúak. Többször hangoztatott igény a fiatalítás. Most a fiatal új elnök személyében felcsillan a remény,
hogy vonzani tud értékes fiatalokat a kitűnően működő szervezet tagjai közé.
G. Dr. Takáts Gizella

Évfordulók
1884. május 4.
130 éve
A véndeki erdőben elfogták Savanyú
Jóskát és megvasalva Tapolcára hozták.
1944. május 6.
70 éve
„A ghetto megalakítása Tapolcán” címmel közölt
cikket a Tapolca és Vidéke.
1934. május 10.
80 éve
A Batsányi-házaspár temetése a tapolcai temetőben.
Tapolcán ülésezett a Petőfi Társaság azon a napon.
1964. május 17.
50 éve
Leleplezik Batsányiné Baumberg Gabriella mellszobrát, amelynek alkotója Kocsis András Kossuthdíjas szobrászművész.
1994. május 17.
20 éve
Budapesten a Bárdos Lajos Általános Iskola kórusa Török Attiláné vezetésével országos II. helyezést
ért el.
1989. május 18.
25 éve
Ünnepélyes keretek között adták át a Templomdombon feltárt romkertet. Ugyanekkor avatták fel
Marton László szobrászművész „Múltunk” címet
viselő köztéri alkotását.
1999. május 18.
15 éve
Elhunyt dr. Nagy Jenő tanár, helytörténész.
1999. május 21.
15 éve
A Bárdos Lajos Iskolák országos találkozója városunkban.
1914. május 25.
100 éve
Felavatták az emeletráépítéssel bővített, felújított
tapolcai elemi fiúiskolát, a mai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola elődintézményét.
1789. május 26.
225 éve
E napon született Kerkápoly István, aki 1828-tól
1834-ig a tapolcai járás főszolgabírája volt. Országgyűlési követ volt 1830-ban. Egyedül ő képviselte
Zalát az 1843/44-es országgyűlésen is.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

„És lehullottak
a levelek”
– Sajtóvetítés –
Az első világháború, a Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából Papp
Ferenc filmrendező „És lehullottak a levelek”
címmel egy olyan dokumentumfilmet készített, amely a hajdani hadszíntereket mutatja be. A film premier előtti sajtóvetítésére
május 22-én került sor a Városi Moziban.

Fotó: Archív

A tapolcai Nemes Sándor frontharcos
igazolványképe (1918)
Ausztria, Szlovénia, Olaszország hadszíntereinek bemutatására a Hadtörténeti Múzeum
munkatársai mellett a tapolcai Hangodi László
történész-muzeológust kérték fel az alkotók.
A zsúfolt nézőtér előtt levetített megrendítő film közönségtalálkozóval egybekötött vetítésén jelen volt Papp Ferenc rendező mellett
dr. Holló József ny. tábornok, dr. Jakus János
ny. alezredes és Hangodi László is. A közönségtalálkozó moderátora Horváth Gábor, a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke
volt.
NHE

Vakok és
gyengénlátók
Nyílt nap a Tapolcai Rendőrkapitányságon
prevenciós oktatása
A Tapolcai Rendőrkapitányság ismét vendé- távozhatott üres kézzel, minden kis lurkó balgül látta a város általános iskolás tanulóit.
Színes programok, érdekes bemutatók várták a gyerekeket és a pedagógusokat egyaránt április 28-án délelőtt.
A „Rendőrség Napja” alkalmából – immár hagyományosan – megrendezett nyílt
napon a tanulók bepillantást nyerhettek a
rendőrség munkájába. Megtekinthettek egy
fegyverzeti bemutatót, felpróbálhatták a felszereléseket, beülhettek a rendőrautókba, és
a bátrabbak felpattanhattak a rendőrmotorra is.
Ezt követően a szűk folyosón nagy izgalommal sétáltak fel a fogdára, majd kíváncsian hallgatták az oda kerülő bűnözők mindennapjairól szóló előadást.
A program végén természetesen senki nem

esetmegelőzési ajándékcsomaggal lett gazdagabb.
Nagy Judit sajtóreferens

Fotó: Nagy

Kicsi lány, nagy motor

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. április hó 29-én 20,00 óra és 2014.
április hó 30-án 09,00 óra közötti időben a
Kazinczy téren található társasház előtti
kerékpártárolóból lakatlefeszítés módszerével egy zöld színű Hauser gyártmányú kerékpárt tulajdonított el. A lopási kár: 70.000 Ft,
rongálási kár: 1.000 Ft.
- Közúton, illetve közforgalom elől el nem
zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki 2014. május

hó 05-én 16,35 órakor a Bacsó Béla utcában
az általa vezetett személygépkocsival úgy vett
részt a közúti forgalomban, hogy a vezetés
megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott.
- Kisebb kárt okozó csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen
tettes ellen, akinek a részére egy tapolcai sértett az apród.hu internetes oldalon lebonyolított 2 db Kingston 120 GB SSD merevlemez
vásárlás ellenértékeként 2014. április hó 28-án
átutalt 28.000 Ft összeget, de az árut azóta
sem kapta kézhez. A bűncselekménnyel okozott kár: 28.000 Ft.
Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Új Tapolcai Újság

A Vakok és Gyengénlátók Területi Szövetségének május 7-ei évértékelő ülésén a
Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési
munkatársai is tartottak előadást.
A vakok és gyengénlátó emberek – csak
úgy, mint a fiatalok és az idősek – a fokozottan veszélyeztetett kategóriát képviselik a közlekedésben és az áldozattá válásban egyaránt.
Csökkent képességeik lévén alig vagy egyáltalán nem érzékelik azokat a veszélyforrásokat,
amelyek mindennapi tevékenységeik során
fenyegetik őket.
A rendezvényen az értékelő beszámolók
mellett szó esett a látásukban korlátozottak
kulturális tevékenységéről, társadalmi szerepvállalásukról, szabadidős programjaikról, hétköznapjaikról.
A baleset - és áldozattá válást megelőző speciális oktatás megtartására a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársait kérték fel. Speciálisan az ő körülményeikhez igazodó előadás
hangzott el azzal kapcsolatban, hogyan védhetik meg hatásosan – akár egyedül is – értékeiket, otthonaikat, a közlekedésben pedig miként
óvhatják meg testi épségüket.
Nagy Judit
sajtóreferens

Házasságot
kötöttek:
Bátai András és Szalay Mónika
Kapornaki Ernő és Fehér Andrea
Szép Norbert János és Schweitzbacher Márta
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KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

Magas volt a részvételi arány az Egészségfejlesztési
Iroda által szervezett Szűrések Éjszakáján

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 Ftot nyert. Ennek a támogatásnak a segítségével valósul meg a kistérség Egészségfejlesztési Terve. Sorozatunk mostani részében Szabó Krisztinával, az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munkatársával a Szűrések
Éjszakájáról beszélgettünk.
– Hogyan és miért született meg a Szűrések
Éjszakája gondolata?
– A Szűrések Éjszakáját április 25-én először rendezte meg az Egészségügyért Felelős
Államtitkárság, a Tisztifőorvosi Hivatal és az
Országos Egészségfejlesztési Intézet. Ezen a
napon több, mint 40 szűrőállomáson várták

meghosszabbított nyitva tartással és különböző programokkal a lakosságot. Azokban a
városokban, ahol mammográfiás szűrőállomás működik,ott ingyenes emlőszűrésre invitálták a 45 és 65 év közötti hölgyeket, a többi
helyszínen pedig színes, egészséges életmódot propagáló programokon vehetett részt a
lakosság.
– Az EFI miként kapcsolódott ehhez?
– Az EFI-k döntő többségben valamilyen
formában, minden településen részt vettek
ebben az országos kezdeményezésű aktivitásban. Volt, ahol emlőszűrés koordinálásával,
páciensek gyűjtésével, és emlőszűrésre történő irányításával munkálkodtak, és voltak irodák, akárcsak a tapolcai is, ahol önálló programmal vártuk a résztvevőket.
– Melyik napon volt, és hányan vettek részt
rajta?
– Országos kampánynak megfelelően délután négy órától éjfélig lehetett jelentkezni az
Irodában. A lehetőséggel a program végéig 66
fő élt.
– Milyen szűréseket végeztek?

– Melanomarizikó szűrésen és szájüregi
szűrésen vehettek részt a jelentkezők, illetve
várakozás közben egészséges, nyers zöldségből és gyümölcsből facsart leveket fogyaszthattak, oktatófilmet nézhettek az anyajegy
önvizsgálatról, transzzsírsavakról és a daganatos megbetegedések rizikófaktorairól.
– Az Iroda munkatársain kívül kik működtek közre a szűrésben?
– Dr. Hubert János, a program szakmai
vezetője és dr. Scheller György, az alkoholos
betegségek munkacsoportjának vezetője végezte a szájüregi és melanomarizikó szűrését.
– Általánosságban:milyen a szűrtek egészségi állapota?
– A programon vegyesen vettek részt egészségtudatosan élő, szűrővizsgálatokat rendszeresen látogató és ezeket ritkább alkalommal
felkereső lakók is. A program a bőr elváltozásaira és lehetséges rejtett szájüregi elváltozásokra fektette a hangsúlyt. Ezeken belül a 66
fő közül 8 főt fogorvoshoz szájüregi elváltozás miatt, 3 főt bőrgyógyászhoz és szintén 8
főt háziorvosához irányítottunk.

– Eredményesnek ítéli az Iroda a szűrést?
Kellenek az ilyen akciók?
– A programra panaszmentesen, szűrő jelleggel érkeztek a lakosság köréből, ennek ellenére a fenti adatokból kiolvasható, hogy 19
páciens esetében találtatott olyan elváltozás,
melyre feltétlenül hangsúlyt kell fektetni, és
szükséges a szakorvosi vizsgálat, vagy háziorvosi kontroll. Azt hiszem, ezen ismeretek birtokában nem is kérdéses, milyen nagyon fontos az ilyen akciók szervezése és a magas részvételi arány, hogy még időben felismerésre
kerülhessenek a későbbiekben akár súlyos formát is öltő megbetegedések.
NHE
Az Egészségfejlesztési Iroda
elérhetőségei:
Tapolca, Ady E. u. 1-3.
(A kórház területén lévő ügyeleti épületben.)

Munkanapokon 8:00 – 16:00 között
Munkatársak:
Szabó Krisztina
Körmendiné Szabó Zsanett
mobil: 06-20/945-8597
mobil: 06-20/945-0102
efi_tapolca@gmail.hu
További információ: www.efitapolca.hu

CIVILTÉR

A természet alkotó energiájának képviselői
A Tamási Áron Művelődési Központ ismét
egy látványos kiállításnak adott otthont.
Május 5- én szép számú érdeklődő gyűlt
össze a „Természetközelben” beszédes címet
viselő tárlat megnyitójára.

kenységét. Az alkotás örömét tartja a legfontosabbnak, mert abból fakad minden más.
Csizmadia Anita (Anika) kézműves szappan- és fűszernövényekkel ismertette meg a
nagyérdeműt. Ahogy fogalmazott: „Gyermek-

Sportszercsomag az atlétáknak
Ritkán fordul elő, hogy a városi-körzeti atlétikai verseny ajándékok átadásával, ünnepi körülmények között zajlik. Május 7-én ez
történt a Városi Sporttelepen a Csermák
József Rendezvénycsarnok szervezésében.
A III. korcsoportos körzeti-városi atlétikai
verseny keretében a HOR Zrt. felajánlásából
közel 400 ezer forintos sportszercsomaghoz
jutottak a tapolcai atléták. A felsorakozott
versenyzőket Kovács Melinda köszöntötte a
szervezők nevében, majd Tapolca város polgármestere, Császár László szólt az ifjú
sportolókhoz. Ezt követően Horváth Zsolt,
a HOR Zrt. külkereskedelmi igazgatója
néhány mondat kíséretében adta át a sportszereket Bakler Zoltánnak, a Tapolcai Sport-

akadémia SE vezetőjének, aki megragadva
az alkalmat, köszönetet mondott a nemes
felajánlásért, valamint röviden bemutatta a
három és fél éve működő atlétikai szakosztályt.
Az ünnepi átadást Kovács Melinda zárta
Muhammad Ali gondolataival: „A lehetetlen
csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek
dobálóznak, mert számukra könnyebb egy
készen kapott világban élni, mint felfedezni
magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen
nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen
lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik” – és kezdetét vette a III. korcsoportosok atlétikai versenye.
AE

Köszönetnyilvánítás

Fotó: Dancs

Képünkön (balról jobbra) Németh István Péter, Némethné Jobbágy Anna,
Farkas Attila, Csizmazia Anita és Bognár Ferenc a kiállítás megnyitóján
Bognár Ferenc intézményvezető rövid koromtól hat rám a természet alkotó energiáköszöntőjében utalt rá, hogy örömmel adnak ja.” Szülei voltak a minták, példaképek. Kézbemutatkozási lehetőséget az ilyen jellegű ren- zel fogható, egyedi, tisztán természetes és
dezvényeknek is. Az amatőr fotós a minket körül- egészséges dolgokkal foglalkozik, mindhárvevő táj apró csodáit mutatja be képein, míg a mójukra igaz a természetközeliség.
A következő percekben Németh István Péter
másik két alkotó a természetben fellelhető anyaköltő, műfordító, irodalomtörténész méltatta a
gokból varázsol látványos, hasznos dolgokat.
Ahogy azt Kovács Melinda moderátortól kiállítókat a tőle megszokott cizellált megfomegtudhatták a jelenlévők, Farkas Attila ama- galmazásban.
A rendezvény színvonalát emelte a Tatőr fotós a környezetében élők biztatására jelentkezett. Hobbiját maximalistaként, kellő alázat- polcai Musical Színpad két tagjának, Ihász
tal műveli, sajátos látásmódjával a rétek, mezők, Dominikának és Kocsis Katának, valamint a
társulat művészeti vezetőjének, Halápiné
hegyek makró világát örökítette meg képein.
Némethné Jobbágy Anna csuhékötő kéz- Kálmán Katalinnak a tőlük megszokott nívós
Dancs István
műves több, mint 10 éve kezdte ez irányú tevé- előadása.

Meghívó
A Tapolcai Rendőrkapitányság 2014. június 5-én (csütörtök) 17.00 órakor
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében (Tapolca,
Hősök tere 15.) Konzultációs Fórumot tart a közbiztonsággal, a közlekedésbiztonsággal és a bűnügyi helyzettel kapcsolatosan.
A fórum célja, hogy a lakosság közvetlenül kapjon tájékoztatást a fenti témákról.
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Tisztelt Szerkesztőség!
Február 19-én Tapolcán, a Honvéd utcában harapott meg egy kutya. Annak ellenére, hogy olykor kritikával illetik a mentősöket és a rendőröket, az én esetemben az előbbiek két percen belül a helyszínre érkeztek,
ők értesítették a rend őreit, akik szintén rövid
időn belül ott voltak.
Tapolcáról a sérülés súlyosságára való

tekintettel az ajkai kórházba vittek, ahol meg
is kellett műteni. Ugyan még mindig nem
gyógyult meg teljesen az alkarom, de úgy
gondoltam, hogy mindkét hivatalos szervnek
(a kiérkező tapolcai mentősöknek és rendőröknek) hálával és köszönettel tartozom,
amit itt, az Új Tapolcai Újság hasábjain szeretnék érvényre juttatni.
Tisztelettel:
Szemerédi Jánosné

Pünkösdi Királyság

Májusfa-kitáncolás

Zöldágjárás, néptáncosok, népművészeti
kirakodó vásár, zene, játszóház, népi játékok,
pünkösdi királyválasztás, tombola, étel-ital.
Rendezvény helye: Dobó-lakótelep; Rendezvény időpontja: június 8. 14:00.
További információ: Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület Facebook oldala, tel.:
06-30/851-8498.
Támogatók: Batsányi Táncegyüttes, Életfa Kézműves Galéria, Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca Kft., Pápai Húsbolt
Tapolca, Konzerv Bisztró.
A rendezvény szervezője, a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület a programváltozás jogát fenntartja.

Kedves Iparos és Vállalkozó Társunk!
Szeretettel meghívunk partnereddel
együtt a vezetőség által a tagság tiszteletére állított májusfa-kitáncolására.
Időpontja: 2014. június 7. (szombat) 18
óra; helye: Szent György-hegy, Tájház.
A vendégek kiszállítása igény esetén 17
órától a postai parkolóból. A hazaszállítás
igényeknek megfelelően, kisbusszal történik.
Részvételi díj: 2.000 Ft/fő.
Kérlek, hogy részvételi szándékodat az
összeg befizetésével jelezd egyik vezetőségi tagunknál.
Elérhetőségek: Ádám Csaba 06-30/4006009, Csizmadia József 06-30/936-9825,
Kiss József 06-20/570-9276, Tóth Tibor
06-30/828-0523, Vörös Béla 06-30/9462690
Megtisztelő részvételetekre feltétlenül
számítunk!
Baráti üdvözlettel:
Vörös Béla,
a VTI elnöke

Új Tapolcai Újság
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Születésnapi ajándék
Örömmel tettem eleget annak a kérésnek,
hogy Trombitás Jenőnét, Rozikát az otthonában köszöntsem a hetvenedik születésnapján és írjak a sok-sok munkával eltöltött
éveiről és szerető családjáról.
Az, aki egyszer is volt a tapolcai piacon,
bizonyára találkozott a mindig mosolygós
Rozikával, aki az általa megtermelt zöldségek,
palánták, virágok mellé kedves szavakat is ad
a vásárlóinak. – A családom, a munka és a
piac az életem – mondja az ünnepelt. – Olyan
családban nőttem fel, ahol a tisztességnek,
becsületnek óriási értéke volt. Édesanyám sza-

Fotó: Családi

– Munka nélkül nem bírnám ki – mondja a mosolygós születésnapos

Tisztújítás és találkozó

kácsnő, édesapám pedig gazdálkodó volt, majd
a maga készítette fűrészgéppel dolgozott.
A szintén szakácsnői mesterséget folytató
Rozika 20 évig dolgozott a régi Balaton Étteremben, mint konyhavezető. Mint mondja, a
napi 2000-3000 adag étel elkészítése sem okozott soha problémát neki, mert nagyon szerette a mesterségét. Sok lakodalmat is kifőzött.
Nagy Imréről, az étterem akkori vezetőjéről
sok-sok szeretettel beszél. Rozika – bár végigdolgozta az életét, de – ma sem pihen. Gyermekei, unokái segítségével műveli a Szent
György-hegyi szőlőt, de a ház körül és másutt
is vannak veteményei. – Jó lenne, ha már egy
kicsit visszafogna a munkából – mondja féltő
szeretettel lánya, Éva, aki a kérést is tolmácsolta az újság felé.
A két férjet is elvesztett Rozika soha nincs
egyedül. Nemcsak a két leánya és négy unokája látogatja rendszeresen, de a három testvérével is szoros kapcsolatot ápol. – Feri
(Kocsor Ferenc ny. állomásfőnök – a szerk.)
mindig hoz nekem a piaci napokon friss kiflit, és mindig el is mondja, hogy olyan sokan
állnak körül, hogy alig tud hozzám jutni. Nem
véletlen, hiszen nemcsak én becsülöm meg a
vevőimet, de ők is engem, így sokat beszélgetek is velük – mondja az ünnepelt.
Arra a kérdésre, hogy mivel kapcsolódik
ki, nevetve mondja, hogy a kapával. Meghatottan beszél a közös ünnepekről, a karácsonyokról, amikor a piac utcai házában összegyűlik a család.
Isten éltesse még sokáig, Rozika!
N. Horváth Erzsébet

Tapolcai diákok
újabb sikerei
A IV. Országos Makett, Papír-, Fém- és
Faműves Versenyen a Szín-Vonal Művészeti Iskola tapolcai tanulói az alábbi helyezéseket érték el.
I. helyezés: Ásványi Laura Jázmin (I. Korcsoport, Fémműves kategória), II. helyezés:
Farkas Anna Enikő, III. helyezés: Szennyai
Zalán. Különdíjban részesült Gacs Gabriella
Alexia (I. korcsoport, Papírműves kategória);
Rák Viktória (II. Korcsoport, Papírműves kategória), Monostori Bálint (II. korcsoport, Fémműves kategória). Gratulálunk!
NHE

Fotó: N. Horváth

Nagy tetszést aratott az igényesen összeállított műsor
A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete már hagyományosan együtt tartotta
a közgyűlését a Nagyszülők és Unokák Találkozójával. A résztvevőket Sági István, Tapolca alpolgármestere köszöntötte.
A tapolcai-diszeli Artemis Fogadóban május
24-én megtartott rendezvényen tisztújításra is
sor került. Csaba Dezső eddigi elnök betegsége miatt lemondott, helyére az új törvényi szabályozás szerint elnökséget kellett választani.
Az elnök Kismihók Hajnalka, elnökhelyettes
Szí Benedek Józsefné, gazdasági vezető Samu
Ferencné lett.
A nyugdíjasok érdekében végzett tevékeny-

ségéért Csaba Dezső és Szí Benedek Józsefné,
valamint Tapolca Város Önkormányzata Emléklapot vehetett át Demeter Ferenctől, a
Nyugdíjas Szövetség megyei elnökétől.
A program hivatalos részét követően a
Járdányi Pál Zeneiskola növendékei Haga
Kálmán tanár vezetésével, valamint a tapolcai
általános iskolások Legeza Magdolna tanárnő
irányításával adtak szívhez szóló zenei-prózai
összeállítást. Füstös Mária népdalénekes pedig
szavalatával örvendeztette meg a jelenlévőket.
A nagyszülőkkel érkezett unokák sem
maradtak program nélkül ezen a napon. Játékos vetélkedők, ügyességi versenyek várták
őket.
N. Horváth Erzsébet

90. évfordulón
Lásd az elfutó, eltűnt éveket fényüvegen át;
Űzd el az éjjeli bút; nappal száz öröm vár.
Kincseket szórtál jótettekkel az életed útján.
Elmúlt évek után üdvödet adja az Ég.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Baranyai

Komjáti Sára Luca a pályamunkájával

Határtalanul a Felvidéken

Az összetartozás érzésének erősítése
A Szent Erzsébet Óvoda Napraforgó Csoportja komatálküldésre indult a fehér vasárnap
utáni héten.
A gyerekek gondos munkával tésztát készítettek, kalácsot sütöttek, üvegekbe szörpöt tettek, és
ellátogattak a szomszéd csoportokba. Jókívánságaikat elmondták, majd kézfogással pecsételték
meg barátságukat.
Sokat gondolkodtunk, mely népszokásokat

elevenítsük fel ezzel a korosztállyal. Az óvoda
szeretné erősíteni a gyerekekben az összetartozás érzését.
Az értelmi intelligencia (IQ) mellett nagy
hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia
(EQ) fokozatos fejlesztésére is,aminek masszív
alapját a család mellett az óvoda is biztosítja.
A barátságtudat erősítése pedig ennek építőköve lehet.
Zöldy Júlia

Fotó: N. Horváth

Fotó: S.Zs.K.

Mindig komák maradunk!

A hetedikesek a szlovákiai magyarság történetével ismerkednek
Dunán innen, Dunán túl – A reformkoriak források Minisztériuma támogatásával.
A Felvidékkel való előzetes ismerkedést
(ökoláb)nyomában a Felvidéken címmel
nyílt kiállítás a Tapolcai Bárdos Lajos Álta- szolgáló kiállítás mellett a tanulmányi kiránlános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmé- dulást előkészítő szakaszban Bajner Imre iskonyében. A kiállítás tablói a Felvidék gazda- laigazgató és Hangodi László történész-muzesági és kulturális vívmányait, a jelentős sze- ológus tartott előadást a hetedikeseknek a Felmélyiségek életét, hazaszeretetét, munkás- vidék történelméről a legkorábbi korszaktól
napjainkig. Szóltak a történelmi, természeti
ságát mutatják be.
A kiállítás apropóját az adta, hogy a látnivalókról is.
A tapolcai tanulók vendéglátója MarcelháHATÁRTALANUL program keretében az iskola 7. évfolyamos tanulói Szlovákia magyarlak- za lesz, de ellátogatnak többek között Galánta területére kirándulhatnak a Bethlen Gábor tára, Szencre és Pozsonyba is.
N. Horváth Erzsébet
Alapkezelő Zrt. feladatait átvevő Emberi Erő-
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KULTÚRA - OKTATÁS

Méltóképpen ápolja Tapolca a Batsányi-kultuszt

Németh István Péter:

Batsányi János: Ifjúságáról
Praznovszky Mihálynak ajánlom
„Sopron ahol még
Innen a húszon de a borból
Árva diák aki voltam
Évnapomon már emelinték
Sillabizáltam a római költők
Verssorait várva Festetics atyánkra
Ahol konviktus közelében
Német váltott a magyar szón
Tarkómon az Alpok lehe hűsebb
Gyermeküket erre a jobb
Karjukra tevék át
Mind az utak menti Madonnák
Tapolca Sümeg kies vidékei és
Keszthely kikötője közel
Tükrömben kékellő tónyi az égbolt
Sorsom kereke ott még
Csak egy malomé volt
Onnan a langy lég amelyik
Küldte a májusi ízt akárha
Régi leányok szája fútta
Volna ifju fürtjeimre”
Ahol e váras kövein kopogott
Nappal a léptem ahol mint cseresznye
Ért be a csók s ahol Horác-könyvemet
Gonddal hajtottam be mindenik este”

A Batsányi-kultusz életben tartásában,
ápolásában városunk jelentős szerepet játszik. A 251 esztendeje született költőnkre
május 9-10-én ezúttal is méltóképpen emlékeztek a szervezők: Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottsága, a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központ, valamint irodalmárunk nevét
viselő intézmények és civil szervezetek.
Május 9-én koszorúzással vette kezdetét a
rendezvénysorozat a Batsányi emlékhelyeknél. A Városi Múzeumnál Benács Lajos, a
városszépítők elnöke köszöntötte az emlékezőket, majd Gonda Ronett (Batsányi János
Gimnázium és Kollégium) szavalata és a Batsányi Népdalkör műsora következett.
Az emléktáblánál koszorút helyezett el
Sólyom Károly alpolgármester, Hangodi László
történész, muzeológus. A bejáratnál a költő
nevét viselő általános iskola képviseletében
Bajnerné Mohai Mónika padagógus és Hadobás
Zsófia tanuló helyezte el a kegyelet virágait.
Innen a Pantheon-falnál található Marton
László pedagógus, a Batsányi-kultusz jeles
képviselőjének és Keresztury Dezső irodalomtörténésznek az emléktáblájánál koszorúzott
Sólyom Károly alpolgármester, Benács Lajos,
a TVSZE elnöke és Süle Zoltán.
Baumberg Gabriella mellszobránál is emlékeztek az egybegyűltek: Gonda Ronett és Pandúr Katinka a költő nevét viselő gimnázium,
Dobó Zoltán a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület képviseletében helyezett el virágot, csak
úgy, mint a Batsányi-szobornál, ahol Spilák

„Tündérjárta mesetájon”
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegén minden helyet elfoglaltak a
korábban szavalóversenyen résztvevő kisdiákok (kb. 200 gyermek) április 24-én. Jutalmul kapták az e napi ígéretes műsort.

kisfutár? Jó a hír! Jó a hír! Isten hozott, gólyahír!
– Kémény tetején kelepel a gólya… Somvirág,
somvirág, aranysárga a világ… Nagyrészt tavaszt
idéző, játékos dalok hangzottak el. Az előadó
kitűnően tud bánni a gyerekekkel, foglalkoztat-

Istvánné és Süle Zoltán is koszorúzott, valamint
Füstös Zsuzsanna, a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ vezetője.
Utolsó állomásként a forradalmár költő szülőházánál emlékeztek. Bajner Márton (TÁI
Batsányi J. Tagintézménye) szavalatát követően koszorúval adózott elismert irodalmárunk
emlékének Sólyom Károly alpolgármester,
valamint dr. Komjátiné Nyakó Györgyi intézményvezető és Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója.
Május 10-én folytatódtak a megemlékezések. A VOKE Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központban Czafit Boglárka és Talabér Melánia a költő egy-egy művét szavalták,

Fotó: Dancs

A költő szülőházánál koszorút helyezett
el Sólyom Károly alpolgármester

Füstös Zsuzsanna népdalokkal idézte föl
Batsányi János nehéz, rögös életútját, majd
megkoszorúzta irodalmi nagyságunk mellszobrát. A helyi Városszépítő Egyesület részéről Benács Lajos elnök, valamint Varga Károlyné és Horváth Lászlóné alelnökök is elhelyezték az emlékezés virágait.
Az idei Batsányi Emléknapok záróakkordja a Régi Temetőben folytatódott. Világos
Róbert szavalata után Németh István Péter
költő, irodalomtörténész emlékező beszéde
következett, amelyben saját versét és Pásztor Árpád 1934 májusában írt tudósítását is
felolvasta a jelenlévőknek. Az utóbbiból így
idézett: „Ha Bacsányi János francia, német,
vagy angol, akkor ma, a nagy életek divatos
regényei korában egy ügyes regénygyáros
bizonyára feldolgozza és világhírűvé teszi
ezt a bizarr életet, de mert csak Tapolcán
született, onnan indult el és oda tért vissza,
elég, ha tiszavirágéletű újságcikk lesz belőle...”
Ezután a Batsányi Népdalkör következett,
végül a kegyelet és emlékezés koszorúit
helyezték el a sírnál: Sági István alpolgármester és Ughy Jenőné jegyző, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlékbizottság
nevében Benács Lajos, Varga Károlyné és
Horváth Lászlóné, az MSZP képviseletében
Lévai József és Búzás Gyula.
A rendezvény mécses- és gyertyagyújtással
ért véget. Tapolca folytatva a hagyományt,
méltóképpen ápolja a Batsányi-kultuszt. Nem
merül a feledés homályába a felvilágosodás
költője, annak élete és munkássága.
DI

Róth Márta:

Pedagógusnapi köszöntő
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

Édes anyanyelvünkért
Fotó: Vasárosné

Nagy sikere volt a verses, zenés összeállításnak
Megzenésített gyermekversekből válogatott ja őket. Kányádi Sándor verseiből dal kélt a
színes csokrot „adott át” Gryllus Vilmos és Juhász kakasról, kárókatonáról, erdei pocsolyáról. A gyeMiklós; gitárral, csellóval kísért énekük tavaszi rekek nagy örömére eldalolták még a Maszkabálhangulatot keltett, élénk figyelmet, érdeklődést ból Rút banya vagyok… Jön a tigris… nála erőébresztett. Nemes Nagy Ágnes versére a gitárral sebb nincs is. A vidám éneklés zárásaként közösen
kísért dalt együtt énekelték a gyerekek a zené- dalolták a Tavaszi szél vizet áraszt közismert dalt.
szekkel: Bodzavirágból hullik a sárga virágpor;
Hasznosan, kellemesen telt az idő; tanított,
felhők szállnak az égen bodzafehéren (csodásan oktatott, nevelt Gryllus a műsorral. Kodályt
érzékeltetve a hangsúlyhatárokat). Párbeszédes igazolta ez a műsor is: a gyerekeknek igazi
formában játszották a gyerekekkel: Mi szél hozott értékeket adjunk!
G. Dr. Takáts Gizella

Meghívó
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum szeretettel meghívja Önt, kedves családját és érdeklődő ismerőseit a június 3-án (kedd) tartandó irodalmi estjére.
A rendezvény programja:
16.30 óra: „A Könyvek könyve” – Kiállítás-megnyitó. Válogatás Zentai Gábor Biblia-gyűjteményéből. A tárlatot megnyitja Cséry Gergő plébános.
17 óra: Könyvbemutató. Vendégünk Kósa Csaba író, újságíró, szerkesztő. A szerzővel
– „A kincstár összedől” és az „Apáim” című kötetei kapcsán – Németh István Péter költő,
könyvtáros beszélget.
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Dr. Parapatics Andrea, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium magyartanára
elnyerte az Anyanyelvápolók Szövetsége és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen meghirdetett pályadíját. Gratulálunk!
A díjat Juhász Judit, az Anyanyelvápolók
Szövetségének elnöke, valamint dr. Balázs
Géza, dr. Juhász Dezső és dr. Zelliger Erzsébet

nyelvészek, a bírálóbizottsági tagjai adták át
május 24-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban a
szövetség közgyűlésén. A pályázat idei témája a magyar nyelv táji gazdagsága volt. Parapatics Andrea tanítási tapasztalatait és a tanítványaitól gyűjtött nyelvi adatokat is felhasználta dolgozatához, amely a pályamunkákból
készülő válogatáskötetben is megjelenik. NHE

Nyitott szemmel
A Wass Albert Könyvtár és Múzeumban érdekes és hasznos beszélgetésre került sor április
24-én. A Nyitott Szemmel Magazin főszerkesztője, Soós Attila bemutatta lapjának formáját, célját, sokszínű témavilágát, igényes
munkatársainak cikkeit. Előadása közben
módot adott az újsággal való ismerkedésre.
Elgondolkodtató a magazin jeligéje: Legjobb védekezés a gondolkodás. Helyes egyensúlyt javasolt az értelem és érzelem között –
ez lehet alapja a boldogságnak. Óvott a függő
gondolkodástól – az sem mindegy, mitől, kitől
függ a gondolkodásunk. Szelektálnunk kell a
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hír-özönből az értékek között. Figyelmeztetett
a globalizáció nagy kihívásaira (energia, klíma,
gazdasági, társadalmi válság, menekültek).
Felhívta a figyelmet a bibliai próféciákra, a
stressz ártalmaira. Pozitív gondolkodásra késztetett: megelégedettség, megbocsátás, hála,
másokért élés. A rossz szokás ösvénye helyett
– akaratedzéssel – új ösvényeket taposunk ki.
Ne fogadjunk be sötét, negatív gondolatokat!
– intett.
Kilátásba helyezte, hogy egyes témákról a
jövőben a lap szakemberei előadást tartanak a
könyvtárban.
G. Dr. Takáts Gizella

FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Batsányis sikerek

Szent Imre-díj és oklevek

Fotó: Gimnázium

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Befejeződött a Play and Win! országos angol gyarapíthatják tudásukat.
Ebben a tanévben az V. korcsoportban (Exanyelvi levelező verseny, amely öt fordulóból
állt és egész tanévben zajlott. A Batsányi miners) az iskola két csapata is indult. Hauck
János Gimnázium és Kollégium tanulói már Bettina (11.A) és Tóth Réka (11.A) párosa I.,
harmadik éve vesznek részt ezen a nyelvi Hoffman Valentina, Horváth Eszter és Szijárversenyen felkészítő tanáruk, Herczeg- tó Miklós csapata (mindannyian 11.A osztályos
tanulók) II. helyen végzett.
Vecsei Katalin vezetésével.
IV. korcsoportban (Teens) a Kekk Laura
A verseny az angol nyelv gyakorlati használatára épül és különlegessége az, hogy a diá- (10.A) és Nagy Rebeka Zsófia (10.A) alkotta
kok a nyelv gyakorlása mellett általános csapat I. helyezést ért el.
Forrás: Iskola
műveltségben és az internet használatában is

Fotó: N. Horváth

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye ebben az évben is
ünnepségsorozattal tisztelgett a névadó
emléke előtt.
A Batsányi Gála résztvevőit Bajner Imre
igazgató köszöntötte május 8-án a Tamási
Áron Művelődési Központban. Mint mondta,
már hagyomány, hogy az iskola rendezi meg
a megyei Aranytoll Helyesíró Versenyt, de a
tanulmányi és sportversenyek, a természettudományi, az angol játékos vetélkedők is a
programsorozat részesei voltak. Az intézmény
tanulói ezeken keresztül is megmutatták, hogy
a hozzáértő, felelősségteljes tanári felkészítés
és a tanulói szorgalom kimagasló eredményeket képes produkálni.
A Batsányi Gála jó alkalmat nyújtott arra,
hogy az intézmény tanulói megcsillanthassák
a tanórán kívüli tevékenységeiket.
NHE

párhuzamosan tartották a Padányi iskolában a
Gizella-kupát, melyen a főegyházmegye katolikus iskolák csapatai mérhették össze képességeiket a foci területén. A nyertesek Gizella
vándorkupát vihettek haza.
BB

Fotó: Iskola

Gratulálunk a tapolcai Nagyboldogaszszony Római Katolikus Iskola díjazott
diákjainak a rangos elismeréshez!

Ki mit tud a Földről?
A Szász Márton Iskola minden évben megrendezi a Föld napi vetélkedőt, amelyre
ezúttal rekord számú csapat jelentkezett.

Batsányi Gála 2014

A tánccal, énekkel, szavalattal tarkított bemutató nagy sikert aratott

Veszprém városa és az Érsekség idén már
23. alkalommal emlékezett az első magyar
királynéra nagy ünnepség keretében. A
veszprémi Gizella-napok programsorozatához idén is csatlakoztak a Veszprémi
Érsekség intézményei.
Az ünnepségre május 10-én több, mint kétszáz fiatal érkezett a veszprémi, az ajkai, a várpalotai és a tapolcai katolikus iskolából. A 10
órakor kezdődő szentmisét dr. Márfi Gyula
érsek mutatta be, az ünnepi szónok pedig Balás
Béla, kaposvári megyéspüspök volt. A szentmise végén második alkalommal adták át a főegyházmegye tanulóinak kiemelkedő tanulmányi
eredményük és példamutató hitéleti tevékenységük elismeréseként a Szent Imre-díjat. Ezt a
rangos elismerést kapta a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8.
osztályos tanulója, Rádi Stella is. További
huszonnégy tanuló oklevelet vehetett át szintén
kiemelkedő tanulmányi eredményeiért és példamutató hitéletéért. A tapolcai katolikus iskolából Háromi Bence, Pál Krisztián Marcell és
Sötét Áron kapta ezt a nagy elismerést.
Az ünnepi szentmise és a díjátadás után
hitéleti, műveltségi „akadályverseny” várta az
iskolásokat. A veszprémi várban, a Szaléziánum kiállításához kapcsolódva létrehozott állomásokon, hitvallók és vértanúk életével és példájával ismerkedhettek meg a diákok. Ezzel

Fotó: Varga

A résztvevőket Stolár Mihály igazgató köszöntötte

A versenyt a Tamási Áron Művelődési Központban tartották május nyolcadikán.
12 csapat mérette meg magát a nemes küzdelemben, amelyben elsősorban az elméleti
tudásra volt szükség. Környezetvédelmi, természetvédelmi kérdések éppúgy előkerültek,
mint a tudatos vásárlás, energiatakarékosság
vagy az energia felhasználás témaköre.
A megjelent középiskolás és általános iskolás csapatokat a rendezők nevében Stolár
Mihály igazgató köszöntötte, aki jó munkát
kívánt minden együttesnek. A középiskolások
versenyében a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium Biomassza elnevezésű csapata végzett az élen Kalácska Botonddal, Németh
Ádámmal, Ölvegyi Rolanddal. Az általános
iskolások versenyében a Geo csapat bizonyult
a legjobbnak a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskolából. Tagjai: Hegedűs Kristóf, Sötét Áron és Buzás Bertalan.
A versenyzők a helyi vállalkozók és intézmények támogatásával értékes ajándékokkal
térhettek haza.
Kovács Melinda

A gyermekkori élmények alakítják a felnőtt útját
Azt, hogy a mi lányunk, a tapolcai Tóth
Vera hazánk egyik leggyönyörűbb hangú
énekese, az első Megasztár óta tudom. De
az, hogy az előttünk felnőtté váló Vera
milyen felelősen gondolkodó, az életet bölcsen szemlélő emberré lett, a legutóbbi
tapolcai koncertjén derült ki számomra. A
Bárdos-iskola gyermeknapi rendezvényének meglepetésvendégeként óriási beleéléssel varázsolta el nemcsak a gyermek-, de a
felnőtt közönséget is.
– Vera! Milyen érzés felnőttként a gyermekkorod iskolájában gyermeknapi „ajándéknak” lenni?
– Fantasztikus! Amikor beléptem a suli
udvarára, elég sok emlék feljött bennem. Itt
futkostam az udvaron, innen szaladtam
„kajálni” a Deák Ferenc utcában lakó nagymamámhoz. Minden zenei alapélményemet
itt szereztem és itt kezdtem el a zenei tanulmányaimat is. Itt jártam énekkarba, itt szocializálódtam, itt tanultam meg sok mindent.
Többször voltam az igazgatói iroda „vendége” is, és nem feltétlenül azért, mert jól viselkedtem… A Tapolcán töltött gyermekkorom,

az összetartó családom hatalmas szeretete
életem legmeghatározóbb, legcsodálatosabb
élményei ma is.
– A mai közönséged többnyire az iskola
tanulóiból tevődik össze. Mi különbség van a
gyermek- és a felnőtt közönség között?
– Nagyon sok. A gyermekközönség néha
egy kicsit fegyelmezetlen, de nagyon őszinte. Jobban mozdítható, lelkesíthető, mint a
felnőtt. Nagyon jó, hogy már gyermekkorban

Vera és a rajongó gyerekek

megtanulják a közönség viselkedésmódját. Az
előadónak nagyon jól kell „teljesíteni” előttük,
mert ha nem, ha unják a műsort, akkor akár
ott is hagyják. Ha viszont élvezik, akkor annak
számtalan módon jelét adják.
– Mit hoztál ajándékként?
– Romhányi Áron zongoraművész barátommal, a United egyik alapítótagjával állítottunk össze egy kis minikoncertet, amely alatt
a gyermekeket is bevonjuk a játékba, éneklésbe. Remélem, hogy nem marad el a siker sem.
– Evezzünk egy kicsit a „felnőtt” vizekre! Miként telnek a
napjaid?
– Nagyon sokat dolgozom.
Fesztiválokra járok énekelni,
kezdődnek a szabadtéri programok, Áronnal új dalokat
írunk együtt. Sokat lépek fel a
Budapest Jazz Orchestrával is.
Nagyon sok és szép lehetőség
nyílik számomra, de ezekről
Fotó: N. Horváth
most még nem beszélhetek.
Ha eljön az ideje, fogok.
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– Mit üzensz a tapolcai gyerekeknek? Mikor
váljanak felnőtté? Mit őrizzenek meg a gyermekkorukból?
– Érezni fogják, hogy mikor jön el a felnőtté válás ideje. Van, akinél egy tragédia, egy
rossz kapcsolat tapasztalata, vagy éppen jó
dolog hozza el ezt a pillanatot. Azt gondolom,
hogy mindenképpen úgy tudunk felnőtté válni,
ha végig arra törekedünk, hogy önmagunkat
adjuk. Ha a saját megérzéseinkre hallgatva,
mások tanácsait elfogadva, alázatosak vagyunk a világgal. Számomra ezek hozták meg
a felnőtté válást. De az, hogy felnőtt lettem,
nem jelenti azt, hogy nem bújok oda a nagyszüleimhez, a szüleimhez, mint egy gyermek.
Igenis ezekre is szükség van, hiszen nekik
köszönhetek mindent, azt is, hogy vagyok,
hogy ott vagyok, ahol vagyok. Ami nagyon
fontos, csak a belső érés tesz felnőtté mindannyiunkat. Ennek viszont úgy kell megtörténnie, hogy a gyermekkori énünk is megmaradjon. A páromon és saját magamon is örömmel tapasztalom nap mint nap, hogy valahol
megmaradt bennünk a gyermek, és ez egészült
ki egy-két felnőtt tapasztalattal.
NHE
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Minden ember egyforma? Ugye nem!

Nincs két egyforma ember, mivel mind
külsőleg, mind belsőleg különbözünk egymástól. Más a testfelépítésünk, szervezetünk, és
más-más személyiséggel rendelkezünk. Vajon
miért nem gondolkodtunk még el azon, hogy
az a táplálék, „ami másnak jó, nekem nem
biztos, hogy jó”? Mivel nem vagyunk egyformák, nem lehet ugyanazt a táplálkozási módszert mindenkire „ráhúzni”! Minden ember
szervezete egy önálló, egyedi, csodás „szerkezet”, ezért más és más igényei vannak személyre szabottan. De hogyan lehet pontot tenni
az állandó kísérletezések végére? Hogyan
deríthetjük ki, hogy a szervezetnek mi a
legjobb táplálék? A válasz az anyagcseretípus-mérésben keresendő, melynek során az
emésztő-, idegi- és hormonrendszeri sajátosságokat vizsgáljuk. Így egy „térképet” kapunk
a szervezethez, amiből kiderül, mit kell enni
ahhoz, hogy egészségesek, energikusak és
jó formában legyünk. A táplálkozási típust
alapvetően két dolog határozza meg: az egyik
a genetikai sajátosságunk, a másik pedig az
életviteli szokásaink, környezetünk. A modern
civilizációban az ember legyőzte a távolságot,
ezért a különböző táplálkozási típusba tartozó
népcsoportok elkezdtek egymással keveredni.
Emiatt rengeteg altípus alakult ki. Ahhoz,
hogy teljes képet kapjunk saját testünk igényeiről, az anyagcseretípus-mérés szolgál
megoldásként.
Milyen táplálkozási típusok vannak?
Az anyagcseretípus-mérésnél a következő

szempontokat vizsgáljuk: Az egyén idegrendszeri, emésztőrendszeri, hormonrendszeri, vércsoport sajátosságait. Az idegrendszeri beállítottság szerint az emberek lehetnek szimpatikus, paraszimpatikus és egyensúlyi típusok.
Az emésztőrendszeri beállítottság szerint az
emberek lehetnek lassú égetésűek, gyors égetésűek és egyensúlyi típusok. Minden ember
egy felborult egyensúlyi állapottal küzd meg
nap, mint nap. A gyakorlatban ennek következményei leginkább elhízás, rossz közérzet,
depresszió, fáradékonyság, vagy akár hiperaktivitás és egyéb betegségek formájában
mutatkozik meg. Az idegrendszeri- és emésztőrendszeri beállítottságon túl, a vizsgálat során
fontos azt is figyelembe venni, hogy az adott
egyén milyen hormonrendszeri aktivitással
rendelkezik. Négyféle hormontípust különböztetünk meg: agyalapi, petefészek-, pajzsmirigy- és mellékvesetípust.
Mi jellemző a különböző típusokra?
Amikor az idegrendszeri és emésztőrendszeri sajátosságokat vizsgáljuk, megmutatkozik, hogy melyik gyakorol dominánsabb hatást
a szervezetre. Például, akinek a szimpatikus
idegrendszere vagy az emésztőrendszeri beállítottság alapján a lassú égetésű emésztőrendszeri tulajdonság a domináns, neki a szénhidrátban gazdag étkezés javasolt, úgymond ő
szénhidráttípus. Akinél a paraszimpatikus
idegrendszeri működés kerül túlsúlyba vagy
az emésztőrendszeri beállítottság alapján a
gyors égetésű emésztőrendszeri tulajdonság
a domináns, neki a fehérjében gazdag táplálkozás javasolt, úgymond ő fehérjetípus. A
típus jellegét mindig az dönti el, mi a domináns rendszer a szervezetben! A kérdésekre
a választ az anyagcseretípus-mérés adja meg.
(A mérésre érkezőnek nem kell feltétlenül
ismernie a vércsoportját.)
A Metodic módszerről, programjairól, az
árakról tájékozódjon a honlapokon.
Egyénre szabott táplálkozás anyagcseretípusméréssel
Metodic Központ Veszprém
Fehér Judit Emese vezető, Metodic-szakértő
Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1./ II. em. 203.
×36 20 46 777 50 www.metodic.hu
www.anyagcseretipus-meres.hu
Mérésre bejelentkezés csak telefonos időpont
egyeztetéssel, személyesen nem.
(x)

Felettünk a csillagok

84. rész
A galaxis legsötétebb pontja

A NASA és a Zürichi Egyetem csillagászai legforróbbika, mivel felszíni hőmérséklete 25szerint a Spitzer űrtávcső által készített, mel- 40.000°K között van (ezzel szemben a Nap
lékelt képen láthatjuk galaxisunk, a Tejút felszínén a hőmérséklet még a 6.000°K-ot sem
legsötétebb régióját (feltéve, hogy nem szá- éri el).
Huszák László
mítjuk a fekete lyukakat.
A felfedezett terület nemcsak a látható, de az infravörös fénytartományban is teljesen sötétnek bizonyult.
Ezek a sötét régiók lényegében egy igen sűrű kozmikus gáz- és porfelhő csomósabb darabjai. A csillagászok
szerint ezekben a felhőkben
olyan nagy az anyag sűrűsége, hogy a galaxis egyik legnagyobb csillaghalmaza fog
belőle megszületni hamarosan. A legsűrűbb csomókból
valószínűleg O színképtípusú
csillagok jönnek majd létre.
Fotó: NASA/JPL-Caltech/University of Zurich
Ez a csillagtípus a csillagok

Szólj, síp, szólj ! . . .
Ez a hír nem hír (ha nincs botrány, tragédia) vallja a negatív szenzációt hajszoló író,
olvasó, néző, hallgató. Ilyenkor valahol a lélek mélyén nem a részvét, hanem a káröröm,
önzés, irigység vagy csak kíváncsiság munkál e magatartás mögött.
– Jaj, de jó rosszat hallani valakiről! – veszem észre a plebsen, sőt megtoldani álhírekkel. S
ha kiderül az igazság, esze ágában sincs bocsánatot kérni. Ez a pletyka táptalaja és közege.
Szerencsére akad ellenpélda is: az erénynek örülő ember. De e hírnek meg kell küzdenie
a harsány tisztátalannal, a közönségével, amely unalmasnak, sőt nevetségesnek tartja a
REND-et.
E vonatkozásban is megmutatja önmagát az ember.
Buffon után: Le style est l’homme même = a stílus maga az ember.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Ládics Ottó dr. sebész főorvos
(Győr, 1934. március 20. – Tapolca, 1981. december 15.)
Alsó és középiskoláit szülőhelyén végezte el. 1952-ben kezdte el
tanulmányait a budapesti Orvostudományi Egyetemen. Itt hamar
kitűnt érdeklődésével és szorgalmával. Marasztalták, de az egyetemi
kutatóorvosi karrier helyett a gyógyítást választotta. A friss diplomás
sebész 1958-ban került gyógyszerész feleségével együtt Tapolcára.
Végigjárva a szakmai ranglétrát, 1972-ben kinevezték osztályvezető főorvossá. Sokat tett a
kórház fejlesztéséért. Szorgalmazta az új műtő és az intenzív részleg megnyitását. Részt vett
a város közéletében. Tevékenységéért több országos és megyei kitüntetést kapott. Halála után
14 évvel posztumusz „Tapolca városért” kitüntetéssel ismerték el munkáját.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Bakonyi pulykaragu galuskával
Hozzávalók (4 személyre): 600 g pulykamellfilé, 1 db vöröshagyma, 80 ml olaj, 1 teáskanál csemege pirospaprika, só, őrölt köménymag, kevés darált cseresznyepaprika, 1 gerezd
fokhagyma, 1 db paprika, 1db paradicsom,
350 g kisebb csiperkegomba, 1 kispohár tejföl, 30 g finomliszt, 100 ml tejszín, őrölt bors,
a körethez: 500 g finomliszt, 2 db tojás, só, 60
ml olaj.
Elkészítése: A vöröshagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, és a fele olajon megfonnyasztjuk. A tűzről félrehúzva a pirospaprikát belekeverjük, majd 400 ml vízzel felöntjük. Nagy lángon felforraljuk, közben a
sóval ízesítjük, a köménnyel, a csípős paprikával meg a zúzott fokhagymával fűszerezzük,
és beletesszük az apróra vágott paprikát, paradicsomot is. Kis lángon 10-15 percig főzzük.
Közben egy nagyobb lábasban kb. 1.5 l vizet
1 kiskanálnyi sóval, feltesszük forrni, a galus-

Gyógynövények
Fekete mustár
Népies elnevezései: barna mustár, francia
mustár.
A fekete mustár egyéves növény, szárának
magassága akár az egy métert is elérheti.
Magyarországon magjáért termesztik. Júniusban virágzik, termése pedig július-augusztusban érik. Magjainak íze kezdetben olajos, valamivel később égetően csípős.
Gyógyászati célokra a fekete mustár magját használják, amelynek szedési ideje augusztusra esik.
Az allil-mustárolaj hatóanyag, erős vérkeringés-serkentő sajátossággal rendelkezik. A
bőrbe dörzsölve reflexesen, a belső szervekre
is kifejti hatását. Magas koncentrációban, vagy
hosszú időn át történő alkalmazása hólyag-
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képződéssel járó gyulladásokhoz vezet. Belsőleg gyomor-, bélpanaszokat okoz. A mustármag fogyasztása, például étkezési mustárként
is, étvágyfokozó és emésztésserkentő és antibakteriális hatású. Homeopátiás felhasználási
területei közé a felső-légúti és gyomor-bélrendszeri irritációk tartoznak.
Borogatás készítése: reumás bántalmak esetén a megőrölt fekete mustár magvakat borogatásként ajánlják.
Erős bőrvörösítő, vérkeringést serkentő
tulajdonsággal rendelkezik. Az illó mustárolajat szeszes oldatban vagy kenőcsökben bedörzsölő szerként reumás fájdalmak, lumbágó és
isiász kezelésére használják Ismert étvágyjavító hatása.
Folyt. köv.
HL

Gyerekszáj

Tamási Áron Művelődési Központ állandó programjai
Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16 óra; Amatőr Színjátszó Kör: kedd 16.30; Bridzs
Klub: szerda 16.30; Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; Diabetikus Klub: meghirdetett időpontban; Hastánc: hétfő 18.00-19.00; Hastánc: péntek 17.00-19.00; Jóga: csütörtök
17.00-18.30; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Kismama Klub: hétfő
16.00-17.45; Páneurópa Klub: hónap 3. csütörtök 15 óra; RINGATÓ: szerdánként 10.0010.30. Énekes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai
Musical Színpad: szombat 09.00-14.00

ka kifőzéséhez. A gombát megtisztítjuk, majd
cikkekre vágjuk. A pulykamellet kisujjnyi csíkokra daraboljuk, a maradék sóval, a borssal
bedörzsöljük. A paprikás levet egy másik
lábasba átszűrjük, a gombát belerakjuk, kb. 10
percig főzzük. A galuskához valókat tálban
összekeverjük, vízbe szaggatjuk, kifőzzük,
leszűrjük. Langyos vízzel leöblítjük, de
vigyázzunk, nehogy nagyon lehűtsük. Az olajjal összekeverjük, és letakarva melegen tartjuk. Serpenyőben 60 ml olajat megforrósítunk, majd a húst kevergetve megpirítjuk.
Közben a tejfölt a liszttel és a tejszínnel simára keverjük, és a gomba levét ezzel sűrítjük,
összeforraljuk. Ha kész, belekeverjük a pirított pulykacsíkokat és össze forraljuk. A gombás-paprikás pulykaragut forrón a galuskával
együtt tálaljuk. Jó étvágyat kívánok!
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

– Hogy honnan tudom, hogy a mamám
nagyon szeret? A papáimat mindig cserélgeti,
engem viszont megtart.
– A rendőr megállít egy srácot és a jogosítványt kéri tőle. – Hogy-hogy jogosítvány? Azt
hittem, azt csak 16 éven felüliek kaphatnak.
– A mérkőzés után a tornatanár így szól a
tanítványához: Öregem, téged csak két dolog

Új Tapolcai Újság

akadályoz, hogy jó futballista legyél. – Micsoda? – A két lábad.
– Tanár: Péter, miért megy neked ilyen nehezen az angol nyelv? Péter: Azért, mert sok
benne az idegen szó.
– Anyu, milyen tea ez? – Hát pipitér. – De
mi a Kossuth-téren lakunk.
Dr. Töreky László

SPORT

Búcsú
Szigeti Józseftől
(1947. január 282014. március 28.)

Ismét sípjába fújt az égi bíró, és egy
TIAC-szívű tapolcai futballistát, Szigeti Józsefet, mindenki Szittyáját a mennyországi pályára szólított.
A tehetséges és szenvedélyesen következetes játékával, a halk, de annál meggyőzőbb szavával bizonyára ott is a bal
hátvéd posztját fogja betölteni, azt a
posztot, amelynek a nevében is bent van,
a védelmet szolgálja.
Így védte Ő és szerette a családját is.
Érte élt és dolgozott. Egyszerű, jó ember
volt, aki példamutató magatartásával vívta
ki az emberek tiszteletét. Megbecsült villanyszerelője volt a vasútnak, majd a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnak, ahonnan elektrikusként, 25 évi földalatti munka
után ment nyugdíjba. A futball szeretete az
aktív pályafutása után is pályán tartotta, játszott az öregfiúk csapatában.
Nem felejtjük szerény, csendes lényét,
sportszeretetét. A volt TIAC-pálya fölött
átsuhanó szél, a hajdan volt futballsikerek
megidézése arra emlékeztetnek bennünket,
hogy egy olyan ember távozott közülünk,
aki példamutató földi életutat járt be.
Nyugodjék békében! Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.
N. Horváth Erzsébet

Itthon maradt a Batsányi Kupa
Május 12-én délelőtt négy csapat részvételével került megrendezésre a XIV. Batsányi
Kupa III-IV. korcsoportos leányok kézilabda tornája a Batsányi-tagintézmény tornatermében. Délután a szivacskézilabdások
mérték össze tudásukat.
A programot dr. Komjátiné Nyakó Györgyi,
a Batsányi-tagintézmény vezetője nyitotta meg,
s köszöntötte a tornára érkezett kézilabdásokat
és kísérőiket. Ezt követően a négy csapat
(Úrkút/Hauser iskola, Révfülöpi Általános Iskola, Tatay-iskola Badacsonytomaj és Tapolcai
Általános Iskola ) elkezdte a körmérkőzéses játékot, melyben a tapolcai lányok nem találtak

legyőzőre. Második helyen végzett az úrkúti
Hauser iskola csapata, harmadik a Badacsonytomaj, negyedik a révfülöpi iskola. Különdíjak
is kiosztásra kerültek. A torna gólkirálynője 18
góllal a tatays Giczi Vivien, legjobb kapusa az
úrkúti Teiermeyer Gréta, legjobb játékosa a
tapolcai Pupos Lili lett. A délutáni programban
az 1-2. osztályos leányok és a 3-4. osztályos
leányok, fiúk szivacskézilabda-tornájára került
sor, ahol a badacsonytomaji és a révfülöpi alsó
tagozatosok játszottak körmérkőzéseket. A badacsonytomajiak voltak a legügyesebbek, minden
korcsoportban ők szerezték meg a győzelmet a
házigazda Batsányi és a Révfülöp előtt. AE

Pályacsúcs
a IV. Tapolca Félmaratonon
A Tapolca Kft. és a Tomcsányi-Ford HSE
szervezésében került megrendezésre a IV.
Tapolca Félmaraton Futóverseny május
11-én a város főterén.
Az időjárás kegyeibe fogadta mindazokat,
akik erre a napra a futóversenyt választották,
s bizony sokan választották. Közel kétszázan
neveztek a félmaratonra. Az előnevezettek és
a helyszínen nevezők 9:30-tól vehették át a
rajtcsomagjukat. A rajtcsomagjában minden
versenyző pólót, rajtszámot, frissítőt, bemelegítő krémet és a tapolcai Tavasbarlangba szóló
belépőjegyet kapott.
A hagyományoknak megfelelően a félmaraton előtt a gyermekeké volt a főszerep; a gyermek és családi futóversennyel vette kezdetét a
futós nap. A kicsik a Malom-tó körül futottak.
A célba érkezéskor minden induló ajándékot
kapott: lufit, csokit, csillámtetoválást.
A családi és a gyermekversenyt követően
remek zene ritmusára melegítettek a főverseny
résztvevői. A rajthoz sorakozók izgalmát, feszültségét Marton Zsolt, a program ceremóniamestere oldotta, s pontban 11 órakor elindította a maratonistákat. A hosszú sorokban Diszel irányába futókat hatalmas tapssal köszöntötték a nézők.
A Fő térről induló hagyományos és népszerű futóverseny legjobb idejét Németh Gábor

érte el, aki kevesebb, mint egy és negyedóra
alatt teljesítette a távot, s ezzel új pályacsúcsot
állított fel. A hölgyeknél Csörnyei Csabáné
érte el a legjobb eredményt a viadalon.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a Városi Moziban került sor. Az ünnepélyes
eseményen közreműködött a „Fél lélegzet”
című film főszereplője, Tomán Edina ultramaratonista és rendezője, Veréb-Vean András.
A díjátadót követően levetítették a filmet, majd
közönségtalálkozót tartottak.
Eredmények: Női felnőtt: 1. Csörnyei Csabáné
Nelli (1:36:21), 2. Nagy Eszter, 3. Beke Mónika.
Női senior: 1. Hadnagy Ágnes (1:40:51), 2.
Gazda Rita, 3. Papp Tímea. Női veterán: 1.
Jagasitsné Zita (2:29:10), 2. dr. Szigeti Ágnes.
Női váltó: 1. Kriszter (Fentős Krisztina-Nagy
Eszter, 1:44:14) 2. Móni-Eszter (Beke Mónika,
Ásványi Eszter), 3. Tapolcai Sportakadémia SE
(Epres, Feket, Orbán, Pontyos). Férfi felnőtt: 1.
Németh Gábor (1:14:52), 2. Rajnosek, 3. Kerekes.
Férfi senior: 1. Szirbeh Zsolt (1:26:25), 2.
Marton László, 3. Vers Róbert. Férfi veterán: 1.
Bognár László (1:37:40), Gerald Trümper, 3, dr.
Komjáti Sándor. Férfi váltó: 1. DÖKE Komló
(Kutasi-Kerekes) 1:22:35, 2. Balogh-ÉK
(Balogh Zsombor, Balogh Kristóf), 3. Bea &
Zsolt (Kulics-Szirbeh).
AE

XI. Oviolimpia
Május 15-e délelőttjén a Csermák József
Rendezvénycsarnok adott otthont az oviolimpia résztvevőinek. A város óvodásainak legügyesebbjei versenyzőként küzdöttek a sportcsarnok küzdőterén, társaik, szülők és nagyszülők pedig a lelátóról biztatták
őket.
Tíz órára megtelt a lelátó a gyereksereggel.
Kiosztásra kerültek a csapatokat megkülönböztető színes pólók. A program közös bemelegítéssel kezdődött. Ezt követően a nagycsoportosok maradtak a küzdőtéren, a többiek
helyet foglaltak, és kezükbe vették a szurkolói kellékeket: ki-ki kereplővel, transzparenssel készült, többen pedig hangos kiáltással
buzdították óvodájuk versenyzőit. A megmérettetés nyolc sor- és váltóversenyből tevődött
össze. A feladatok ügyességet és gyorsaságot
kívántak meg a résztvevőktől, a csapatok
folyamatosan fej-fej mellett haladtak, nagyot
küzdöttek, és kellemesen elfáradtak. Természetesen nem maradt el a jól megérdemelt jutalom sem.
Minden csapat serleget és oklevelet kapott,
a versenyzők pedig, csokit, ásványvizet és lufit
vihettek magukkal haza.
Antal Edit

Fotó: Rendezvénycsarnok

Csak ügyesen!

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság utolsó, 11. fordulója nagy küzdelmet és nagy izgalmakat tartogatott. Az NB/I B osztályban szereplő Tapolca
Rockwool VSE a Tabáni Spartacus együttesét
fogadta. Mindkét csapat a kiesés ellen küzdött.
A Tapolca volt kedvezőbb helyzetben, hiszen
összesen 4 pont kellett a biztos bent maradáshoz. Ezt sikerült is hozni, hisz a mérkőzés végeredménye 4,5:7,5 lett. A fővárosiak győzelmükkel szintén bent maradtak az osztályban.
NB II-ben Balatonfüred-Tapolca VSE/Kölcsey Nyomda 8,5: 3,5. A bajnok Füred ellen
szépen helyt álltak a tapolcai fiatalok (8 általános iskolás korú gyermek játszott ). Csapatunk a 7. helyen végzett.
Tavasz Kupa elnevezéssel gyermek egyéni
sakkversenyt rendeztek április 19-én, melyen
2 korcsoportban mérték össze tudásukat az ifjú
sakkozók. A B jelű csoportban a lányok győztese Bodó Boglárka lett Kölcsey Virág és
Koleszár Bíborka előtt. A fiúknál győzött Varga
László, őt Rieger Richárd és Tóth Csongor
követte. Az A jelű csoportban Bencze Balázs
lett a bajnok, második Csalló Krisztián, harmadik Szőke Kristóf lett.
Kiválóan szerepeltek a tapolcai sakkiskola versenyzői a Szombathelyen rendezett X. Dési
Grand Prix négyfordulós sakktriatlonon.
A 8 év alattiak 21 indulós mezőnyében második lett Kötéljártó Áron, harmadik Tóth Csongor, negyedik Rieger Richárd. Bodó Boglárka
a csoportban a lányok versenyét megnyerte.
A 10 év alattiak csatájában, ahol 31 indulót

számláltak, 4. helyen végzett Németh Áron, 5.
Enyingi Bence, 6. Gergely Dániel lett. A lányok
versenyét Gál Zsóka nyerte ebben a csoportban, Kölcsey Virág az 5. helyen végzett.
A 12 év alattiaknál volt a legnépesebb a
mezőny, összesen 48-an ültek asztalhoz. Itt
Bencze Balázs ezüstérmet nyert, Réti Boldizsár bronzot, 6. helyen pedig Deli Roland zárt.
Celldömölkön május 1-jén Ság-hegy kupa
elnevezéssel rendeztek egyéni sakkversenyt,
aho a következő tapolcai eredmények születtek: B csoport (30 induló) Kaufmann Kristóf
4. hely; C csoport (23) Ács Márton győzött,
második lett Bencze Balázs; D csoport (30)
Enyingi Bence 6. hely; E csoport (33 induló)
Gál Zsóka második, Szőke Kristóf harmadik,
Németh Áron ötödik.

TÁJFUTÁS:
A Pilisben rendezett kétnapos 36. Nemzetközi Postás Kupán, mely országos rangsoroló
verseny állomása is volt, az M 35/A kategóriában a Tapolcai Honvéd SE tájfutói szép eredményeket értek el. Második helyen végzett
Vereszki Tibor, harmadik lett Molnár Attila.
Váltóban, a Mix kategória győzteseként a
Tapolcai Honvéd SE csapata: Molnár Attila,
Vereszki Tibor, Molnár Zoltán összeállításban
a dobogó legfelső fokára állhatott.
A pusztamaróti rendezésű Tipo Kupa országos
rangsoroló versenyen az F 35 A kategóriában
a Tapolcai Honvéd SE versenyzője, Vereszki
Tibor remek teljesítménnyel gyűjtötte be az
aranyérmet, a bajnoki címet.

MEZEI FUTÁS:
A Magyar Honvédség Veszprémben rendezte
a mezeifutó-bajnokságot 22 kategóriában. A
nehéz terepen Domán Gábor remekül versenyzett, kategóriájának győztese lett.

LABDARÚGÁS:
A legutóbbi hat fordulóban csak 3 pontot
tudott gyűjteni a TIAC megyei I. osztályú
labdarúgó csapata. Péten belefutott az együttes egy nagy verésbe, ahol 5:0-ra győztek a
hazaiak. A Tapolcán rendezett következő fordulóban a tartalékosan felálló hazai gárda 0:0s döntetlenre játszott a Fűzfői AK gárdájával.
Ajkán 2:1 arányú vereség, egyetlen gólunk
szerzője ifjú Patus volt. Döntetlen eredmény
született a következő hazai meccsen : Tapolca-Alsóörs 2:2. A találkozón a Tapolca közelebb állt a sikerhez. Gólszerzők: Ihász, Tüske.
A 26. fordulóban Ugod-Tapolca 3:0. A Tapolca- Sümeg szomszédvári rangadón, korrekt
játékvezetés mellett, sportszerű mérkőzésen
1:1 lett az eredmény (gólszerző: Ihász). A
Tapolca kihagyott helyzeteinek és egyénieskedő játékának köszönhetően már az ötödik
hazai meccsen nem képes nyerni. A 16 csapatos bajnokságban a 10. helyet foglalják el
a 27. forduló után.
A labdarúgó megyei IV. osztály déli csoportjában a 15. fordulóban Nemesvita- Tapolcai
Öregfiúk 1:3 (góllövők: Horváth Cs., Viski,
Nagy), a következő fordulóban Tapolcai Öregfiúk-Ukki TSE 3:1 (góllövők: Csáki 3), a 17
fordulóban Gógánfa-Tapolcai Öregfiúk 2:0.

Új Tapolcai Újság

Jelenleg a 6. helyet foglalja el a tabellán a
tapolcai csapat.

NŐI LABDARÚGÁS:
Női keresztpályás együttesünk, a TVSE-Honvéd szépen gyűjtögeti a pontokat. Hazai pályán
a Csabrendek ellen született nagyarányú, 6:0ás győzelem Gyarmati 2 illetve Szabó, Karácsonyi, Torma, Tolnai góljaival.

TEKE:
A teke megyei bajnokság 13. fordulójában
Ajka Kristály B-Tapolca 5:1.

KÉZILABDA:
NB II-es női kézilabda mérkőzések eredményei: Tapolca VSE-Veszprém Barabás KC
19:22, Körmend-Tapolca VSE 36:29, Tapolca VSE-Büki TK 17:28
NB II-es férfi kézilabda-bajnokság utolsó
három fordulójának eredményei: Tapolca VSEGeorgikon DSE 28:38, Tapolca VSE-Hort SE
29:29, Tapolca VSE-Treff 07 SE 20:22.

DZSÚDÓ:
Az Ajkán rendezett dzsúdómajálison 16 klub
97 cselgáncsosa lépett tatamira, köztük a Salföld versenyzői is. Eredményeik: fiú 31 kg-ban
harmadik helyen végzett Kalla, plusz kategóriában másodikként zárt Horváth. A serdülők
44 kg-os csoportjában Kalla ezüstérmet gyűjtött be, plusz súlycsoportban Molnár második, Horváth harmadik lett.
Antal Edit

2014. május

11

KÉPES HÍREK

Rédli András volt Bernben
a legjobb magyar
Május elején a svájci Bernben rendeztek
Párbajtőr Világkupát, ahol Rédli András,
az Sz-L Bau Balaton Vívóklub válogatott
párbajtőrözője a hatodik helyen végzett,
legjobb magyarként.
Előbb a japán Hiranot győzte le 15:11-re,
majd következett a német Multer (13:12). A
nyolc közé jutásért a koreai Song volt az
ellenfél, akit 9:8-ra sikerült kiütnie a továbblépéstől. A továbbiakban a francia Robeiri
következett, aki megállította Andrást, s így
végül a hatodik helyen zárta a svájci világkupát.
Rédli András mellett a tapolcai Boczkó
Gábor, Imre Géza és Szényi Péter is szerepelt
a közel kétszáz párbajtőrözőt felvonultató svájci viadal főtábláján, ám közülük csak Rédlinek
sikerült legtovább jutni. Párbajtőrözőnk ezzel
a helyezéssel megerősítette pozícióját a világranglista legjobb 16 helyezettje között.
Antal Edit

Bringás reggeli Tapolcán
Reggelivel várták a bringával munkába
indulókat május 8-án.
A Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium partnereként immár
13. alkalommal szervezte meg a Bringázz a
munkába! (Bam!) kampányt, melynek legnépszerűbb eseménye a Bam! Bringás reggeli.
Idén május 8-án országosan közel 40 helyszínen várták reggelivel a kerékpárosokat.
Tapolcán a Köztársaság téren 7 és 9 óra
között teával és péksüteménnyel kínálták a
Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai a kerékpárral arra közlekedőket.
Közel százan vették örömmel az invitálást.
Illés Zsófia sportszervező

Nyári Sakk és
Szabadidős Sporttábor
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok, Tapolca, Alkotmány u. 7. Időpont: 2014. június 16-2014. június 20. A turnus ötnapos (hétfőtől-péntekig). Naponta 0730-1530 óráig tart. A tábor rendezője: Tapolcai Városi Sportegyesület – Szakkszakosztálya.
Jelentkezés: Írásban, vagy személyesen az alábbi címen: Tapolca Városi Sportegyesület – Sakkszakosztálya, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7. Paréj József szakosztályvezetőnél, tel./fax: 87/510-982
de. 0930-1130-ig, mobil: 06-70/227-3077.

Fotó: Internet

Gratulálunk!

45 éves a Tapolca Áruház
– Rendezvényünk apropóját az adta,
hogy pontosan 45 esztendeje nyitotta
kapuit a Tapolca Áruház – tájékoztatta
lapunkat Varga Tibor, egykori igazgató.
Az összejövetelre 70 dolgozó fogadta el a
meghívást, amelynek május 3-án a Varjú
Fogadó adott otthont.
– Tapolca és Vidéke ÁFÉSZ a megye első

Fotó: Dancs

Varga Tibor, akkori igazgató köszönti a résztvevőket, mellette Szálinger
Éva, a rendezvény egyik szervezője

szövetkezeti iparcikk áruházát itt nyitotta
meg városunkban. A dolgozók összedugták
a fejüket, kerestük egymást, mert úgy gondoltuk: jó lenne újra találkozni azokkal, akik
már nyitáskor, illetve az elmúlt 4 és fél évtizedben tevékenyen részt vettek az áruház
munkájában – folytatta Varga Tibor tájékoztatóját, majd hozzátette: – Egy ilyen összejövetel komoly szervezőmunkát igényel.
Ebben oroszlánrészt vállalt Szálinger Éva és
Somogyi Anikó – külön köszönet érte!
Hetvenen érkeztünk, többségében már
nyugdíjasok vagyunk. Az együtt töltött idő
oly’ sok emléket hagyott hátra bennünk,
hogy mindnyájan nagyon vártuk ezt a találkozót.
A 45 év alatt hárman is igazgattuk a Tapolca Áruházat. 1969-79 között Starcsevics
Imre, 1979-89- ig Szekeres Béla, jómagam
pedig 1989-től szintén 10 éven át töltöttem
be vezetői szerepet.
Természetesen néma főhajtással emlékeztünk a már elhunyt kollégáinkra is. Volt
vacsora, Postás Józsi is dalolt nekünk, de
a főszerepet a sok-sok emlék felidézése
kapta – summázott az egykori vezető. DI

Bor, gasztronómia, kultúra
a Tóparton
Változatos programok és változékony
időjárás jellemezte az idei Tópart
Fesztivált, amelyet május 1-4. között
tartottak.
A színpadon minőségi produkciók szórakoztatták a közönséget, míg a boros gazdák
legszebb boraikat kínálták. A bor, gasztronómiai és kulturális fesztiválon lehetőséget
kaptak a bemutatkozásra helyi kötődésű
zenei formációk is, így színpadra lépett a
Tapolcai Musical Színpad, a Sansz Zenekar
és a Creative Sound System is.
A könnyűzenei koncertek mellett gyermekprogramokkal is kedveskedtek a szervezők, így a gyerekek kézműves foglalkozáson és interaktív játékprogramon vehettek
részt, valamint báb és gyerekzenei koncertet tekinthettek meg.
Az idősebbek Berecz András felnőtteknek
szóló meséin derülhettek, Aradszky László,
Tóth István, Palásti Máté, Bogdán Norbert,
Csopak Demizson All Stars Orchestra, Ret-
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Fotó: Rendezvénycsarnok

Egészségesen, sportosan...

Észrevettük,
szóvátesszük...
Még a 2013. februári számunk Észrevettük, szóvátesszük rovatában írtunk a Fő
tér 10. sz. alatti – helyi védelem alatt álló
– épületről (Fő téri Könyvesbolt), amely
akkoriban az omladozó vakolat miatt balesetveszélyessé vált.
A felújítási munkálatok 2014. április
11-én kezdődtek el és azóta pedig be is fejeződtek. Így a gazdagon díszített főhomlokzatával ismét a Fő tér meghatározó eleme
lett az épület.
Dancs István

További információ: www.tapolcacsarnok.hu, www.facebook.hu/tapolcacsarnok

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
júniusi túraterve
7-8-9-én Mór-Kisgyón-Isztimér-Fehérvárcsurgó, Közép-Dunántúli piros túra
14-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
21-én Lesenceistvánd-Szebike-völgy-Uzsa
28-án Szentbékkálla-Fekete-hegy-Kapolcs
Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/

Fotó: Havasi

Sokszínű programok várták az érdeklődőket
roleum zenekar, Gyöngyhalász, Hobby
zenekar és a Mongoose Limit zenéjére
vigadhattak. A festői környezethez szinte
már hozzátartoznak az ilyenkor felállított
standok, ahol mesteremberek árulják gondosan megmívelt portékáikat. Bár az időjárás
próbára tette a rendezvényt, azonban így is
szép számú közönség látogatott el és érezte jól magát a fesztiválon. Havasi Gábor

Fotó: Dancs

Megújult a homlokzat

Fotó: Für

Május első napjaiban az Őrségben jártak a túrázók

Új Tapolcai Újság
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