
A hagyományos Szent Márton-napi
Újbor Ünnepét november 8-án tartották
a Tamási Áron Művelődési Központban.

A vendégeket Dobó Zoltán polgármester
köszöntötte, majd egy olyan jótékonysági
akciót indított útjára, amelynek segítségével
megújulhat a Batsányi utcai gyermekren-
delő.

A borünnep nemcsak az új borok kósto-

lásának és a lúdvacsorának a napja, de ilyen-
kor avatják a Vinum Vulcanum Borlovag-
rend új tagjait is, akiknek a díszes avató
pelerin felvétele után különböző „próbaté-
teleknek” kell megfelelniük ahhoz, hogy
tagokká váljanak.

/Összeállításunk az 5. oldalon Jótékony-
kodásra nyitott szívvel a Szent Márton-napi
borünnepen címmel./
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Márton napján 
új borlovagokat avattak

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhely Intézménye 25 évvel ezelőtt vette
fel a zeneszerző, zenepedagógus nevét.

Azóta a névadó tiszteletére az évfordulón
Bárdos Napokat rendez az intézmény. Az
egyhetes programsorozatban tanulmányi

versenyek, kiállítások, sportvetélkedők is
helyet kapnak. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre és zárásra november 14-én került
sor az iskola aulájában.

/Írásunk a 9. oldalon Bárdos Napok a
jubileumi évforduló jegyében címmel./

Jubiláló Bárdos Napok

A Tapolcai-tavasbarlangnál épül a „Ba-
kony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja”
elnevezésű látogatóközpont. 

Az építkezés jelenlegi fázisáról Puskás
Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságának igazgatója tartott sajtótájé-
koztatót október 31-én.

Szólt arról, hogy a látogatóközpontban a
Tavasbarlang kevésbé ismert földalatti vilá-
gának bemutatása mellett interaktív kiállí-
tás is lesz. Az átadásra várhatóan 2015 janu-
árjában kerül sor.

/Írásunk 11. oldalon Januárban átadják
a látogatóközpontot címmel./

A csodálatos karszt világa

A XXI. Egészség- és Aerobiknap kere-
tében már nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a babaruha- és gyerekhol-
mi börzét november 15-én a Csermák
József Rendezvénycsarnokban.

Míg az édesanyák a számtalan hasznos
portéka között válogattak, vagy eladásra

kínáltak, addig az édesapák szorgosan 
felügyelték a csemetéiket. Nem volt ne-
héz dolguk, mivel a szervezők különbö-
ző játékokról is gondoskodtak ezen a
napon.

/Összeállításunk a 11. oldalon XXI.
Egészség- és Aerobiknap címmek./

Nagy volt a kínálat és a kereslet is

Fotó: N. Horváth

Az eskütétel ünnepélyes pillanataiban a Vinum Vulcanum Borlovagrend
2014-ben avatott tagjai: Huba Marianna, a Hunguest Hotel Pelion igazgató-
ja és Ekmann László, a Z+D Kft. ügyvezető igazgatója, valamint dr. Májer
János borlovag, a badacsonyi kutatóintézet igazgatója

Fotó: N. Horváth

Az ünneplőbe öltözött tanulók egy csoportja

Fotó: Havasi

Nicsak! Mit találtam!

Fotó: N. Horváth

Képünkön Rig Lajos alpolgármester és a csónakot irányító Bertalan András

Kiegészítő forrás a kórház építéséhez
A 100 éves Deák Jenő Kórház megkapta azt a 374.926.085 Ft forráskiegészítést a
Kormánytól, amelynek birtokában már decemberben elkezdődhet az építkezés.

A „Struktúraváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő Kórházban” elnevezésű projekt
összköltsége a kiegészítő támogatással együtt 1.640.389.832 Ft. A beruházás során –
többek között – egy új központi épület fog elkészülni, korszerűsödik a radiológiai osz-
tályon a diagnosztika és az Országos Mentőszolgálat tapolcai új állomása is felépül a
kórház területén.

/Dr. Lang Zsuzsanna főigazgatóval készített interjúnk a 3. oldalon A kórházépítés
alatt is folyamatos és biztonságos a betegellátás címmel./

Adventi családos lelkinap
Tapolca, 2014. november 29.

Program: 15 órától: Ének Balázs atyával, elmélkedés Péter atyával. Helyszín:
Római Katolikus Templom; 16 órától: Plébániai zsongás. Családos játékok, adven-
ti ajtódísz és mécses készítés. Teaház, szeretetvendégség, forraltbor kóstolás. Hely-
szín: Római Katolikus Plébánia, Csobánc u. 1.; 18 órától: Lámpás felvonulás. Hely-
szín: Malom-tó; 18.30 órától: Szentmise a Római Katolikus Templomban.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.



Dobó Zoltán polgármesterrel a várost érintő,
Tapolca polgárait érdeklő kérdésekről készí-
tettünk interjút. Ezek között szerepel a tele-
pülés gazdasági helyzete, a közbiztonság, a
strand, az új költségvetés és a laktanya hasz-
nosításának témája is.

– Polgármester Úr! Milyen fontosabb tár-
gyalásokat folytatott az elmúlt hónapokban?

– Az elmúlt egy hónap a szervezet és a struk-
túra megismerésével telt, beleértve a hivatali
apparátust, Tapolca intézményeit és a város tulaj-
donában lévő gazdasági társaságokat is. Meglá-
togattam az iskolák és az óvodák nagy részét, a
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot,
találkoztam a Tapolca Kft., valamint a Tapolcai
Diák- és Közétkeztető, Szolgáltató Kft. vezető-
jével is. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjével a cég működéséről, a likviditá-
sokról folytattam tárgyalást.

– Milyen gazdasági kondíciókkal vette át a
várost az előző vezetéstől?

– Azt látom, hogy az általános gazdasági fel-
tételek megfelelőek. A gazdálkodás tekinteté-
ben nincsenek hiányosságok. Örömmel jelent-
hetem, hogy Tapolca – a kisebb-nagyobb prob-
lémáktól eltekintve – működőképes. Nyilván
érezzük a kor kihívásait, az általános gazdasági
helyzet nálunk sem jobb, mint másutt. Ezért is
lesz szükség a szoros gazdálkodásra. Oda kell
figyelnünk minden egyes forintra. Egyik 
Kft-nkben sincs kritikus helyzet, működtetni
tudjuk az intézményeinket. A belső ellenőrzési
tervek most készülnek. Lesznek a gazdálkodás-
nak olyan területei, amelyeknél azt fogom kérni,
hogy hatványozottabban tárják fel, hogy azok
miért és milyen összefüggésben működnek úgy,
ahogy működnek. A belső ellenőrzés segítségé-
vel – mint ahogy ez minden évben is működik
– átvilágítjuk a Tapolca város tulajdonában lévő
cégeket. Megnézzük a gazdálkodásukat, és utána
szívesen állok a sajtó rendelkezésére. Elmon-
dom, mit találtunk, hogyan tudunk javítani az
adott cégeink működésén.

– Folytak-e tárgyalások a Városi Strand kér-
désében?

– Igen. Már három alkalommal találkoztunk
ezzel kapcsolatban. Ezeken a találkozókon részt
vett a város volt és jelenlegi polgármestere, a
bizottságok vezetői és a strandberuházásban érin-
tett Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, illetve
a jegyző és a hivatali apparátus több tagja is.
Igyekszünk a helyszínből, a lehetőségeinkből, a
tervekből és a rendelkezésre álló anyagi erőfor-
rásból kihozni Tapolca számára a lehető legjobb
megoldást. Figyelembe kell vennünk számtalan
dolgot, köztük a fejleszthetőséget, a finanszíroz-
hatóságot és természetesen azt is, hogy a 250 mil-
liós kormányzati céltámogatást miként tudjuk
felhasználni. Igyekszünk megtalálni azt az opti-
mális megoldást, hogy „ne nyújtózkodjunk
tovább, mint ameddig a takarónk ér”, de a kitű-
zött célokat mégis meg tudjuk valósítani, és a
strand minél előbb megnyílhasson. Nem szabad
elfelejtkeznünk arról sem, hogy amikor a strand
épült, illetve még üzemelt, egészen más volt a
jogi és a gazdasági környezet, mint az, amilyen-
ben most majd üzemeltetni, működtetni kell. 
A tapolcai strand kérdésében is azt szeretném,
mint a várost érintő többiben is, hogy egy olyan
álláspontot tudjak képviselni, amely a város
lakosságát ki tudja elégíteni, és amely mögé a
képviselő-testület teljes apparátusa felsorakozik.

– Már az első polgármesteri nyilatkozatában
szó esett a közbiztonság helyzetének javításáról.
Folytak-e már tárgyalások a rendőri szervek-
kel, illetve a helyi polgárőrséggel ezzel kapcso-
latban?

– Igen. Örömmel számolok be a város lakos-
ságának arról, hogy mind a Veszprém megyei
főkapitánnyal, mind a tapolcai kapitánnyal az
elmúlt hónapban már többször is tárgyaltam. 
Az együttműködés alapjában sikerült minden
ellenérdek nélkül megegyeznünk. Nagyon sok
az érdekazonosság közöttünk. Már le is fektet-
tük az együttműködés alapjait, a rendőrség maxi-
málisan nyitott a problémáink megoldására.
Mivel a rendőrséget is sújtják azok a gondok, ami
az egész társadalmat, azaz az elvándorlás és a
pénzhiány, ezért alternatív módszereket kell kita-
lálni, hogy a rendőrhiányt milyen módon tudjuk
megoldani. Ennek egyik lehetősége a polgárőr-
ség fejlesztése lehet. A polgárőrség szervezettebb
és hatékonyabb működtetésének elősegítéséhez
vezető út a nagyobb önkormányzati szerepvál-
lalás lehet. Vissza kell állítani a szervezet tekin-
télyét. Olyan emberek teljesítenek benne önként
feladatot, akik az élet más területén elvégzik a
napi munkájukat, eltartják a családjukat és a
kevés szabadidejükből még arra is áldoznak,
hogy a köz biztonságára ügyeljenek. Ahhoz
azonban, hogy ennek az önzetlen feladatválla-
lásnak meg tudjanak felelni, a feltételeiket javí-
tani kell. A költségvetés összeállításánál maxi-
málisan figyelni fogunk arra, hogy a polgárőr-
ség munkáját milyen eszközökkel, felszerelés-
sel tudjuk segíteni. De természetesen arra is
figyelni fogunk, hogy részükről milyen igények
merülnek fel. Ha erős polgárőrséget akarunk,
akkor arra áldoznunk kell, azaz a költségvetés-
ben is helyt kell érte állni.

– Még mindig a közbiztonságról! A közterü-
let-felügyelet is erősítheti a köz biztonságát, a
mezőőr szolgálat pedig megvédheti a megtermelt
értékeket. Történik-e változás ezekkel kapcso-
latban?

– A városnak jelen pillanatban két település-
őre van. Ha egy fokozattal előbbre kívánunk
lépni, azaz, ha közterület-felügyelőket szeret-
nénk alkalmazni, ahhoz plusz forrásokra lenne
szükség, illetve azt a munkakört már külön kép-
zéssel, illetve más bérezéssel lehetne csak ellát-
ni. Ez a helyzet jelenleg nehezen érhető el, de ha
sikerülne, akkor a közterület-felügyelőnek már
a helyszíni bírság kiszabására is lenne joga.

– Nagy szükség lenne rájuk, ha csak az ille-
gális szemétlerakóhelyek feltárását és a hulladé-
kot lerakók leleplezését vesszük figyelembe. Szo-
morú látvány a gyönyörű, Tapolca-Sümeg közöt-
ti erdei út szélén lévő használt bútorok és a hasz-
nált ruhákkal teli zsákok látványa. Az elmúlt
években a civil szervezetek, az iskolások is segí-
tettek azok összegyűjtésében, de úgy tűnik,
reménytelen a „harc” a szándékos környe-
zetrombolókkal szemben.

– Valóban elkeserítő, hogy mi történik azon
a közel 10 km-es útszakaszon. A szándékosság
egyértelmű, hiszen nem kommunális hulladék
az, amit ott találunk. A közeljövőben különös
gondot kívánunk fordítani arra is, hogy milyen
összefüggés van az oda kitett hulladék és a bizo-
nyos kereskedelmi tevékenység folytatása
között. A mezőőrszolgálat a kiskertek és a sző-
lőültetvények védelmét segítené elő. Terveim
között szerepel, hogy a közeljövőben felveszem
a kapcsolatot a környező települések polgármes-
tereivel annak érdekében, hogy lássuk, együtt-
működés, vagy közös finanszírozás keretében
megvalósítható lenne-e ennek a szolgálatnak a
működtetése.

– Milyen kapcsolatot kíván kiépíteni a város-
ban működő civil szervezetekkel?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a város és
a civil szervezetek közötti kommunikáció ne
szakadjon meg, sőt tovább fejlődjön. Az elmúlt
egy hónapban számtalan civil szervezet képvi-
selőjével találkoztam. Többen és többféle módon
jelezték, hogy milyen anyagi, vagy erkölcsi
támogatást szeretnének kapni a várostól. Igyek-
szünk ezeknek az elvárásoknak megfelelni. 
A civil szervezetek támogatása azért is nagyon
fontos, mert azok bizonyos fokig olyan misszi-
ót vállalnak fel, amely az önkormányzatnak vagy
nem a feladata, vagy nincsenek meg rá a lehe-
tőségei. Mindent el fogunk követni azért, hogy
a működésük zökkenőmentes legyen.

– A volt laktanya területére a város eredeti-
leg szabadidőcentrumot szánt, de aztán az igény
és a lehetőség átírta azt a tervet és egy ipari cent-
rum kialakítása van ott folyamatban.

– A laktanya hasznosítása valóban az ipari
jelleg felé ment el. Örömmel látom, hogy egyre
több az érdeklődő a terület iránt. Nyitottak
vagyunk mindenféle megoldásra. Bár azt látni
kell, hogy a terület ma még inkább emlékeztet
egy laktanya utáni állapotra, mint ipari centrum-
ra, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő két
évben ez az arány jelentősen meg fog változni,
és ott az olyan kisebb-nagyobb vállalkozások
indulnak el, amelyek tapolcai munkavállalókat
alkalmaznak. A Területi Operatív Program kere-
tében is nyújtottunk be igényt a laktanya infrast-
rukturális fejlesztésére. A vezérprojektünk egy
habüveggyár, amelynek felépítésére már előre
haladottak a tárgyalások. Arra várunk, hogy meg-
nyíljanak az új pályázatok, és akkor ezt a
viszonylag új technológiát be tudjuk hozni a
város ipari rendszerébe.

– A volt laktanya területét a befektetőknek, a
vállalkozóknak vonzóvá teheti az ott lévő vasút-
vonal is, amely lényegesen olcsóbb szállítást
„kínál” a települések mellett dübörgő, levegőt
szennyező kamionoknál. Tapolcáról valójában az
ország bármely irányába – sőt még azon túl is
– indulhat tehervonat különböző szállítmánnyal,
de érkezhet is ide.

– Ez valóban így van. Az ott lévő rámpa tan-
kok és rakéták szállítását is elősegítette egyko-
ron. Bízom benne, hogy a beruházók is felfigyel-
nek a vasút nyújtotta lehetőségekre.

– Milyen bizottságok működnek az önkor-
mányzat mellett és mi a feladatuk?

– Négy bizottságot működtetünk. Az Ügyren-
di Bizottság feladatait a törvény határozza meg.
A Humán Bizottság a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság helyére
lépett. A változtatásra azért is volt szükség, mert
az oktatás irányítását az állam átvette. A bizott-
ság feladatai közé tartozik a város kulturális éle-
tének fejlesztése is. A Gazdasági Bizottság feladat-
körei változatlanok. Új bizottság a Városfejlesz-
tési és Turisztikai Bizottság. Ennek a bizottság-
nak a feladata lesz – a gazdaságfejlesztési straté-
gia kidolgozásán túl –, hogy feltárja azokat a
lehetőségeket, amelyek a város turisztikai fejlő-
dését szolgálják, és olyan kapcsolatokat építsen
ki – nemcsak az állami szervekkel, intézmények-
kel, de akár a világ bármely pontján működő
olyan cégekkel –, amelyek Tapolca idegenfor-
galmának növelését segítik. Bízom benne, hogy
az elkövetkezendő 5 év maximálisan visszaiga-
zolja ennek a bizottságnak a létjogosultságát.

– Körvonalazódik-e már a 2015-ös városi
költségvetés?

– Igen. „Gőzerővel” dolgoznak a kollégák
azon, hogy Tapolcának egy megalapozott és jól
működő költségvetése legyen. A napokban
érkeznek be a város tulajdonában lévő intézmé-
nyektől és cégektől a költségvetés-tervezetek.
Ezek átnézése, megvitatása, összehangolása zaj-
lik ebben az időszakban.  N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Dobó Zoltán polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Rig Lajos alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfoga-
dás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 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 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 87/511-156
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető 87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető: 87/511-152
Polgári védelem:              87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Farkas Piroska
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
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A 100 éves tapolcai kórházban 2 nyertes
pályázat eredményeként jelentős, de mond-
hatnánk azt is, hogy korszakváltó beruhá-
zás zajlik. Erről dr. Lang Zsuzsanna főigaz-
gatót kérdeztük.

– A várva várt hír megjelent a Magyar
Közlönyben. A kórház megnyerte a második
pályázatát, és a további fejlesztés is „zöld
utat” kapott. Mekkora  a beruházás  bekerü-
lési összege és milyen fejlesztések valósul-
nak  ennek keretén belül?

– A Magyar Közlöny 2014. évi 155. szá-
mában megjelent a 1647/2014. (XI. 14.) Kor-
mányrendelet, melyben a TIOP-2.2.6/12/1B-
2013-0018 jelű projekt építési beruházás kivi-
telezéshez szükséges 374.926.085,- Ft forrás
kiegészítésének támogatásáról döntött, így
2014. december hónapban várhatóan el tud
kezdődni az építkezés. A projekt összköltsé-
ge 1.640.389.832 Ft. A projekttel megvalósul
egy új központi épület építése (tömbösítés);
a krónikus belgyógyászati szervezeti egység
épületének alagsorában a nappali belgyógyá-
szati ellátás működtetése; a radiológiai osz-

tályon a diagnosztika korszerűsítése, digita-
lizálás (röntgen felvételező és átvilágító, kép-
tároló és továbbító rendszer (PACS) rend-
szer); az Országos Mentőszolgálat tapolcai
állomásának a kórház területére való beköl-
töztetése.

– Miként működik a betegellátás az átépí-
tés alatt?

– A betegellátást az építkezési munkálatok
ideje alatt is folyamatosan és biztonságosan
kívánjuk biztosítani. A pályázat keretében az
ápolási osztály felújítási idejére a jelenleg
működő tüdőgyógyászati rehabilitációs osz-
tály betegei 2015. januárjától előreláthatólag
tervezetten 2015. június 30-ig a Batsányi
János Gimnázium Kollégiumának II. emele-
tén kapnak helyet. A betegek a kezelésükhöz
szükséges klímaterápiát és egyéb rehabilitá-
ciós kezeléseket továbbra is a kórház terüle-
tén működő gyógybarlangban veszik igénybe.
A projekt keretében kialakításra kerül egy új,
egynapos sebészeti ellátásra alkalmas műtő
sterilizálóval és betegek fogadására alkalmas
10 ággyal. Az új épület átadásáig a régi

nőgyógyászati műtő kerül átalakításra azért,
hogy ezt a szolgáltatást az építkezés ideje
alatt is folyamatosan tudjuk biztosítani. A két
projekt kivitelezési munkálatai miatt a kórház
területén csak korlátozott számban tudunk
parkolóhelyeket biztosítani, ezért a lakosság
és a betegek megértését és türelmét kérjük az
elkövetkezendő időszakban. 

– Mikorra várható az építkezés befejezése?
– Az építkezés befejezése 2015. június 

30-ra várható.
– Rig Lajos alpolgármester úrral készítet-

tem egy interjút, ő abban azt mondta, hogy
egy orosz befektetőn keresztül CT-készülék
kerülhetne a kórházba, és az ezzel kapcsola-
tos teendőkről pedig önnel fognak tárgyalni.
Hol tart most ez az ügy?

– Igen, történt megbeszélés az orosz befek-
tetővel, azonban kiderült, hogy nem CT-
berendezést, hanem egy nyitott MR készülé-
ket telepítene a kórházba. Ezen új informá-
ció birtokában továbbra is nyitottak vagyunk
a későbbi egyeztetésre. 
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Az október 12-ei önkormányzati választás
eredményeként Rig Lajos, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Tapolcai Szervezeté-
nek tagja ismét bekerült a képviselő-testü-
letbe. Majd Dobó Zoltán polgármester őt
kérte fel arra, hogy az elkövetkezendő öt
évben lássa el az alpolgármesteri feladato-
kat. Ezt a felkérést az alakuló ülésen a kép-
viselők is támogatták. Rig Lajos alpolgár-
mestert arra kértük, hogy mondjon néhány
mondatot magáról és a rá váró feladatokról.

– Tapolcán születtem 1974-ben, az általános
iskolai tanulmányaimat Kővágóörsön végeztem,
majd a veszprémi Kállai Éva Egészségügyi Szak-
középiskolában érettségiztem. Egyéves zalae-
gerszegi katonai szolgálat után kerültem a tapol-
cai kórházhoz, ahol az első hat évben a belgyó-
gyászat coronária őrzőben végeztem a munká-
mat. Onnan kerültem a sebészetre anesztezioló-
giai asszisztensnek, majd egy év után beiskoláz-
tak az aneszteziológia intenzív szakára. Az isko-
la elvégzése után két évvel vezető asszisztens let-
tem a kórházban. Nős vagyok. Három gyermek-
emmel és a feleségemmel élünk egy Juhász
Gyula utcai lakásban. A lányom 14 éves, az iker-
gyermekeim – Baján és Janka – 18 hónaposak.

– Az ön nevét a tapolcaiak többsége a kór-
ház körül kialakult kritikus helyzet alkalmával
ismerte meg, mint a kórházi dolgozók szószó-
lóját, illetve mint a szakszervezet elnökét.

– Az első olyan „igazi” felszólalásom még
azon a Városi Moziban tartott lakossági fóru-
mon volt, amelyet azért hívott össze Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő és Császár László
polgármester, mert a kórházat működtető cég
bejelentette, hogy csoportos leépítést, elbocsá-
tást akar. Abban az idegtépő hangulatban
merült fel aztán annak a lehetősége, hogy hoz-
zunk létre munkástanácsot, vagy alakítsuk meg
a kórházban a szakszervezetet. Ez utóbbi mel-
lett döntöttünk, és sokan beléptünk az Egész-
ségügyben Dolgozók Demokratikus Függet-
len Szakszervezetébe. A tagok pedig engem
választottak meg elnöknek. Az akkori városve-
zető, Császár László és a jegyző segítségével
nagy nehezen, de sikerült visszaszerezni a mű-
ködtetést. Nagy segítségünkre volt akkor az ön-
kormányzat, bármilyen kéréssel fordulhattunk hoz-
zá. A kórház élére visszahelyezett dr. Flórián
Csaba igazgató úrral úgymond majdnem bará-
ti viszonyt sikerült kialakítanom. Amikor aztán
kiderült, hogy az Új Széchenyi Tervben – az
önkormányzat és az igazgató javaslatára – már
a struktúraváltás körvonalazódott, különböző
fórumokon is elmondtam, hogy ha megszün-
tetik Tapolcán az aktív ágyakat, akkor az
milyen következményekkel jár, miként fogja

érinteni a térség lakosságát. Sajnos az idő
engem igazolt. Igaz, hogy pénzráfordítással,
de meg lehetett volna tartani az aktív ágyakat.

– Ma is lát még esélyt arra, hogy vissza
lehet állítani az aktív sebészetet és az aktív bel-
gyógyászatot?

– Igen. Ha visszahallgatjuk a dr. Zombor
Gábor egészségügyi államtitkár által mondott
ígéreteket, akkor van rá lehetőség. Az egész-
ségügyben új elképzelések közvonalazódnak,
amelyeknek az a lényege, hogy tömbösítik a
kórházakat, azaz Veszprém megyében a cent-
rum szerepét a Cholnoky Ferenc Kórház fogja
ellátni. Ott a súlyosabb műtétek elvégzésére
kerülne sor. Az olyan kisebb műtéteket, mint
amilyen az epeműtét, a vakbélműtét, a lábam-
putálás, amelyek nem igényelnek komolyabb
felszereltséget, a kisebb kórházakban oldanák

meg, mint amilyen a pápai, a tapolcai, vagy az
ajkai. A belgyógyászat visszaállításával sem
lenne igazán probléma, ott az aktív ágyakat
gyorsan vissza lehetne állítani.

– Mi a helyzet a szülészettel?
– Ez a legnehezebb része a dolognak. A szü-

lészetnek, mint osztálynak nagyon sok min-
dennek meg kell felelnie. Szakmai minimum
feltételek, eszközök és neonatológiai háttér is
szükséges hozzá. Ebben mindig is gyengék
voltunk. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ott,
ahol van megfelelő sebészeti háttér, ott szülő-
ház, szülőotthon létesüljön. Ezért arra van szük-
ség, ha esetleg császármetszésre kerülne sor,
akkor ott azt el tudnák végezni.

– Mint a város alpolgármesterét kérdezem:

mekkora az esély arra, hogy az elment orvo-
sok visszajöjjenek a tapolcai kórházba?

– Erre a kérdésre sem könnyű választ adni.
Mert leépíteni könnyű volt, de a humánerőt újra
ideszervezni már nem az. De ha kedvező aján-
latokat, vagy csak kedves visszahívást kap az
illető, akkor az orvosok egy része biztos, hogy
visszajönne. De természetesen vannak olyanok
is, akik nem, mert a jobb lehetőségek reményé-
ben már másutt helyezkedtek el. De mielőtt eze-
ket a lépéseket megtennénk, fel kell újítani a kór-
házat. Erre már minden esély adott, hiszen a
Magyar Közlönyben is megjelent, hogy a beru-
házáshoz a kórház megkapta a plusz forrást is.

– Térjünk vissza az önkormányzati munká-
hoz. Ön már a második ciklusban tagja a kép-
viselő-testületnek, a mostaniban pedig az alpol-
gármesteri feladatokat is ellátja. Melyek ezek?

– Eléggé új ez a feladat számomra, meg is
lepett a felkérés, de minden igyekezetemmel
azon leszek, hogy az elvárásoknak megfeleljek.
Alpolgármesterként Dobó Zoltán polgármester
általános helyettese lettem. Tehát, ha ő nincs itt-
hon, akkor minden feladatot, amelyet neki kel-
lene ellátnia, én fogom ellátni, illetve személy-
re szabott megbízásokat kapok tőle.

– Nem hiányzik a kórház, a „mentőzés”?
– De nagyon. November 16-án volt az utol-

só munkanapon az Országos Mentőszolgálat-
nál. De kérelmet fogok benyújtani Ónodi Líviá-
hoz, az OMSZ Közép-dunántúli Régió orvos-
igazgatójához, engedélyezze, hogy havonta 
2-3 alkalommal, társadalmi munkában, a sza-
badidőm terhére dolgozhassam. Ugyanezt sze-

retném kérni a tapolcai kórház főigazgatójától
is, mert nagyon hiányzik az ottani a munkám
is. Huszonkét év után nem könnyű otthagyni azt
a hivatást, ami kitöltötte az életem nagy részét.

– Újra csak visszakanyarodtunk a kórház-
hoz. Már egy előző beszélgetésünk során emlí-
tette, hogy lehetőség nyílna arra, hogy a tapol-
cai kórházba egy CT-készülék kerüljön.

– Ez valóban így van. Egy Hévízen élő orosz
befektető vásárolt egy ilyent, és ha az OEP a
működtetését finanszírozná és a GYEMSZI,
valamint a kórház befogadná, akkor elhozná
Tapolcára. Ha CT-projekt megvalósulna, akkor
a tapolcai a Tapolca környéki betegeknek nem
kéne Ajkára, vagy Veszprémbe menniük. Lé-
nyegesen lerövidülne így a várakozási idő is.
Ez a CT-s vizsgálat ugyanúgy működhetne,
mint a járóbeteg-ellátás. Dr. Lang Zsuzsanna
főigazgató asszonnyal egyeztető tárgyalást sze-
retnénk folytatni ezzel kapcsolatban, majd ter-
mészetesen az orosz befektető is el fog jönni a
kórházba, hogy találkozzon vele és a lehetősé-
geket, a feltételeket megbeszéljük.

– Ha idekerülne az a CT-készülék, ki működ-
tetné?

– Elsősorban a szakasszisztensek, úgy mint
a többi kórházban. Úgy gondolom, hogy a
tapolcai röntgenasszisztensek biztos, hogy
elvállalnák, hogy részt vegyenek olyan tovább-
képzésen, amellyel ezt a feladatot el tudják
majd látni. A leletek kiértékelése viszont azon
a rendszeren keresztül fog megvalósulni, ami
a struktúraváltásban is bent van, azaz a PACS-
rendszeren keresztül digitális képminőséget
juttat tovább a fogadó kórházba. Jelen esetben
ilyent a veszprémi, a székesfehérvári és a zala-
egerszegi kórház tud fogadni a térségünkben.
A kiértékelt leletek ezután visszakerülnek majd
a küldő kórházba, azaz a tapolcaiba.

– Öntől is megkérdezem. Öt év eltelte után
milyennek szeretné látni Tapolcát?

– Virágzó, fejlődő városnak. Ha a Testület
Tapolca polgárainak érdekeit fogja szem előtt
tartani az elkövetkezendő öt évben, akkor a
város fejlődni fog. Most a pártérdekeket telje-
sen háttérbe kell szorítanunk. Bízom benne,
hogy ebben a ciklusban Tapolcán nem olyan
érdekek fognak érvényesülni, amelyeket Buda-
pesten, a Parlamentben fogalmaznak meg. Mert
Tapolca fölött döntöttek eddig több kérdésben,
ilyen a kórház ügye is. Ha már azt elérjük,
hogy strandot tudunk építeni, ha a kórházba
vissza tudjuk hozni az aktív ágyakat, ha felépül
az új mentőállomás és ha még munkahelyeket
is sikerül teremtenünk, akkor szerintem az 5 év
„hozadéka” meg fog látszani a városon és a
lakosság megelégedettségére fog válni.
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A kórházépítés alatt is folyamatos és biztonságos a betegellátás

„Virágzó, fejlődő városnak szeretném látni öt év után Tapolcát”

Császár László önkormányzati képviselő, a
FIDESZ-KDNP frakcióvezetője arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy siker koronázta azt a lob-
bitevékenységet, amit még Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő és ő is folytatott – a
szeptemberi, Tapolcán megtartott FIDESZ-
KDNP frakcióülés résztvevőivel is – annak
érdekében, hogy ahhoz a pályázathoz, ame-
lyet a struktúraváltáshoz nyert a 100 éves tapol-
cai kórház, plusz forráshoz jusson. Erre azért
volt szükség, mert a közbeszerzési eljárás lezá-
rásához kevés volt a rendelkezésre álló összeg.
Az elnyert plusz forrásnak a birtokában már ki
lehet hirdetni a közbeszerzési eljárás nyertesét
és december 9-én az alapkőletételre is sor kerül.

– A rehabilitáció fejlesztésére, valamint a
struktúraváltásra benyújtott két pályázaton
keresztül több, mint 2 milliárd 300 millió forint
fog a kórházhoz kerülni. Amit ígértünk, azt
teljesítettük, és az új mentőállomás is meg-
épülhet a pályázat segítségével. A 100 éves
kórházunkhoz méltó ez a fejlődési irány –
mondta Császár László.

Épülhet az új
mentőállomás

Fotó: N. Horváth

Rig Lajos alpolgármester abban bízik, hogy az elkövetkezendő öt évben az
együttműködés, az összefogás lesz jellemző a városban



A Nagy Háború Tapolcai Arcai és emlékeze-
te a tárgyi emlékek tükrében címmel nyílt
kiállítás a múzeumban november 13-án a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum szerve-
zésében. 

A szép számban megjelent érdeklődőket
Décsey Sándor, az intézmény igazgatója
köszöntötte. Az ünnepség elején néma főhaj-
tással adóztak annak a 147 fő hadbavonult
emlékének, akik az I. világháború harcmezein
veszítették életüket és nem tértek vissza szere-
tett városukba, családjukhoz. Az igazgató
köszönetét fejezte ki azoknak, akik bármilyen
formában részt vettek abban, hogy a kiállítás
létrejöhessen. Külön kifejezte háláját Hangodi
László történész muzeológusnak, aki 1986-ban
– akkor még gimnazistaként – interjút készített
az élő háborús veteránokkal.  Elmondta, hogy
bár a kiállítás méreteit tekintve kicsi, azokhoz
a kiállításokhoz képest, melyek a Nagy Hábo-
rú centenáriuma okán szerte a világban nyíltak,

de mégis hatalmas, hiszen ebben az egy terem-
ben 25 tapolcai egykori világháborús katona
arcképe néz ránk. 

Dobó Zoltán polgármester örömének adott
hangot, hogy ilyen sokan érdeklődnek a tárlat
iránt. Köszöntőjében személyes érintettségé-
ről is mesélt dédapja háborús levelei kapcsán.

– Ma szembenézhetünk olyan tapolcaiak-
kal, akiktől megtanuljuk azt, hogy milyen érzés,
elhatározás bátran belemenni egy olyan dolog-
ba, amiből nem biztos, hogy van kiút. De mégis
nagyon sokan vállalták közülük a hősi halált,
nagyon sokan szép kitüntetéseket szereztek és
nagyon sokan túlélték és elmesélték nekünk.
Fontoljuk meg mindennap, mikor megnyilat-
kozunk, mikor valamire a szavunkat adjuk,
hogy vajon ők akkor meggondolták-e ezt, – pél-
dául, hogy füttyszóval vonultak a frontra és
felvirágozták puskájukat –, akkor még nem
sejtették, hogy nem az lesz, amire ők készül-
nek. Ez is arra tanít minket, hogy az erős helyi
közösség mindig erős szellemet, erős tudatot
tud nevelni. Ebben a szellemben tekintsük meg

ezt a kiállítást, ebben a szellemben meséljük el
otthon, hogy mit éreztünk ma, s ebben a szel-
lemben építsük tovább ezt a közösséget, hogy
méltók legyünk azokhoz az ősökhöz, akik ha
kellett, a legdrágábbat adták azért, hogy ma,
magyarul, együtt köszönthessük őket – mond-
ta a polgármester.

Rainer Pál történész, muzeológus a veszp-
rémi Laczkó Dezső Múzeum munkatársa meg-
indító, érzelmektől sem mentes történetek men-
tén mutatta be az első világháború borzalma-
it. Elmondta, hogy szakmájából adódóan ren-
geteg megemlékezésen vesz részt, és sajnos
sok helyen, kipipálandó feladatként kezelik a
történelmi visszatekintéseket, a szívre, lélekre
kevésbé hatnak. Történeteit hallgatva a kiállí-
tás közönsége 100 évet ugrott vissza az időben,
az élmények mégis maiként és személyesként
hatottak. Megemlékezése végéhez közeledve,
arra kért, sarkallt mindenkit, ha eddig nem is
így volt, de a centenárium legyen egy alkalom
arra, hogy megismerjék felmenőik történeteit,
életútját. Havasi Gábor

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola és a Balaton-felvidéki Nagy-
családosok Egyesülete Szent Márton köpö-
nyege címmel, november 14-én már harma-
dik alkalommal szervezett nagyszabású
Márton-napi családi összejövetelt és lampi-
onos felvonulást.

Az eredetileg csak „szűkebb” körre tervezett
programsorozat mára már meghatározó városi
rendezvénnyé nőtte ki magát. A több száz fel-
nőtt és gyermek számtalan felemelő és színes
programon vehetett részt azon a délutánon. 
Az ünnepség ifjúsági szentmisével kezdődött,
amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celeb-
rált. Majd azt követően az érsek atya felszentel-
te a megújult, 130 éves iskola épületét és Isten
áldását kérte mindazokra, akik a munkálatokat
elvégezték, az ott tanító pedagógusokra, a szü-
lőkre és a gyerekekre. A pedagógusoktól azt

kérte, hogy türelmes szeretettel közvetítsék 
a tudást, a bölcsességet a tanulók számára. 
Az iskolában tanuló diákoktól pedig azt, hogy
szeressék meg a becsületes és kitartó munkát.

Dobó Zoltán polgármester annak az örömé-
nek adott hangot, hogy ebben a szépen felújí-
tott iskolában nagyon fontos az, hogy a jövő

generációja hitben és szeretetben növekedjen,
hogy aztán majd a felnőtt életében tovább tudja
adni azokat az erkölcsi értékeket, amelyeket a
katolikus egyház magában hordoz. Itt megta-
nulja, hogy miként kell nemzetben gondolkod-
ni és mit jelent a nemzeti hovatartozás, össze-
fogás.

Rohály Eszter a szervezők nevében köszön-
tötte a rendezvény résztvevőit és kívánt min-
denkinek tartalmas kikapcsolódást.

A köszöntők, üdvözlések elhangzása után a
gyerekeké lett a színpad. Míg az iskola tanu-

lói Szent Márton legendáját elevenítették fel,
addig Szabó Csaba néptáncoktató zalahalápi
tanítványai tánctudásukkal kápráztatták el a
lelkes közönséget.

De volt ezen a délutánon középkori katonai
viselet- és fegyverbemutató, kézműves foglal-
kozás, népi ügyességi játék is. Sokan vállalkoz-
tak arra, hogy lampiont készítenek maguknak
az esti felvonulásra.

A szülők, a pedagógusok és a támogatók
áldozatos munkájának köszönhetően az ünnep-
ség résztvevőit szeretetlakomán látták vendé-
gül. A sok-sok finomság között ott volt a sült
alma és a sütőtök is, a gyermekkor felejthetet-
len ízét és illatát visszavarázsolva a mába.

A családi nap várva várt eseményeként Szent
Márton lovon érkezett az iskolához. A belvá-
rosi útján sok-sok kis lámpás fénye kísérte.

N. Horváth Erzsébet
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Fotó: N. Horváth

A felújított iskolát dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek szentelte fel

Fotó: N. Horváth

Az iskola tanulói Szent Márton legendáját idézték meg

Fotó: Havasi

A kiállítás a Nagy Háború tapolcai katonáinak állít emléket

Fotó: Archív

Baán Jenő gyalogos tizedesként a
Nagy Háború katonája volt

Szent Márton köpönyege és szeretetlakoma

A Nagy Háború tapolcai arcai és tárgyi emlékezete

Tisztelt Dobó Városrész Lakók!
Szeretettel hívunk minden érdek-

lődőt a december 23-án 18 órától
kezdődő III. Lakótelepi Karácsony
rendezvényünkre.

A rendezvény helyszíne: Közösségi
Ház.

Szervező:                 Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület

III. Lakótelepi
Karácsony

Ünnepeljünk
együtt!

Tapolca Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja

Önt és Kedves Családját 
2014. december 21-én 16 órára 

a Fő téren feldíszített fenyőfához, 
a Mindenki karácsonya

városi ünnepségre.
Ünnepi beszédet mond: 

Dobó Zoltán polgármester.
Közreműködnek: történelmi

egyházak képviselői; Zajongó,
Rézangyalok

„Mester, mi tudjuk: hozzánk
az Isten küldött téged
Nyomodban béke, áldás!
Csodák, jelek kísérnek.”
(Siklós József)

Szeretettel várunk Mindenkit a Tapol-
cai Protestáns Templomba 2014. de-
cember 10-én, szerdán 17 órakor Mészá-
ros Elek Csillag születik című adventi
jótékonysági koncertjére.

Ezzel az esttel emlékezünk minden
elhunytra, köztük Ács János presbiterre,
városunk polgármesterére, halálának 6.
évfordulóján.

Perselyadományaikkal a gyermekek
karácsonyát támogatják.
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Évfordulók
1554. november 460 éve
A török ostrom alá veszi Cso-
báncot.
2004. november 10 éve

A Tavasbarlang kezelési joga visszakerült a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságához.
1554. november 1. 460 éve
Nagy valószínűség szerint ekkor esett el a tapol-
cai lerontott palánkvár.
1884. november 1. 130 éve
Az újonnan épített tapolcai római katolikus isko-
la megnyitása.
1874. november 9. 140 éve
A város kérelmére Kerkápoly Károly pénz-
ügyminiszter 4.000 Ft államsegélyt utalványo-
zott, továbbá 8.000 Ft állami kölcsönt ajánlott fel
a felső népiskola építésére.
1919. november 9. 95 éve
Utcára került a Tapolcai Újság című keresztény
politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap,
amely 20 éven át folyamatosan megjelent.
1984. november 18. 30 éve
Mádl Ildikó sakk Európa-bajnok.
1809. november 19. 205 éve
Batsányi János Napóleon seregeivel Párizsba
megy.
1914. november 19. 100 éve
Befejezték a tapolcai kórház építését. Első ápolt-
jai a fronton megsebesült katonák voltak.
1984. november 22. 30 éve
Új termekkel bővült a tapolcai kórház barlangte-
rápiás részlege.
1944. november 25. 70 éve
Megszűnik a Tapolca és Vidéke című hetilap.
1969. november 30. 45 éve
Megnyílt a Tapolca Áruház.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkö-
vetett lopás bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2014. október hó 15. nap 16,00 óra és 19,30
óra közötti időben a Bányász utcában találha-
tó lakóházba ajtó, illetve ablak befeszítés mód-
szerével behatolt, majd onnan arany és egyéb
ékszereket tulajdonított el. Bűncselekménnyel
okozott lopási kár: 325.600 Ft.
- Az élet vagy a testi épség elleni, illetve más
hasonlóan súlyos fenyegetéssel elkövetett zsa-
rolás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás helyi lakos ellen, aki 2013. de-
cember hó 01. és 2014. október hó 20. közöt-
ti időben több alkalommal közvetlenül testi ép-
sége, élete ellen irányuló fenyegetéssel a sér-

tettől pénzt követelt. Okozott kár: 5.000.000 Ft.
- Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkö-
vetett lopás bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
mivel a rendőrjárőr 2014. november hó 12-én
05,05 órakor a Halápi úton lévő garázssoron
észlelte, hogy 12 db garázst megrongáltak, a
lakatok illetve a takarólécek, pántok az ajtók-
ról le vannak feszítve, az egyik garázsból alu-
felnit, szivattyút és akkumulátort tulajdonítot-
tak el 2014. november  hó 11. nap esti órák és
2014. november hó 12. nap 05,05 óra közötti
időben. Lopási kár: 110.000 Ft., rongálási kár:
1.000 Ft.

Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Házasságot
kötöttek:

Bogdán László és Szabolcsa Csilla
Földvári Donát és Sóstai Krisztina

Hegyesi Richárd és Buruzs Erzsébet
Rozsos László és Lukácsa Mária
Szvitán Róbert és Harkai Zsanett

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
E.ON Észak-Dunántúli Zrt. megbízásából a
Presidente Kft., 2014. november 10-től, a köz-
célú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték,
vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biz-
tonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
céljából munkálatokat végez.

Ezen munkálatok során minden olyan bok-
rot, fát, növényzetet eltávolítanak a vezetékek
biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek
meg a vonatkozó jogszabály követelményei-
nek.

A vállalkozónak csak a vonatkozó jogsza-
bályokat kell figyelembe vennie, a kertésze-
ti, esztétikai szempontokat nem!

Az érintett ingatlanok területére a vállal-
kozó nem jogosult belépni! A munkálatokat
a közterületről, darus járművel végzik el, így
a lehulló ágakat, gallyakat sem viszik el a
magánterületekről.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a
biztonsági övezetben:

A villamosművek, valamint a termelői,
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági öve-

zetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet
13§. (2) bekezdés, j) pontja alapján: fa vagy
más növény akkor telepíthető, hagyható meg,
ha véglegesen kifejlett állapotában fa, vagy
növényzet esetében

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültség-
szintig 3 méternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszin-
tig 2 méternél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség-
szintnél, 1 méternél jobban, annak legkedve-
zőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az
áramvezetőt.

Emiatt kérjük Önöket, hogy aki növé-
nyeinek megóvása érdekében saját maga
kívánja elvégezni a gallyazást, az november
9-ig tegye meg, ellenkező esetben a vállalko-
zó végzi el a szükséges munkálatokat.

Tapolca, 2014. november 4.

Dobó Zoltán polgármester,
Tapolca Város Önkormányzata

Tájékoztatás villamos vezetékek 
melletti gallyazási munkákról

A közúti baleset megelőzésének sokféle
módja lehet. Közülük az egyikkel november
12-étől találkozhat a 84-es főútvonal Lesen-
cetomajtól Balatonedericsig tartó szakaszán
közlekedő autós.

A kihelyezett óriástáblák a két legjellem-
zőbb baleseti veszélyforrásra hívják fel a figyel-
met, mégpedig a gyorshajtásra és a vezetés
közben történő elalvásra.

Mint Rausz István tapolcai rendőrkapitány-
tól megtudtuk, ezen az útszakaszon az elmúlt
3 évben 100 baleset volt, 4-en meghaltak, 30-
35-en pedig súlyosan megsérültek. Ezért is tart-
ja nagyon fontosnak ezt a kezdeményezést,
amelyet reményei szerint újabb táblák felállí-
tása fog követni.

A figyelemfelkeltő tábla kihelyezésének ötlet-
adója a lesenceistvándi lakos, de a Tapolcai
Rendőrkapitányságon dolgozó Orbánné Juhász
Kinga volt. Megkereste Tóth Csabát, Lesence-
istvánd polgármesterét, aki örömmel vette a kez-
deményezést, és azonnal keresték a megoldást a
kivitelezésre. A Generali Biztonságért Alapít-
vány közreműködésével, az általa biztosított 800
ezer forintos támogatással az óriás, figyelemfel-
keltő táblák hamarosan el is készültek.

A november 12-ei avatáson Zsebe Attila
diakónus áldotta meg a táblákat, hangsúlyoz-
va, hogy ha csak egy ember életét lehet velük
megmenteni, az isteni akarat és az emberi jó
szándék már elérte a célját.

N. Horváth Erzsébet

Már több éve annak, hogy a Vinum Vul-
canum Borlovagrend és Mezőssy Zoltán
házigazda hagyományőrző lúdvacsorára
és a megszentelt új bor kóstolására hív
vendégeket a Tamási Áron Művelődési
Központba, illetve, hogy részesei legye-
nek annak a felemelő szertartásnak,
amellyel a borrend új lovagjait avatják.

A november 8-ai rendezvény vendégeit
Dobó Zoltán polgármester köszöntötte,
majd Szent Márton tettének felelevenítésé-
vel arra hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy nagy szívvel, alázattal és szeretettel
álljanak a mellé a nemes ügy mellé, amely
ezen az esten indul útjára, azaz a lehetőség
szerinti adományaikkal segítsék a Batsányi
utcai gyermekorvosi rendelő felújítását.

Csernai Balázs atya Jézusnak a vizet
borrá változtató csodatételéről szólva arra
figyelmeztetett, ha felismerjük, hogy az
adott pillanatban mit kell cselekednünk, ha
hallgatunk Jézus szavára, akkor az életünk
is igaz, nemes borrá válik.

Zichy Emőke református lelkész egy ked-
ves és igaz történeten keresztül arra muta-
tott rá, hogy a szőlősgazda munkája nem-
csak sikerrel, de nehézséggel is jár, de ha
rajta van az Isten áldása, akkor szeretettel
végzi azt.

Az új bor megáldását követően az est
vendégei megkóstolták az addig a pincék

mélyén rejtőzködő, de most már megáldott
új bort.

Tóth János Zoltán, a Vinum Vulcanum
Borlovagrend nagymestere a borlovagava-
tást megelőző ceremónia kezdetén a bor-
nak, mint a természet ajándékának a külön-
legességére hívta fel a figyelmet. Benne
van az egész természet: a víz, a levegő, a
föld, a napsugár és az ember a lelkével és
a verejtékes munkájával.

Az avatandó új borlovagoknak – Huba
Mariannának, a Hunguest Hotel Pelion
igazgatójának és Ekmann Lászlónak, a Z+D
Kft. ügyvezető igazgatójának – első „pró-
batételként” fel kellett ismerniük a lovag-
rend zászlós borát, a Kéknyelűt és néhány
szóval jellemezniük is kellett. Esküjükben
fogadták, hogy ezentúl a badacsonyi és a
Szent György-hegyi borokat népszerűsítik
és hírüket viszik, amerre járnak a világban.

Mezőssy Zoltán házigazda az avatást
követően jó étvágyat kívánt a vacsorához,
amelynek „főszereplője” a libasült volt. Az
új bor ünnepe, a Szent Márton-napi lúdva-
csora vidám hangulatú baráti beszélgetéssel
és az elmaradhatatlan tánccal ért véget.

Dobó Zoltán polgármester kérése eltalált
az est vendégeinek szívéhez: az urnában
több mint egymillió forint gyűlt össze a
gyermekorvosi rendelő felújítására.                     

N. Horváth Erzsébet

Óriástáblákkal a balesetmegelőzésértJótékonykodásra nyitott szívvel
a Szent Márton-napi borünnepen

Fotó: N. Horváth

A lesencetomaji Homok-majornál felállított táblánál a nemzetiszínű szala-
got Rausz István rendőrkapitány, Tóth Csaba polgármester és Kis Kádi
Gábor, a Generali Biztosító területi igazgatója vágta át

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
„Egy cipősdoboznyi szeretet” elnevezésű jóté-
konysági megmozdulást szervez, amelyhez az
Önök segítségét kérnénk.

Lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a Sze-
retet Ünnepén egy kis kedvességet ajándékozhas-
son a hátrányos helyzetben élő gyerekeknek.

Az adományokat 0-14 éves korig várjuk
dobozba csomagolva, pl.: játékot, iskolai eszkö-
zöket, tisztálkodási szereket, édességet stb…min-
den olyan tárgyat, amikkel szebbé lehet tenni
egy kisgyermek karácsonyát.

Kérjük, vagy egy külön papírra jegyezze fel a
doboz tartalmát, (hogy hány éves gyermek részé-
re tartalmaz ajándékot, illetve, hogy fiúnak vagy
lánynak szánják a csomagot), vagy ne zárja le!

Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne segíte-
ni, kérjük, hogy az adományokat szíveskedjen a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
(Tapolca, Hősök tere 15.) 2014. december 15-ig
eljuttatni, munkatársaink pedig továbbítják a
rászoruló gyerekek részére.

További információ: 87/322-977, 06-30/563-
5927.

Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk
Önnél is támogatásra talál, ezáltal az idén több
gyermeknek lehet örömteli karácsonya.

Köszönettel és tisztelettel:
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai

„Egy cipősdoboznyi
szeretet”
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A 90 éves Horváth Lászlóné Margit néni
meghatottan fogadta Dobó Zoltán polgár-
mestert, Rig Lajos alpolgármestert és
Kozma Henrik önkormányzati képviselőt,
akik azért érkeztek hozzá november 24-én,
hogy születésnapján a város nevében kö-
szöntsék.

Margit néni dolgos, küzdelmes évtizedeket
tudhat maga mögött. Mint a diszeli Bácshegy-
ben született leány, már korán segített szőlős-
gazda édesapjának a munkálatokban. Még
nagyon fiatal volt, amikor a szőlőmunka szin-
te minden területével megismerkedett. Jó mun-
kásként gyakran hívták mások is napszámba.
Ő szívesen ment. Nemcsak azért, mert szere-
tett dolgozni, de azért is, mert az így keresett
pénzével segíthette a családját.

1956-ban ment férjhez és így került Tapol-
cára. Mint mondja, kezdetben házaknál dolgo-
zott, majd a Volánnál is volt 15 évig takarító-
nő. Nagy szeretettel beszél a már meghalt fér-

jéről, aki szintén annál a vállalatnál volt kala-
uz. Fiuk, Csaba 1960-ban született. Margit
néni büszkén meséli, hogy nagyon dolgos,
ügyes ember lett belőle, sok mindent maga
készített, épített a ház körül is.

A két unoka messzire került Tapolcáról és
messzire is jutott: Zsuzsa szállodamenedzser
lett, Bence pedig építészmérnök.

Margit néni, ha a szeme engedi, sokat olvas
még ma is, televíziót néz. A fizikai munkát már
nemigen bírja, de azért a ház körül még tesz-
vesz. 2005 óta eljár a Szent István utcai Idő-
sek Klubjába. Mint mondja, jó ott lenni,
nagyon rendesek, kedvesek a gondozónők,
becsülettel ellátják a feladatukat.

Nagyon várja már a karácsonyi ünnepeket,
hogy szeretett unokáit magához ölelhesse.

A születésnapra érkezett vendégek nem jöt-
tek üres kézzel. A gyönyörű csokor virág mellé
elhozták Orbán Viktor miniszterelnök köszön-
tő levelét is. N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

Fotó: N. Horváth

A 90 éves Margit nénit Dobó Zoltán polgármester, Rig Lajos alpolgármes-
ter és Kozma Henrik önkormányzati képviselő köszöntötte

Isten éltesse, Margit néni!

A strandberuházással kapcsolatban arról
tájékoztatta lapunkat Császár László ön-
kormányzati képviselő, ha nem az elfoga-
dott tervek és a lefolytatott közbeszerzé-
si eljárás szerint valósul az meg, ha új
tervek, elképzelések születnek, akkor
nemcsak a 250 milliós kormányzati támo-
gatás kerül veszélybe, de a strand léte is.

– Tapolca – Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselő hathatós közbenjárásának
köszönhetően – 2013 decemberében mint-
egy „karácsonyi ajándékként” 250 millió
forintot kapott a kormánytól a strand felújí-
tására. Ezzel az összeggel az önkormányzat
által biztosított 100 millió forinttal a 100%-os
önkormányzati tulajdonú Városgazdálko-
dási Kft., a strand üzemeltetője elkészíttet-
te a terveket, megindíthatta a közbeszerzé-
si eljárást, illetve megjavíttatta a strand terü-
letén lévő melegvízű kutat. 

– A stranddal kapcsolatban már több
egyeztető tárgyalás volt az elmúlt időszakban,
amelyen én is részt vettem. Megtörtént a köz-
beszerzési eljárás, és ott derült ki, hogy a leg-
kedvezőbb kivitelezői ajánlathoz is hiányzik
még 100 millió forint. De azt is hozzátehe-
tem, hogy a működési engedély kiadásáig
még 100-150 millió forintra is szükség lenne,
hogy az utak, parkolók is elkészüljenek –
hangsúlyozta Császár László.

A mostani tárgyalásokon arról folyt a
vita, hogy a meglévő, elfogadott tervek sze-
rint valósuljon meg a strandépítés, vagy egy
új helyen, új tervekkel készüljön egy új. 
A kormány a 250 millió forintot az eredeti

elképzelésekhez, tervekhez adta. Sőt, szü-
letett egy megállapodás a belügyminiszté-
riummal arról, hogy a kapott pénzösszeget
2014. december 31-ig fel kell használni,
azaz a beruházást el kell kezdeni. Vélemé-
nyem szerint, ha most új tervekről, új terü-
letek bevonásáról kezdünk beszélni, ha nem
az eredeti tervek szerint építkezünk, akkor
veszélybe kerül a kapott 250 millió forint,
és akkor semmilyen strandunk sem lesz. 
A tanuszoda kérdését az eredeti tervhez nem
lehet kapcsolni, hiszen az állami beruházá-
sú, állami fenntartású és működtetésű lesz,
ha épül Tapolcán. Ismét csak hangsúlyozni
tudom: ha új tervekkel , új elképzelésekkel
kezdünk most foglalkozni, azoknak a meg-
valósítása milliárdos nagyságrendű lenne.
Honnan lenne rá pénz? A mi frakciónk
maximálisan tudja támogatni az eredeti ter-
vek megvalósítását, ezért is segítettem,
hogy Kontrát Károly államtitkár és a tapol-
cai polgármesteri hivatal munkatársa talál-
kozzon egymással, hogy minél zökkenő-
mentesebb legyen a felmerülő problémák
megoldása. Azt viszont nem tudjuk támo-
gatni, hogy a „megálmodott” új tervek, új
helyszínek miatt elvesszen az a lehetőség,
hogy Tapolca lakóinak strandja legyen.

Akkor, amikor az elfogadott tervek elké-
szültek, az a cél vezetett bennünket, hogy
ne a strandberuházáson „spóroljunk”, ha-
nem hogy az üzemeltetés legyen olcsóbb
és majd az anyagi lehetőségeink birtoká-
ban és nyertes pályázatok segítségével a
strandunkat továbbfejleszthessük.     NHE

Veszélybe kerülhet a strandberuházás?

A Városi Strand ügyével kapcsolatban már
több alkalommal volt egyeztető tárgyalás az
érintettekkel. Ezek közül a megbeszélések
közül kettőt Dobó Zoltán polgármester veze-
tett, a harmadikat pedig Lévai József, a Gaz-
dasági Bizottság elnöke. A jelenlegi és a vár-
ható helyzetről őt is megkérdeztük.

– A strand ügye úgy esett, hogy éppen az
önkormányzati választások környékén volt az
a határidő, amikor a közbeszerzésre be kellett
adni a pályázatokat. Két érvényes pályázat
érkezett a kivitelezési munkálatok ellátására.
December 12-éig kell döntenünk arról, hogy kit
hirdetünk ki győztesnek. Megmondom őszin-
tén, nekem sok új információ jutott a birto-
komba azokon a megbeszéléseken, amelyeket
a strandberuházással kapcsolatban folytattunk.
Ezek ma már másképp láttatják velem a hely-
zetet, mint ahogy eddig – információ hiányá-
ban – gondolkodtam. Azt már látni lehet, hogy
a legfontosabb kérdéskör, hogy minél megala-
pozottabb döntést tudjunk hozni a közbeszer-
zéssel kapcsolatban. Van olyan határidő és
körülmény, ami sürget bennünket. Az egyik
az, hogy a 2013 decemberében kapott 250 mil-
lió forintos kormányzati támogatásról valami-
kor tavasszal született egy megállapodás az
önkormányzat és a belügyminisztérium között.
Abból adódóan határidős kötelezettségünk van.
December 31-ig el kell küldenünk a beszámo-
lót arról, hogy hogyan használtuk fel a kapott
összeget. A felhasználás az önkormányzat
részéről annyit jelentett, hogy azt a 250 millió
forintot át kellett utalnunk a Városi Strand fej-
lesztését lebonyolító Tapolcai Városgazdálko-
dási Kft-nek törzstőke emelésként azzal a kikö-
téssel, hogy csak strandfelújításra használhat-
ja fel. Ez az átutalás meg is történt. Kell még
egy szöveges részt is mellékelnünk a beszámo-
lóhoz, ami valójában arról ad tájékoztatást,
hogy miként használtuk fel a kapott összeget.
Parapatics Tamás, a Polgármesteri Hivatal
munkatársa ezt átadta a belügyminisztérium
illetékes osztályvezetőjének, de tudott beszél-
ni Kontrát Károly államtitkár úrral is. Úgy

tűnik, hogy a beszámoló rendben lesz. Ez nagy
könnyebbséget jelent számunkra, mert a
továbblépéshez kicsit szabadabb kezet kapunk
ezáltal. A már említett munkamegbeszélése-
ken érdemi döntés – értelemszerűen – nem
született, valószínű, hogy egy decemberi rend-
kívüli testületi ülésen fogjuk a strand kérdését
megtárgyalni. Magánvéleményemmel azt az
álláspontot képviselem, hogy az lenne a jó, ha
a strandberuházás alkalmas lenne arra, hogy a
kormánycélként megfogalmazott tanuszoda
pályázatot be tudjuk fogadni és szerves része
lenne a strandépítésnek. Ez egy fontos eleme
lenne annak a tervnek, hogy ne csak megépül-
jön, hanem teljes körű szolgáltatást tudjon nyúj-
tani a tapolcaiaknak. Mert annál szomorúbb
dolgot elképzelni sem tudok, mint hogy több
száz millió forintból megépítsünk egy strandot
és utána kitegyünk egy táblát, hogy technikai
okok miatt nem tudjuk működtetni.

– Hová férne el a tanuszoda?
– A helyszín mindig kérdéses volt. Ezzel

kapcsolatban különbözőek az álláspontok. Van,
aki azt mondja, hogy arra kicsi a strand terü-
lete. Én azt gondolom, hogy elhelyezhető rajta
egy ilyen beruházás, másrészt a Városi Sport-
telep területére is tudnánk terjeszkedni. Ezzel
kapcsolatban is folytak egyeztetések a már
említett megbeszéléseken. A Városi Sporttele-
pet működtető Tapolca Kft. igazgatója is úgy
nyilatkozott – remélem, nem hazudtol meg –,
hogy elképzelhetőnek tartja, illetve nem zárkó-
zott el attól, hogy a strand területe ily módon
növekedjen. Értelemszerűen tehát át kéne ter-
vezni a strandberuházást.

– Ha új tervek, elképzelések valósulnának
meg, az nem lenne időveszteség? Így is meg
tudna nyílni a strand jövő nyáron?

– Azt gondolom, hogy a beszámoló elkészíté-
se jelentette a sürgető határidőt, az új közbeszer-
zési eljárásokat pedig majd később is le tudjuk
folytatni. Az áttervezett projekttel egy optimáli-
sabb megoldást tudnánk megvalósítani. Ez való-
ban időveszteség lenne, de utána megtérülne a
szolgáltatási kör szélesebb körű bővítésével. NHE

Új tervek, új lehetőségek 
a Városi Stranddal kapcsolatban
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VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS FORRÁS SEGÍTSÉGÉVEL 
KORSZERŰSÍTÉSRE KERÜLT 
TAPOLCA VÁROS TÁVFŰTÉSI HÁLÓZATA
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft., mint Kedvezményezett a „Tapolcai II Fűtőműhöz kap-
csolódó primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése” című, a KEOP-5.4.0/12-
2013-0016 azonosító számú projektet valósította meg. A projekt az Európai Unió Kohézi-
ós Alapjából 72,48 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A
144,95 millió forint összköltségű beruházás önrészét a Miniszterelnökség vissza nem térí-
tendő támogatás formájában biztosította.
A KEOP pályázati konstrukció keretében megvalósult fejlesztés eredményeként a II. számú Fűtő-
mű kb. 1,8 km nyomvonalú vezeték hálózatán megtörtént a csővezetékek cseréje korszerű, kis
hőveszteséggel üzemelő előszigetelt vezetékpárra, melyek több évtizedre garantálják a fogyasz-
tók biztonságos, kis hőveszteségű hőellátását. A használati melegvízet szolgáltató hőközpontoknál
kialakításra került az épületenkénti melegvíz készítés.
Az elkészült beruházás lehetővé teszi, hogy az épületek saját igények szerinti szolgáltatást kap-
janak mind a fűtési, mind a használati melegvíz ellátás terén. A projekt eredményeként lehetővé
válik továbbá, hogy igény esetén újabb fogyasztók kapcsolódhassanak a távfűtési rendszerre.
A gondos előkészítés valamint a kivitelező pontos és gyors munkájának köszönhetően a projekt az
eredetileg tervezett 2015. március 31-i határidő előtt megvalósult -a műszaki átadás-átvétel 2014.
október 20-án megtörtént-, így az idei fűtési idényben már a megújult hőközpontok és a korszerű,
kis hőveszteségű vezetékhálózat biztosítja a II. számú fűtőmű távfűtési hálózatába bekapcsolt
tapolcai lakosság fűtés és melegvíz ellátását.
További információ kérhető:
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Cím: „Tapolca II. számú Fűtőműhöz kapcsolódó
primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése.”
E-mail: vgkft.tavfutes@t-online.hu
www.tapolcaivarosfejlesztes.hu/futomu/
www.szechenyi2020.hu



1895. július 2-án született Lesenceistván-
don. Apja cipész volt. A nagycsaládos szülői
házból gyerekfejjel került Tapolcára szabó-
inasnak a Palkovics-szabósághoz. Alig múlt 19
éves, amikor önkéntesként – a világháború
forgatagába kerülve – 1914 decemberében
bevonult a 20. honvédgyalogezredhez, Nagy-
kanizsára. Ezt követően Pozsonyban híradós
távirász kiképzést kapott. Részt vett a romá-
niai és galíciai hadműveletekben, majd 1918-ban
az olasz frontra vezényelték (Piave, Isonzo).
Az összeomlás kiképző tizedesként érte
Elzász-Lotharingiában. 

A háború után 1925-ig szabósegédként dol-
gozott Tapolcán a Holler-szabóságnál. 1926-ban
mesteroklevelet szerzett, és önálló lett. Szabó-
műhelyét, egyben üzletét Tapolcán, a Csányi
László utca 15. szám alatti épületben nyitotta
meg. Tehetsége hamar megmutatkozott, és
szabásmintáiban hatásosan alkalmazni tudta
a kor nyugat-európai és amerikai férfi divat-
jának stílusjegyeit.

A ’20-as évtized végén már hét segéddel
dolgozott, és inasokat is tanított. A szabóüzle-
tét felkeresők könyv alakú katalógusból
választhatták ki a nekik tetsző szövetet, s ha

az véletlenül nem volt raktáron, úgy máris
ment a megrendelés a korszak híres szövetke-
reskedőihez, a Barna-testvérekhez, vagy a
Schnábel-céghez, Győrbe vagy Budapestre.

Precíz, megbízható, divatos munkájának
hírét sok településen ismerték a Balaton-felvi-
déken. A kuncsaftok köre főleg a polgári
középosztályból, orvosokból, ügyvédekből,
mérnökökből, tanárokból, kereskedőkből és
iparosokból alakult ki, de a környékről több
földbirtokos is nála dolgoztatott.

Miután 1930-ban megnősült és házat épített
a Tavasbarlanghoz közeli Attila utcában (ma
Kölcsey utca), a műhelyét is ide helyezte át.

Munkája és családja mellett a Szent György-
hegyi szőlője volt a mindene. Szerette az iro-
dalmat, a folyóiratokat, az újságokat. Az Erdé-
lyi Helikon íróit anyagilag is támogatta, ezért
az Erdélyi Szépmíves Céh 1939-ben díszokle-
véllel tüntette ki. Elismertségéhez méltóan vette
ki részét a tapolcai ipartestület munkájából is.

1945 elején a helyi, szovjet katonai parancs-
nokság munkaszolgálatra hurcolta. Ajtó-ablak
nélküli, romos helyen dolgoztatták, s a huzat-
ban majdnem teljesen elvesztette jobb szemén
a látását. 

A Rákosi-korszak erőszakos szövetkezete-
sítését szembetegsége miatt – ha nehezen is –,
de elkerülte, s egy segéddel és egy inassal,
később pedig egyedül dolgozott tovább. 
Az akkori évtizedekben bűnnek számító kis-
iparos lét, a megbélyegzés, az adóterhek, igen
megnehezítették ő és családja helyzetét, ame-
lyet csak tetézett, hogy kollektivizálás címén
1962-ben szőlőjét is elvették.

1975. december 10-én, 80 éves korában
hunyt el, hamvai, felesége hamvaival együtt a
tapolcai régi köztemetőben nyugszanak.

Forrás: Dr. Baráth László
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A szándéktól a megvalósításig
– Részletek N. Horváth Erzsébet-dr. Lang Zsuzsanna 100 éves a tapolcai kórház című könyvéből –

„A városka társadalma a kórház eszméjé-
nek megvalósításáért küzdött. Sokan lemoso-
lyogták a nagy buzgóságot, hiszen olyan távo-
linak, olyan bizonytalannak látszott a cél,
amelyre szorgalmasan gyűjtötték a filléreket…
Műsoros estélyeket, kórházi teadélutánokat ren-
deztek, ilyenkor néha táncoltunk is. Hol van-
nak már a törhetetlen rendezők? Cunpfné,
Szentmiklóssyné, stbiek? Hol vannak a régi
orvosok, akiknek hite és törhetetlen energiája
váltotta valóra a távoli álmokat? A mosolygós,
közkedvelt Deák doktor, Lőke, Klein doktor,
aki csak a munkából, fáradságból, sok-sok utá-
najárásból vette ki a részét. S amikor a gondo-
lat tető alá jutott, az álomból valóság lett, sze-
rényen félre állt, nem reflektált babérokra.

Ma áll a kórház és fejlődik és áldást jelent a
városnak és a vidéknek egyaránt. Ma már
elmondhatjuk, hogy egyike az elismert legjobb
nevű vidéki kórházaknak… Akik annak alap-
ját valamikor megvetették, már elmentek mind,
alig-alig emlékeznek reájuk” – írta a tapolcai
születésű Pécs Gyuláné Beszedits Margit írónő
– dr. Beszedits Ede, Tapolca híres járásorvosá-
nak leánya – a Régi emlékek, régi emberek
című könyvében, amely a Tapolczai Lapok kia-
dásában jelent meg 1935-ben. (A fakszimile
kiadás 2006-ban látott napvilágot a Tapolcai
Városszépítő Egyesület gondozásában.)

A fenti, a XIX. század utolsó és a XX. szá-
zad első évtizedeit megidéző, naplószerű írá-
sok, valamint a kötelesség és a felelősségtudat
is arra készteti a XXI. század krónikásait, hogy
a 100 éves kórház történetének bemutatásakor
az elöljárókról, a „tűzvivőkről” is szóljanak.

147 év telt el azóta, hogy Tapolca mezővá-
ros polgáraiban először felmerült a kórházépí-
tés gondolata. Az 1867. január 2-ai tanácsülé-
sen a jegyző indítványára – a jegyzőkönyv
tanúsága szerint – az alábbi döntés született:
„Jegyző Úr indítványa, melyben a helybeli
magtárt, járási költségen megszerezni azt
„Járási Ápolda és kórház” czím alatt a szen-

vedő közönségnek átalakítani ajánlja felvétet-
lén. Végeztetett. Tekintve az üdvös czélt, mely
az indítvány által elérhetik – a tanács az indít-
ványt örömmel veszi annak létesítése tekinte-
téből.”

Az „általánosan óhajtott, emberbaráti terv”
megvalósításához már szinte a Végzés megszü-
letését követően megindult a gyűjtés. Az első
alapítványtevő a tapolcai születésű Vidák János

volt. 1867-ben Bogdán Antal tapolcai lakos 30
forintot, 1888-ban gróf Eszterházy Pál 100
forintot adományozott a nemes ügy érdeké-
ben. Őket 1890-ben követte Csigó István
nemesgulácsi földbirtokos – végrendeletileg
2000 forinttal járult hozzá a kórház építéséhez
–, aki egy ideig a tapolcai választókerület
országgyűlési képviselője is volt. A végrende-
letben kikötötte, hogy egy betegágy majd min-
dig álljon az örökösei rendelkezésére. Ezzel
egy új típusú adományozást, az ágyalapítványt
teremtette meg. Felsorolni is nehéz lenne, hogy
hány és hány, kisebb-nagyobb adományon és
végrendeleti hagyatékon keresztül gyarapodott

az az alap, amely a kórházépítés célját szolgál-
ta...

Az új évszázad beköszönte új fordulatot
hozott a kórházügy érdekében. 1900-ban Tapol-
cára került járásorvosnak dr. Deák Jenő, a bada-
csonyi körorvos, aki hamarosan a kórházépí-
tés lelke lett. 

1905 májusában dr. Klein Gyula Tapolcára,
a szülővárosába jött körorvosnak. Valóságos

polihisztorként karolt fel minden olyan ügyet,
amely a fejlődést segítette elő. Hát, hogyne állt
volna a kórházépítés ügye mellé! Orvosi hiva-
tása gyakorlása mellett élete legfőbb céljává
vált, hogy a városban kórház létesüljön. 1907
áprilisában a Tapolczai Lapokon keresztül nyílt
levelet írt Darányi Ignác miniszterhez, a kerü-
let országgyűlési képviselőjéhez. Benne hang-
súlyozta: 

„Egy járási kórházat akarunk Tapolcán, a
járás székhelyén, 20 év óta fáradunk már ezen
eszme megvalósításán.”

Kórházügyünk címmel induló sorozatával
dr. Klein Gyula valóságos mozgalmat indított

el a városban. 
1911-ben már 67.699 korona volt a kórház-

építési alapon, de ez még a munkálatok elindí-
tásához is kevésnek bizonyult. Ezért is döntöt-
tek úgy a képviselők, hogy az államtól és a
megyétől is kérnek segélyt a kórház építéséhez.
Az államsegély „útját” az 1912 szeptemberé-
ben Tapolcára érkezett Darányi Ignác is
„egyengette”, sőt maga is jelentős összeget
adományozott a nemes cél megvalósítása érde-
kében.

A 45.000 korona államsegély 1913 júniusá-
ban érkezett meg a településhez azzal, hogy az
építkezést még abban az évben el kell kezde-
ni, mégpedig aszerint a tervrajz szerint, ame-
lyet a minisztérium küldött. Az építés pályáza-
tát Keszler Aladár nyerte el. A kiviteli költség
84.916 korona volt. Szakértőnek Bricht Jenő
tapolcai építőmestert kérték fel. Bár a kórhá-
zat eredetileg 24 ágyasra tervezték, a többször
módosított tervek alapján végül is 40 ágyas
építésében állapodtak meg. 

Tapolca és környéke a sok éve várt esemény-
re, a Szent Erzsébetről elnevezett kórház meg-
nyitására készült. Közel 50 év telt el azóta,
hogy a „Járási Ápolda és kórház” megvalósí-
tásának terve megszületett és a 24. óra utolsó
perceiben az álomból valóság lett. 

Mert ha nem kezdődik el az építkezés már
1913-ban, ha nem fejeződik be alig egy év
alatt, akkor talán sokáig csak torzó maradt
volna mindaz, amiért olyan sokan küzdöttek. 

A július 28-án kitört első világháború a tapol-
caiak életét, sorsát is átírta. A kórház hivatalos
megnyitója 1914. november 19-én, Erzsébet
napján volt. Az első betegei nem a városból és
környékéről kerültek ki, hanem a világháború
sebesültjeit hozták a 4 évre hadikórházzá lett
intézménybe.

A könyv bemutatójára december 9-én
13.30-kor kerül sor a Tamási Áron Művelő-
dési Központ színháztermében.

Fotó: Archív

A kórház épülete az 1914-es átadás után

A magyar katolikus egyház a Magyar Szen-
tek és Boldogok Emléknapját minden év-
ben november 13-án tartja. Ezen a napon
mindazokra emlékeznek, akiket a magyar
templomokban tisztelnek, magyar földön
születtek, vagy Magyarországhoz kötődtek.
Ezen a napon azoknak a hétköznapi hősök-
nek, vértanúknak az alakját is megidézik,
akiknek nincs külön ünnepük. Az emlék-
napról 1984-ben határozott a Magyar Kato-
likus Püspöki Kar a II. vatikáni zsinat litur-
gikus rendelkezése nyomán.

A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület no-
vember 23-án a Tamási Áron Művelődési
Központ színháztermében azoknak a magyar
szenteknek és boldogoknak állított méltó emlé-
ket, akik évszázadok távlatából is hatnak a
mindennapjainkra, akiknek példája örökérvé-
nyű üzenetet hordoz.

A rendezvény résztvevőit, a közönséget
Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, hang-
súlyozva, hogy azok a szentek és boldogok,
akiknek az alakját az ünnepi műsor keretében
megidézik a színpadra lépők, kiállták az idő és
a nemzeti emlékezet próbáját. Évezredek tel-
tek el az életük, tetteik óta, mégis utcákat, tere-
ket neveznek el róluk. Ennek a titka egysze-
rű: példájukkal előttünk jártak, úgy élték a
mindennapjaikat, hogy a XXI. században élő
magyaroknak is utat tudnak mutatni. – Sokan
mondják, hogy értékvesztett világban élünk –
figyelmeztetett köszöntőjében a polgármester
–, de valójában ez nem így van. Hiszen, ha az
itt lévők a szívükben élménnyel térnek majd
haza, akkor ők máris gazdagabbak lettek, és

ezt a lelki gazdagságot aztán a családjukban,
a munkájukban, a mesterségükben is tudják
kamatoztatni.

Az ünnepi köszöntőt követően verseken,
prózai szövegeken és énekeken keresztül egy
olyan emlékkönyv nyílt meg a közönség előtt,
amelyen keresztül bepillanthattunk az ember-
feletti emberek életébe. Megjelent előttünk
Szent István alakja éppúgy, mint mindazoké,
akik a szülőföldünkhöz, illetve a nemzetünk-
höz tartoznak és áldozatvállalásukkal, a keresz-
tény erények  gyakorlásával messze kitűntek
a társaik közül. NHE

Fotó: N. Horváth

Szent Mór pécsi püspök alakját
Hatvani Mátyás idézte meg

A „Magyar Szentek és Boldogok
Emléknapja”

Baráth János férfiszabó mester (1895-1975)
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A Tamási Áron Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt a Tapolcai Városi Képző-
művész Kör „Karácsonyi tárlat” kiállítására december 1-én 17:30 órára. A kiállítást meg-
nyitja Hangodi László történész.

Meghívó

Volt középiskolai tanárként emlékezem
azokra a nagy sikerű komolyzenei hang-
versenyekre, amelyeket a fiataloknak
tartottak a Batsányi János Művelődési
Központban. Szinte biztos vagyok abban,
hogy sokan ott kerültek először közel a
komolyzenéhez, és aztán belőlük lett az
a felnőtt közönség, amely ma is ott van
olyan programokon, ahol a zeneiroda-
lom óriásainak műveit szólaltatják meg.
Arról, hogy napjainkban miként lehet
közel hozni a gyermekekhez a komolyze-
nét, Barczáné Tóth Boglárkát, a Tamási
Áron Művelődési Központ vezetőjét kér-
deztük.

– Középiskolásként én is részese voltam
azoknak a felejthetetlen hangversenyeknek,
hiszen idejártam a Batsányi-gimnáziumba –
mondja interjúalanyom. – A Tamási Áron
Művelődési Központ már 10 éve szervez hang-
versenyt a fiataloknak. Fellépett már nálunk a
Mendelssohn Kamara Zenekar, a Savaria
Szimfonikus Zenekar, a Magyar Táncművé-
szeti Egyetem Néptánc Tagozata –, hogy csak
néhányat említsek. Eddig a színháztermünk
adott otthont ezeknek a rendezvényeknek, de
2014-től oly nagy az érdeklődés, hogy kinőt-
te a „Ház falait”, és a Hotel Pelionnal való jó
kapcsolatunknak köszönhetően a szálloda
befogadta ezt a programunkat. Köszönet érte
Huba Marianna igazgatóasszonynak. Amikor
a művelődési központ átépítése zajlott, akkor
egy hangversenysorozatot ott tartottunk, most
viszont az az örömteli „ok” vitt bennünket
oda, hogy egyre több gyermek érdeklődik a
komolyzene iránt. Ismét csak köszönetet kell
mondanom. Ezúttal a szülőknek és a pedagó-
gusoknak, hogy a gyermekek figyelmét ebbe
az irányba fordították.

– Miként tudják a hangversenyt szervezők
közel vinni a komolyzenét a gyerekekhez?

– Tapolcán magas színvonalú a zenei kép-
zés, hiszen nemcsak zenei tagozatos általános
iskolánk van, de országhatáron is átnyúló hírű
Járdányi Pál Zeneiskolánk is. Erre az alapra
építve igyekszünk még plusz élményt nyújta-
ni a fiataloknak. A Filharmóniában nagyon jó
partnerre találtunk. Úgy építik fel az ifjúsági
hangversenysorozat előadásait, hogy vagy a
karmester, vagy a zenekar vezetője mindig
mond összekötő szöveget. Sőt, volt már olyan
hangversenyük is, ahol a magyar tájak népda-
lait mutatták be, és közben a kivetítőn nemcsak
az adott tájegységek jelentek meg, de a nép-
viselet, a használati tárgyak is, ily módon is

közel vitték a fiatalokhoz a népzenét.
– A 2014-2015-re szóló Ifjúsági Hangver-

senysorozat keretében milyen művekkel és
zenekarokkal ismerkedhetnek meg a tapolcai
iskolások?

– Az első előadás november 19-én volt. A
Balázs Elemér Group jazz standardek, klasszi-
kus zeneszerzők feldolgozásain, illetve impro-
vizációkon keresztül mutatta be a jazz műfaj
kialakulását, a gyökereit és ehhez történelmi
vonatkozásokat is szolgáltattak. A zeneválasz-
tás és a szöveges magyarázat maximálisan
szolgálta azt a kitűzött célt, hogy a gyerekek-
hez közel kell hozni a zenét, ez esetben a jazz
műfajt. Hogy ez mennyire sikerült azon a
napon, annak ékes bizonyítékai a fiatalok és

a pedagógusok megnyilvánulásai. A hangver-
senysorozat második előadása alkalmával a
Budapest Kvartett lesz a vendégelőadó. A gye-
rekek a klasszikus darabok mellett népszerű
átiratokat és ragtime feldolgozásokat is hall-
hatnak majd a művészektől, akik a Párizsi
Zeneakadémián tanultak és Európa-szerte
ismertek és elismertek. A bérletsorozat harma-
dik, záró rendezvényén a Duna Szimfonikus
Zenekar lép fel. Műsoruk címe: Muzsikáló
városok. Óriási élménynek ígérkezik, hogy
Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart művein keresz-
tül bepillanthatunk egy-egy európai nagyvá-
ros életébe is.

– A zenei neveléssel olyan összetett élményt
kap a fiatal, amely egy egész életre szóló útra-
valója lehet.

– Ez valóban így van. Egy-egy ilyen hang-
versenyre nemcsak a lelkét kell „felöltöztetnie”
a fiatalnak, de azon meg kell jelennie, visel-
kednie kell, nyitottnak kell lennie az érzelmek
befogadására és még sorolhatnám hosszan
mindazt, amit a zenén keresztül kap.

– Mennyibe kerül egy bérlet? Elérhető ez a
zenei élmény minden gyermek számára?

– A három előadásból álló bérletsorozat ára
1.200 Ft. Nem drága, bár nem lehet tudni,
hogy kinek mi a drága. Valójában egy pizza
árából olyan zenei élményben részesülhet a
fiatal, amelyet talán sehol máshol nem tapasz-
tal.

– Lehet, hogy a mostani élmények hatásá-
ra ő maga fog gyűjteni a zsebpénzéből a követ-
kező bérletre, illetve ő kéri majd a szüleit, hogy
hadd jöjjön el a hangversenyre.

– Bízzunk benne, hogy így lesz. Ha bekö-
vetkezik az, hogy magától is eljön a hangver-
senyekre, akkor már mindent elértünk, amit
szerettünk volna.          N. Horváth Erzsébet

Komolyzene – gyermekközelben

Kemecsi Ferenc filmrendező-előadóművész
november 6-án előadói estet tartott a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási Köz-
pontban Lélektől-Lélekig: Vallomások az idő-
ről, szerelemről és a hitről címmel.

Kemecsi Ferenc irodalmi estjével bejárta
már Európát. Sokáig Svédországban élt, a
Göteborg-i Színművészeti Főiskolán színész-
mesterséget és filmszínészetet tanított. Svéd
nyelven írt könyvet a témában a kilencvenes
évek második felében. A kötet tankönyv lett a
svéd gimnáziumok drámatagozatán és több

felsőoktatási intézményben is. Ma már Ma-
gyarországon él, dokumentumfilmeket készít,
novellákat ír, retorikai és kommunikációs tré-
ningeket tart.

Az előadót a művelődési központ igazgató-
nője, Füstös Zsuzsanna köszöntötte és mutatta
be az est kezdetén a publikumnak. Már a közön-
ség elé lépésének első pillanatától érezhettük,
hogy személyesen nekünk vall gondolatairól,
érzéseiről. Az előadás elején a felgyorsult idő-
ről beszélt: – Valami történt az idővel. Minden
felgyorsult, egyfolytában rohanunk. Szétszórjuk
magunkat, s ezt nemcsak testünk, ami betegsé-
gekkel reagál a nagy rohanásra, hanem lelkünk
is alaposan megsínyli, a lelki problémákat azon-
ban nehezebb meggyógyítani...

Saját élményeit szőtte össze olyan neves
költők, írók ismert műveivel, mint Petőfi 
Sándor, Radnóti Miklós, Juhász Gyula vagy
éppen Örkény István. Az előadás minden perc-
ben lekötötte a hallgatókat, ezen felül elgon-
dolkodtató is volt. 

A szerelem témakörén belül személyes
emlékei és érzései mellett olyan verseket adott
elő, mint Ady Endre Héjanász az avaron, vagy
Juhász Gyula Anna örök című költeménye.
Az est végén egy megrázó fiatalkori élményét
mesélte el, amely mindannyiunk hitét meg-
erősítette, majd Babits Mihály Jónás könyvé-
nek részletével zárta.  A közönség vastapssal
jutalmazta a művészt, biztosítva arról, hogy az
előadás mondanivalója eljutott „Lélektől-
Lélekig”.  Bálint Brigitta

Vallomások az időről, 
szerelemről és a hitről

A Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola adott otthont november 19-én az
immár hetedik alkalommal megrendezett
Regionális Gitártalálkozónak.

A színvonalas előadásokat felvonultató
zenei program elején Lorenz Dávid gitármű-
vész Ethelbert Talbot érsek elhíresült mon-
data után („Nem a győzelem, hanem a rész-
vétel a fontos!”) szabadon úgy fogalmazott,
nem a versengés a legfontosabb, hanem az,
hogy a résztvevők rutint szerezzenek, gazda-
godjanak a zenélés okozta élménnyel.

Péni Béla intézményvezető rövid időuta-
zást tett a múltba. Elmondta, hogy az első
megyei találkozóra 1990-ben került sor, az
ötletgazda Kendeh Gusztáv akkori igazgató
volt. Szünetelt ugyan a zenei seregszemle
néhány évig, de 2000-től kétévente ismét
összejönnek az ifjú gitárosok városunkban.

Ezúttal a helyiek mellett még Siófokról,
Kaposvárról, Keszthelyről, Tihanyból, Zala-
egerszegről, Veszprémből, Pápáról, Balaton-
füredről és Várpalotáról érkeztek a megmé-
rettetésre.

A délutáni ünnepélyes eredményhirdeté-
sen két tapolcai gitáros utánpótlás is nagy-
szerű eredményt ért el. A III. korcsoportban
Döme Barnabás arany-, a II. korcsoportban

Szabó Nóra bronz minősítést kapott. Mind-
két versenyző felkészítő tanára Tihanyiné
Orosz Sarolta volt. Gratulálunk!         

Dancs István

VII. Regionális Gitártalálkozó: 
zenei élmény, sok tehetséges fiatal

Fotó: TÁMK

Megtelt a Hotel Pelion nagyterme érdeklődő fiatallal

Fotó: Bálint

Kemecsi Ferenc a saját élményeit is
beleszőtte előadásába

Fotó: Dancs

Döme Barnabás korcsoportjában
aranyminősítést kapott

A veszprémi Művészetek Háza tisztelettel meghívja önt és családját

a Csikász Galériába /Veszprém, Vár u. 17./
2014. december 5-én, pénteken 17 órára

T. Szabó László festőművész

című kiállításának megnyitójára.
A tárlatot megnyitja:
művészettörténészGopcsa Katalin

60+1
A kiállítás látogatható:
2015. jannuár 31-ig, naponta 10-17 óráig,
szünnap: vasárnap.
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A XX. század két világháborút, mérhetet-
len szenvedést, halált és megaláztatást is
tartogatott a reménytelenségből mindig
kilábalni akaró embernek.

De arra nincsen szó, nincs ige és magya-
rázat, hogy miért kellett a XX. század köze-
pén 6 millió embernek azért meghalnia, mert
zsidónak született. A kegyetlen fájdalom nap-
ján, a Holokauszt Emléknapon szerte a vilá-
gon azokra emlékeznek, akik a haláltábo-
rokban, a munkaszolgálatban vesztették élet-
üket.

Radnóti Miklós költő életútja, művészete
és értelmetlen, kegyetlen halála örök memen-

tó: soha többé!
A Tamási Áron Művelődési Központban

november 12-én nemcsak az ő alakját idéz-
ték meg a színművészek, de azt a kort is,
amely felelős mindazért, ami akkor történt
hazánkban. A Hallgató Világok című emlék-
műsorban elhangzott Radnóti-versek, prózai
írások mind-mind azokat a stációkat mutat-
ták be, amelyek Abda község határában 1944.
november 9-én egy tarkólövéssel értek véget.

A tömegsírba temetett Radnótiról, a 12.
számú holttestről ezt a megjegyzést tette az a
tisztiorvos, aki az 1946-os kihantoláson jelen
volt: „A kihantolás során a 12. holttest nad-

rágja hátsó zsebében találtam
egy talajvízzel és az oszlásban
lévő holttest nedveivel átázott
és földdel szennyezett jegyzet-
füzetet. Ezt a napon megszárí-
tottuk és a talajtól óvatosan
megtisztítottuk: ez a jegyző-
könyv Radnóti Miklós magyar
költő verseit tartalmazza. Kéri
a megtalálót, hogy juttassa el
Magyarországra.”

Bori László, Laborczi 
Szilvia, Horváth Gergely és
Lénárt László színművészek
irodalmi estje méltó módon
idézte meg a költő emlékét.

A művelődési központ
aulájában a Radnóti-esthez
kapcsolódó „A tapolcai zsi-
dók, történelem a mának”
című kiállítást tekinthette meg
a megrázó irodalmi est közön-
sége.    N. Horváth Erzsébet

Amire nincsen szó, nincsen ige

Az Életfa Kézműves Galéria és Látványmű-
hely adott otthont a november 12-én meg-
nyílt „Selymek szárnyán” című kiállításnak.

Nagy Mária selyemképeit Peszlen Mária
szín- és divattanácsadó méltatta, hangsúlyozva,
hogy a képeken a magyar mítosszal kapcsolatos
szimbólumok is megjelennek. A képek az eget
és a földet kötik össze, de megjelenik bennük az
életfa, a csodaszarvas, a turul éppúgy, mint a női
szimbólum, vagy a selyemmel összefüggő lep-
kemotívum és az időkapu is. A kiállítás közpon-
ti helyén a selyembe álmodott szív található.

A volt bányászvárosból, Komlóról érkezett
művész szerint nem véletlen, hogy éppen egy
másik volt bányászvárosban, Tapolcán nyílt
meg a kiállítása. – Amióta a bánya bezárt Kom-
lón, az emberek nagy része azzal a megélhe-
tési forrását is elveszítette. Nemcsak a külső
környezetben uralkodott el a szürkeség, hanem
a reményvesztett emberek lelkében is. Ezért is
gondoltam azt, hogy olyan képeket fogok
készíteni, amelyek színességükkel, mondani-

valójukkal – ha csak egy-egy pillanatra is –, de
kizökkentik őket a megkeseredettségükből. 
A selyem az az anyag, amelyben van valami
éteri, földöntúli, a tapintásához is külön érze-
tek társulnak – mondja az alkotó. – A polgári
foglalkozásom kegyeleti búcsúztató, így szin-
te mindennap találkozom azzal a mérhetetlen
fájdalommal, amely az emberek lelkét megüli
a gyászukban. A lelkemből születő képekkel
azt szeretném elérni, hogy valamilyen módon
segítsem a lélek gyógyítását. Az, hogy mennyi-
re a szívünk irányítja cselekedeteinket, hogy

mennyire igaz az, hogy ott egy felsőbb lélek
lakik, mi sem bizonyítja nekem jobban, mint
az, hogy amikor festeni kezdek, valójában még
nem is tudom, milyen kép fog megszületni.
Aztán a végeredményt látva újra és újra rá kell
jönnöm arra, hogy a lelkemet és a szívemet az
isteni lényünk, a belső hang irányította, az segí-
tett ráhangolódni az alkotásra, üzenve azt, hogy
a kijelölt utunkon a lélek tart bennünket.

N. Horváth Erzsébet

A „Selymek szárnyán”

Raposka Község Önkormányzata emlékez-
ni és ünnepelni hívta a település polgárait és
a vendégeket október 30-ára a felújított első
világháborús emlékmű avatására.

Bolla Albert polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy a mindenkori utódok köte-
lessége, hogy emlékezzenek a háborúban hősi
halált halt elődeikre és kegyelettel óvják és
ápolják azt az emlékhelyet, amely az áldozat-
vállalásuk örök mementója marad.

Hangodi László történész emlékező beszé-
dében azokról a raposkai katonákról szólt, akik
az első világháborúban hősiesen harcoltak. 

A felújított emlékművet Cséry Gergő plébá-
nos áldotta meg és szentelte fel.

A Kultúrházban megnyílt kiállítás anyagát
korabeli helytörténeti dokumentumokból,
fotókból és első világháborús relikviákból állí-
tották össze a szervezők.

N. Horváth Erzsébet

A Nagy Háborúra emlékezve

Az I. számú Általános Iskola 1989. novem-
ber 10-én, 25 évvel ezelőtt vette fel a zeneszer-
ző, zenepedagógus Bárdos Lajos nevét. Azóta
minden évben ezen a napon a névadó tiszte-
letére Bárdos Napokat rendez az intézmény.

A többnapos ünnepi programsorozat záró-
rendezvényén Gál Attila igazgatóhelyettes

köszöntötte a megjelent vendégeket, az iskola
tanulóit és foglalta össze az ünnepi hét esemé-
nyeit. Mint mondta, 250 versenyző diák, 200
pályamunka, számos verseny és program tette
különlegessé az ünnepi hetet. A pályamunkák-
ból képzőművészeti kiállítás nyílt, de nagy
sikere volt a Dózsa György korát megidéző

tárlatnak is. A tapolcai és a környező települé-
sek iskoláinak tanulói számot adhattak a mate-
matikatudásukról éppúgy, mint a versíró képes-
ségükről, énektudásukról, vagy éppen a sport-
béli ügyességükről.

A zárónapon Török Attiláné, az intézmény
nyugdíjas pedagógusa, a sok-sok sikert hozó
iskolai énekkar vezetője idézte fel a 25 évvel
ezelőtti eseményeket, hangsúlyozva azt az
örvendetes tényt, hogy az országban a tapol-
cai iskola vette fel először a nagyszerű, kivá-
ló és tiszta ember nevét, és ugyanakkor avat-
ták fel a Tapolcáról indult Kossuth-díjas szob-
rászművész, Marton Lászlónak az alkotását,
amelyet a zenepedagógusról készített.

Reindl Erzsébet, az iskola egykori tanára
Barsi Jenő népdalkutató és az intézmény kap-
csolatát megidézve ajándékozta az iskolának
azt a Barsi-kötetet, amelyet az intézmény adott
ki.

A köszöntők és a visszaemlékezések elhang-
zása után az eredményhirdetésre került sor. 
A különböző versenyek, vetélkedők legjobb-
jai oklevelet és könyvjutalmat kaptak. De
köszöntötték azokat a szülőket is, akik segítik
az iskola munkáját. N. Horváth Erzsébet

Bárdos Napok 
a jubileumi évforduló jegyében

Fotó: N. Horváth

Török Attilánét Gál Attila igazgatóhelyettes köszöntötte

Fotó: N. Horváth

Nagy Mária kiállítását Peszlen Mária (balra) nyitotta meg

Fotó: Bolla

A felújított emlékmű mellett Hangodi
László (balról) és Bolla Albert

Fotó: N. Horváth

A rendezvény megható pillanata volt,
amikor az ünneplőbe öltözött gyere-
kek a névadó portréja előtti vázába
egy-egy szál virágot helyeztek el

Fotó: N. Horváth

A halhatatlanná lett szerelmespár: Fanni és Miklós
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Óvodánk – a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Tagintézmény – immáron 3.
alkalommal rendezte meg a „Tök jó hét”
programsorozatot.

Hétfőn reggel az alkalomhoz illő díszí-
tés keltette fel az érdeklődést, vonzotta a
kíváncsi tekinteteket. A betakarítás ünnepe
és a fényünnep hagyományos figurái vár-
ták az érkezőket kicsit misztikus, kicsit
mókás variációkban. A töklámpások, tök-
figurák, repülő boszorkányok, banya-
tanyák, vidám kis denevérek mosolyt csal-
tak az arcokra.

Természetesen a gyermekek tevékeny-
ségeiben, elfoglaltságaiban is megjelentek
az említett motívumok. Egész héten barká-
csolhattak, alkothattak azokból az alap-
anyagokból (takarmánytök, dísztök, termé-
szetes anyagok, termések), melyeket a szü-
lők biztosítottak a munkálatokhoz. Az alko-
tások híven tükrözték a gyermekek fantá-
ziáját, kreativitását életkoruknak megfele-
lő szinten. Aktívan kapcsolódtak be a tök-
faragásba, díszítőmunkálatokba, lámpás-
készítésbe.

Több szülő otthon is készített figurát,
lámpást gyermekével, amit örömmel hoz-
tak be az óvodába, a kiállításra. Szebbnél-
szebb, mókás, változatos technikával készí-
tett alkotások születtek az ügyes kezek és
ötletek alapján.

Nem maradhatott el az ilyenkor szokásos
sütőtök kóstolás, sütőtökös finomságok,
kekszek, sütik közös sütése sem. Az érdek-
lődő szülők segítségével a gyermekek aktí-
van vehettek részt a süteménykészítés
egyes fázisaiban: mértek, kevertek, turmi-
xoltak, aprították a hozzávalókat, adagol-
ták a tepsikbe a masszát. Amikor pedig
kisült az ínycsiklandó, illatos nassolnivaló,
boldog elégedettséggel fogyasztották el.

Szerda délelőtt – kiemelt nevelési terü-

letünknek megfelelően – a mozgásé volt a
főszerep. „Tökfilkó kupa” elnevezésű sport
délelőttünkön eszközként használtuk a
kisebb-nagyobb tököket az ügyességi játé-
kokhoz. Volt tökcipelés kosárban, tökgurí-
tás szlalom-pályán, tökterelés seprűvel,
egyensúlyozás, célba dobás tökkel. Min-
den résztvevő gyermek megmutathatta
ügyességét, gyorsaságát, erejét, állóképes-
ségét. Még az anyukák, apukák, nagyik is
bekapcsolódtak a megmérettetésbe.

A péntek délután igazi tök-fesztivállá
alakult óvodánk udvarán. Minden jelenle-
vő megcsodálhatta a kiállítás darabjait.
Közben frissen sült gesztenye, zamatos
sülttök-darabkák, tökös süti és tea csábítot-
ta a résztvevőket.

A gyermekek izgatottan keresgélték a
fűben elrejtett meglepetéseket, amit haza is
vihettek. Az alkalomhoz illő vicces, tréfás
mondókázás, verselgetés emelte a hangula-
tot.

A csoportonkénti ügyességi játék szintén
sikert aratott. A lufikból összeállított tök-
fűzések létrehozásában együtt közremű-
ködhetett gyermek, felnőtt egyaránt.

Igazi élményt jelentett a Batsányi Tánc-
együttes bemutatója, mely hamarosan fer-
geteges táncházzá alakult. A töklámpások
hangulatos fényénél vidáman rophatta a
táncot minden kisgyerek és felnőtt hozzá-
tartozója. Ünnepélyes lámpagyújtás után
lampionos felvonulás zárta az egész heti
programsorozatot.

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több
szülő, nagyszülő látogatja nyitott program-
jainkat. Együtt tevékenykednek, sportolnak,
ünnepelnek velünk. E közben betekinthetnek
óvodánk életébe, közelebb kerülhetünk egy-
máshoz, a gyermekeknek pedig maradandó
élmény a vidám, közös együttlét.

Forrás: Szivárvány Tagintézmény

„Tök jó hét” az óvodában

November 23-án a Tamási Áron Művelődé-
si Központ színházterme adott otthont a
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egye-
sület által szervezett előadásnak. A Honvéd
Együttes színészkarának két művésze – 
Fazakas Júlia és M. Simon Andrea – énekelt
operett slágereket és sanzonokat. A részle-
tekről Nacsa Ferencet, a civil szerveződés
elnökét kérdeztem a rendezvény
előtt.

– A már hagyományos progra-
munkra a nyugdíjas katonákat, pol-
gári alkalmazottakat, valamint a hon-
védséghez kötődő társadalmi szer-
veződések tagjait vártuk, így szeret-
tünk volna idén is kedveskedni
nekik.

A Honvéd Együttes színészkará-
nak két művésznője érkezett, akik
nagyjából egy órás műsorukban ope-
rett slágereket és sanzonokat adtak
elő. Örülünk, hogy ezúttal is sikerült
összehozni egy színvonalas progra-
mot a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesületnek. Mindezt a

szeretet, barátság, összetartozás, ezeknek az
erősítése jegyében.

Egy élő megállapodásnak köszönhetően
évente két alkalommal szervezhetünk progra-
mot a Tamási Áron Művelődési Központban.
Örülünk, hogy sokan fogadták el a meghívá-
sunkat, és a színvonalas műsornak nívós hely-
színt tudtunk biztosítani!           Dancs István

OKTATÁS - CIVILTÉR

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Egészség-
fejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 
Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a segít-
ségével valósul meg a kistérség Egészség-
fejlesztési Terve. Sorozatunk mostani részé-
ben Szabó Krisztinával, az EFI irodavezető-
jével beszélgettünk.

– Milyenek a mell-önvizsgálattal kapcsola-
tos tapasztalatok? Milyen mértékben veszi
igénybe ezt a lehetőséget a lakosság?

– A mell-önvizsgálat kapcsán is megerősö-
dött bennünk az a feltételezés, mely szerint az
emberek nem igazán vannak tisztában az
egészségfejlesztés valós jelentésével. Ez abból
derült ki, hogy legnagyobb számban olyanok
jelentkeznek, akiknek vagy már ismert elvál-
tozása van, vagy kezelték is már ezen a terü-
leten jelentkező problémával. A mell-önvizs-
gálati kurzus lehetőségét abszolút egy szűrés-
nek fogják fel, ahol válaszokat-megnyugtatást
várnak konkrét elváltozások kapcsán a kérdé-
seikre. Úgy gondolom, ezt a kérdést legfonto-

sabb tisztázni. A helyesen elvégzett önvizsgá-
lat olyan szoros kontrollt eredményez, amelyet
semmi nem pótolhat. Ennek a jelentőségét
igyekszünk hangsúlyozni. Az Irodában meg-
forduló hölgyek másik csoportja pedig igazán
nem motivált a kurzussal kapcsolatban, mert
évenkénti nőgyógyászati szűrésen történő
megjelenéssel gondolja biztosítottnak magát
minden problémával szemben. A fentiek alap-
ján úgy vélem, hogy ezen a területen a hozzá-
állásnak még sokat kell fejlődni.

– Az EFI-ről való  rendszeres tájékoztatás-
nak vannak-e mérhető eredményei? Gondo-
lok itt arra,hogy növekedett-e azoknak a
száma, akik felkeresik az Irodát?

– Az Irodában történő jelentkezésre legin-
kább a rapszódikus jelzőt használhatnám. Való-
színűleg szezonalitás jellege is van, hiszen a
nyári időszakban, szabadságok, utazások és
kerti teendők jobban lefoglalják az embereket,
így kevesebb idejük jut minden másra. A leg-
többen az újságból és televízióból értesülnek
az EFI adta lehetőségekről, illetve nagy szám-
ban vannak olyanok is, akik „szájhagyomány”
útján történő terjedésből szereztek informciót
és emiatt keresik fel az irodát.

– Változott-e a nemek aránya az igénybe
vevők között? Növekedett-e a férfiak száma?

– Értelemszerűen a jeletkezők számának
növekedésével a férfiak száma is nőtt, ará-

nyuk azonban jelentősen nem. Még mindig
elmondható, hogy legalább kétszer annyi nő
jelentkezik, mint férfi. Ennek okaként elsősor-
ban a programok adta lehetőségeket vélem
felfedezni. Általánosan elfogadott, hogy a höl-
gyek többen összefogva, baráti, kollegális cso-
portban szívesebben vesznek részt különbö-
ző mozgásprogramokon, mint a férfiak. Közü-
lük sokan kifejezetten ezért is keresik fel az
Irodát.

– Milyenek a külső helyszíneken megtartott
rendezvények tapasztalatai?

– A hideg idő beköszöntével a külső hely-
színeket a munkahelyek képezik. Általános-
ságban elmondható, hogy a dolgozók közül
minden harmadik ember érdeklődik és jelent-
kezik a programon. Azért tartom fontos infor-
mációnak ezt, mert ezzel levonható az a kon-
zekvencia, miszerint nem feltétlenül a demo-
tiváltság miatt nem jelentek meg eddig ezek az
emberek az Irodában, hanem egyszerűen a
rohanó mindennapok miatt, így viszont, ha az
EFI helyhez megy, szívesen veszik igénybe
annak szolgáltásait.

– Ön szerint még hol van szükség a ráerő-
sítésre? Milyen területeken kell még több fel-
hívás, tájékoztatás?

– Fent leírtakhoz kapcsolódóan jövőben is
fontosnak tartanám a munkahelyen történő
megjelenést,aminek nyilván alapfeltétele az

előzetes tájékoztatás az Iroda adta lehetőségek-
ről. A programoknak kapcsán olyan dolgozó-
kat tudunk elérni, akiknek nincs idejük a meg-
előzésre, vagy akár még csak annak gondola-
tára sem. Ha pusztán minden második dolgo-
zónál tudunk elindítani életmódváltásra irá-
nyuló igényt, véleményem szerint ezzel már
sokat nyerhet az egyén, a szűkebb környeze-
tében élő család, munkahely, tágabb értelem-
ben véve társadalmi szempontokat is figye-
lembe véve. Jelentősen csökkenthető lehet
megelőzéssel maga a betegség teher.

– Milyenek a kistérségi tapasztalatok?
– Kistérségi tapasztalatokat főleg a nyár

folyamán állt módunkban gyűjteni, a szabdté-
ri programok és falunapok kapcsán. Az önkor-
mányzatok részéről igen pozitív a hozzáállás.
Általánosságban elmondható, hogy felfedezik
az EFI adta lehetőséget,mint programot és
ingyenes humán erőforrást is, ami munkájával
a helyi lakosságot célozza. A rendezvények
kapcsán igen motiváltak és lelkesek voltak a
települések rendezvényszervezői és sokat segí-
tették a munkánkat. A részvételi arány minden
esetben függött a rendezvény jellegétől, de
összességében itt is pozitív volt a lakosság
hozzáállása, és bizony a kistérségben is bőven
van még mélyíteni az egészségfejlesztésre
vonatkozó információkat.

N. Horváth Erzsébet

Van még tennivaló az egészségfejlesztésre 
vonatkozó információk terjesztésével

Fotó: Dancs

Fazakas Júlia és M. Simon Andrea kápráztatta el
a szép számú közönséget

Zenés ajándék a nyugdíjas 
kollégáknak, barátoknak

Fontos, hogy törődjünk egymással! Figyel-
jen a környezetében élőkre, segítsen nekik,
ha rászorulnak. Pillantson rá néha idős,
beteg, egyedül élő szomszédjaira és ha tehe-
ti, „álljon meg egy szóra” velük. 

Ha azt tapasztalja, hogy egy ideje nem látta,
nem sétált a folyosón, érdeklődjék más szom-
szédoktól, hogy ők találkoztak-e vele az utób-
bi időben. Ha senki nem tud róla semmit,
kopogjon be, csengessen. Próbálja megállapí-
tani, hogy nem érte-e baleset, nem lett-e rosz-
szul? Ha nem válaszol és a külső jelek arra

mutatnak, hogy bent van a lakásban, értesítsük
a rendőrséget. 

A rendőrség hatósági tanúk jelenlétében és
közreműködésével felnyitja a lakást. Több
idős, magatehetetlen, sürgős orvosi ellátásra
szoruló ember életét mentették meg már így. 

Egy fontos tanács a rászorulók számára:
értesítendő hozzátartozónk, rokonunk címét,
telefonszámát adjuk meg valamelyik szom-
szédunknak, hogy baj esetén értesíthesse.

Nagy Judit megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság

Mit tegyen, ha a szomszédja 
néhány napja nem jelentkezik?



A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tósága október 31-én sajtótájékoztatóra
hívta a média képviselőit a Tavasbarlang-
hoz.

Puskás Zoltán igazgató arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy várhatóan 2015 januárjára
elkészül a látogatóközpont, amely a Bakony-
Balaton Geopark Nyugati Kapuja lesz.

A csodálatos földalatti világ titkait bemuta-
tó centrum megtekintői előtt nemcsak az alat-
tunk lévő világ misztikuma fog feltárulni, de
tudományos színvonalú, szórakoztató isme-
retterjesztésre épülő interaktív kiállítást is lát-
hatnak majd. A 3D-s mozi pedig különleges
élményt nyújtva ad betekintést a barlangrend-
szer világába.

A közel 300 milliós beruházás keretein belül
történő felújításnál és fejlesztésnél fontos
szempont volt, hogy a bejárat megőrizze a régi
Tavasbarlang bejáratának hangulati elemeit és
az épület illeszkedjen a környezethez, az üze-
meltetése környezetbarát, részben megújuló
energiával történjék.

A Tavasbarlang megtekintésére és csóna-
kázásra várók a látogatóközpont átadását köve-
tően kulturált körülmények között tölthetik el

a várakozási időt, és az alatt, vagy azt köve-
tően új ismereteket is szerezhetnek azon
keresztül, hogy a látogatóközpontban feltárul
előttük a csodálatos karszt világa.          NHE

Szinte az összes mozgásérzékelő berendezés
egyszerre jelzett a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban november 15-én. 

Aggodalomra azonban semmi ok nem volt,
épp ellenkezőleg, ugyanis ezen a napon ren-
dezték meg a XXI. Egészség- és Aerobiknap
és a XVIII. Baba- és gyermekholmi börzét.
Élettel töltötték meg a szervezők az épület
minden helyiségét. A délelőtt folyamán a küz-
dőtér hatalmas vásárrá alakult, ahol az anyu-

kák lelkesen és lelkiismeretesen adták-vették
a hasznosabbnál hasznosabb baba- és gyer-
mekholmit, míg az apukák csemetéjüket vár-
ták és óvták az ingyenes ugrálóvárnál és csúsz-
dánál. A csarnok előterében lehetőség nyílt
kipróbálni a testanalízist, a Magnapress mobil
mágnesterápiát, szellemi csontkovácsolást,
megkóstolni és vásárolni a legfinomabb bio
ételeket és italokat, mézet, aszalványokat, lek-
várokat. Az Egészségfejlesztési Iroda második

alkalommal települt ki és biztosított lehetősé-
get az érdeklődőknek, hogy kiderítsék test-
zsírszint százalékukat, haskörfogatuk méretét,
diétás étkezési tanácsokat kapjanak, egészsé-
ges ételeket és turmixokat kóstolhassanak. Ez
alkalommal is több, mint ötvenen gondolták
úgy, hogy az a pár perc, amit a véradószékben
töltenek, másnak életet jelenthet. Az emeleten
lévő termekben érdekes és sok embert érintő
problémákról, lehetőségekről hallhattak előadá-

sokat. Akik elég elszántak, tettre készek voltak
és belátták, hogy az egészséges élet alapja a
rendszeres mozgás, rengeteg mozgásforma
közül választhattak. Az egészségnap sikerét,
értelmét a kipirosodott arcok, verejtékező hom-
lokok, elégetett kalóriák és elégedett mosolyok
jelezték. A szervező Tapolca Kft. a résztvevők-
kel együtt újra komolyan vette a régi mondást,
melyet már sokat hallottunk, azonban nagy igaz-
ságot rejt: „Ép testben ép lélek.”                 HG
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HIRDETÉS

Fotó: Havasi

Csak fitten, sportosan!

Fotó: N. Horváth

Puskás Zoltán igazgató a látógatóköz-
pont nyújtotta lehetőségekről szólt

XXI. Egészség- és Aerobiknap

Januárban átadják 
a látogatóközpontot

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület október 31-én – hagyományteremtő szán-
dékkal – Tökfaragó Napot rendezett a Közösségi Házban.

A faragáshoz szükséges tököt az egyesület biztosította mindenkinek. Az elkészült tök-
lámpásokat zsűri értékelte és díjazta. A programokon olyan sokan részt vettek nemcsak a
lakótelepről, de a város többi részéből is, hogy a Közösségi Ház kicsinek bizonyult. 

A nagy sikerre való tekintettel már határozottan állítható, hogy jövőre is várjuk a krea-
tív jelentkezőket. A vidám hangulatú estről nem maradhatott el a finom sütemény, a gesz-
tenyepüré, a mézes sült tök és a forró tea sem. Az esti sötétben „működő” töklámpások elér-
ték a céljukat: a járókelők „ijedten menekültek” előlük.             Sárközi Szaniszló elnök

Tökfaragó Nap a Dobó-lakótelepen

„Megint elfogyott egy esztendő, újra búcsú
közeleg. Bizony röpül „eliramlik” a szárnyas
idő. Kíméletlen tempóját – amit ugyan már
régóta mérni képes a nagyszerű ember – lehe-
tetlen megzabolázni. Nincs az az erős kötő-
fék, ami sodrát lassítani lenne képes.” 
E sorokkal invitálta vendégeit Gyökér Kinga
és Vörösváry Ákos, az Első Magyar Lát-
ványtár követei november 16-ra az egyko-
ri diszeli Stankovics-malomba, az immár
25 éves Első Magyar Látványtárba. 

Bár bevezetőjükben tényként írják le, hogy
az idővel vívott harc felesleges és eleve kudarc-
ra van ítélve, de amikor az ember meglátja a
malom épületét, rájön, hogy ők nem is szeret-
nének az idővel háborúzni, csupán minden
percét megélni, és amit megéltek, arra emlé-
kezni. 

Ezen a borús, novemberi napon is megélték
a pillanatot a ma emberével, a Szent Márton-

búcsú kapcsán és egy olyan esemény emlékei-
ről beszélgettek, amely sok család életében
mély nyomot hagyott. 

A falakon és vitrinekben épp 100 éves
lenyomatok pihennek. A Nagy Háború világát
hozzák közelebb. Színes plakátok és fekete-
fehér képek találhatók a falakon mindenütt.
Hol vidámságot, hol szomorúságot festve a
néző arcára. 

Az egyik vitrinben egy ódon puska. Típu-
sát csak szakemberek tudják megmondani, de
azt a hangulatot, amelyet előidéz, mindenki
érezheti. Életet mentett vagy oltott ki? Emlé-
keztet. Emlékeztet arra, hogy soha ne felejtsük
el, milyen szörnyűségek történtek. 

Az „Istenért, Királyért, Hazáért” és 
„T. Szabó László: ÚJ FROTTÁZSOK” c.
kiállítása 2015. április 30-ig előzetes beje-
lentkezéssel tekinthető meg a diszeli Lát-
ványtárban. Havasi Gábor

Fotó: Havasi

Terített asztal, baráti szó várta a vendégeket

Búcsúi szíveslátás a Látványtárban



„Mézes-mázos” műremekek

Ginzeng
A ginzeng gyökeret évszázadok óta használ-

ják a Távol-Keleten és már több, mint 400 éve
termesztik. Sajátossága, hogy csak árnyékban
nő.

A ginzengből kiváló hatású bőrápoló koz-
metikai termékeket, kapszulákat állítanak elő.
A benne található ginzenozidok a stressz által
okozott tüneteket szüntetik meg, és növelik a
szellemi, fizikai teljesítőképességet. Alkalmaz-
ható a munkateljesítmény fokozására, kon-
centráló képesség növelésére, betegség utáni
lábadozásokban, fáradtság, kimerültség ese-
tén. Egyéb összetevői a  vércukorszintet csök-
kentik, illetve immunerősítő hatásúak. Olyan

hatóanyagokat tartalmaz, amelyek serkentik a
vírusok és baktériumok elpusztítására hivatott
speciális immunsejtek termelődését. 

A 10 hétnél hosszabb, kúraszerű alkalma-
zása nem ajánlott! Koffein fogyasztása a gin-
zeng szedése közben kerülendő! Alkalmazá-
sa nem javasolt várandósoknak, szoptatós kis-
mamáknak, magas vérnyomásban és szívrit-
muszavarban szenvedőknek. Az asztmás bete-
gek szintén ne használják a ginzengkészítmé-
nyeket!

Érdekesség: a ginzenget Kelet-Ázsia egyes
területein nagy tiszteletben tartják, értékes
ajándéknak számít. 

Folyt. köv. HL

12 2014. november Új Tapolcai Újság

EGÉSZSÉG - MAGAZIN

Felettünk a csillagok 90. rész
Születő bolygórendszert figyeltek meg

Az eddigi legrészletesebb kép készült el a
HL Tauri csillagot körülvevő protoplanetá-
ris korongról. Az új felvételen tisztán meg-
figyelhetők a közelmúltban megszületett,
vagy még születőfélben lévő fiatal bolygók
által megtisztított rések a porkorongban.

Ezek a felvételek szubmilliméteres tarto-
mányban készültek az ALMA (Atacama Large
Millimeter/Submillimeter Array) hálózat segít-
ségével.

Az ALMA eddigi legnagyobb felbontásra
képes megfigyelési módjának teszteléséhez a
kutatók egy 450 fényévre található fiatal, por-
koronggal körülvett csillag, a HL Tauri felé for-
dították a távcsőrendszert. Látható fényben ez
a csillag vastag gáz- és porburok mögé rejtő-
zik, de szubmilliméteres hullámhosszon már
rálathatnak a kutatók a csillag környezetére.

Az új felvételek meglepően részletesnek
bizonyultak, és világosan kivehetőek rajtuk a
porkorongban található koncentrikus körök,
amelyek a születőfélben lévő bolygórendszer
egyértelmű bizonyítékai.

– Ezek a sávok szinte biztos, hogy a korong-
ban formálódó bolygóktól erednek. Ez azért
meglepő, mert ilyen fiatal csillagoktól még
nem várjuk, hogy a széles rés megnyitásához
illő méretű bolygókkal rendelkezzen – nyilat-
kozta Stuartt Corder, az ALMA igazgatóhe-
lyettese. – Amikor először megláttuk, teljesen
meglepődtünk a kép részletességén. A HL Tau
mindössze egymillió éves, mégis úgy tűnik,
hogy a korongja tele van kialakuló bolygók-
kal. Ez az egy kép önmagában is forradalma-
síthatja a bolygókeletkezési elméleteket – tette
hozzá Caterine Vlahakis, az ALMA helyettes
tudományos vezetője.             Huszák László

Sokszor előjönnek az utazásaim-munkáim
során kóstolt és elkészített ételek változatai.
Így történt ez most, is miközben kóstoltam
a kb. 6 hete készített savanyúkáposztámat,
ami ragyogóan sikerült. 

Nos, gondoltam, gyorsan készítek egy bajor
csülköt, de nem volt itthon csülök, így válto-
zott az elképzelt étel. A káposzta adott volt, így
körülnéztem az alapanyagok terén. Sok-sok
kitűnő burgonya áll a kamrámban, és a hűtőm-
ben is megtalálhatóak voltak a felhasználan-
dó anyagok a „Schupfnudelhez” amit termé-
szetesen a saját elképzelésemhez igazítottam.
Jó kis házi kolbásszal, echte sváb paraszt son-
kával, pár magyaros fűszer hozzáadásával.
Nem is én lennék, ha nem kreálnák új ízeket!
Szóval a hamisítatlan sváb ízeket a saját elkép-
zelésemmel párosítva egy ragyogó étel kere-
kedett belőle. Nagyon jó sörözéshez, bulizás-
hoz, és a hidegebb napokon egy kiváló ebéd-
nek, vacsorának. Na, nem egy fogyókúrás,
vagy fittnes étel, nekik csak kóstolási szinten
ajánlott. Azonban nekik ajánlom egy szelet
szénhidrát csökkentett kenyérrel a káposztás
ragut a tejföl helyett kefirrel fogyasztva. Sok-
oldalúan lehet felhasználni a káposztás ragut,
akár pirítósra szervírozva vendégvárásra,
szendvicsként, akár hidegen is.

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg sava-
nyúkáposzta, 2 kisebb vöröshagyma,10 dkg
libazsír, 15 dkg szalonna, 20 dkg füstölt sonka,
25 dkg házikolbász, 1 kk. fokhagymakrém, 1
ek. házi paprikakrém, 1 kk. pirospaprika, só,

frissen őrölt bors, borsikafű, 3 dl tejföl, snid-
ling. A nudlihoz: 80 dkg krumplit héjában
megfőzünk, lehámozunk, áttörjük, 1 egész
tojással és kb. 20 dkg liszttel, egy kevés sóval
puha tésztát gyúrunk belőle (ha nagyon lágy
a tésztánk, akkor kevés búzadarát adjunk
hozzá). Apró rudakat sodrunk, elvágjuk, és az
egyforma nagyságú darabokat lobogó forró
sós vízben megfőzzük. A kifőtt nudlit olvasz-
tott zsírban, vagy vajban átforgatjuk.

Elkészítése: Egy edénybe a libazsíron kipi-
rítjuk a szalonnakockát, majd rátesszük a meg-
tisztított felszeletelt vöröshagymát, és kicsit
megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk a kockára
vágott sonkát, fehéredésig pirítjuk, rátesszük
a fűszereket (a fűszerekkel óvatosan bánjunk,
mivel a felhasznált alapanyagok is tartalmaz-
nak fűszereket!), majd a kolbászkarikákat. 
Az egészet jól átforgatjuk, és hozzáadjuk a
megvágott savanyúkáposztát és pár percig
együtt, azaz készre pároljuk. Előmelegített
tányérra tálaljuk a meleg nudlit, arra ráhelyez-
zük a káposztás ragunkat, és meglocsoljuk a
tejföllel. Snidlinggel meghintve tálaljuk.

Tipp: Úgy készíthetünk belőle ropogós
nudlit, ha egy kizsírozott tálba rakjuk a nud-
lit, a tetejére elosztjuk a káposztás ragut, és a
tejfölt. Sütőben ropogósra sütjük. Nem ront-
juk el egy kevés tökmagolajjal, és pár karika
sült hagymával.

Jó étvágyat kívánok!
Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Savanyúkáposztás nudli

Gyógynövények 27. rész

Szólj, síp, szólj ! . . .
Nincs az a szakács, aki mindenkinek kedvére tudna főzni. Nemcsak az ízlésbeli szeszély

miatt, hanem egészségi, gazdasági, földrajzi szempontok okán is.
Pici gyermek tejen él, beteg gyomrú ember diétán, szegény ember koplal, de legalábbis

nem válogat.
Nincs az a divatdiktáló, oktató/edző, vezető, író, aki mindenkinek egyéni ízlését, terhel-

hetőségét alapul venné, de az élettől igazolt átlagét igen. Az eseti, egyéni különbségeket,
szélsőségeket emberséges, értő, megalapozott kritika vegye fontolóra.

S ha az étel, a követelmény, a kritika kissé „paprikás”, nem kell mindjárt tisztiorvoshoz,
cenzorhoz futni, hisz nem mérgezés, hanem éppen gyógyítás történt – egészségi, erkölcsi
haszonnal.

De ha az ételt, szavakat, közízlést tudatosan mérgezik lelkiismeretlen „szakácsok”, nincs
mit tétovázni. Dr. G.T.G.

- Karácsony. Feldíszítve már a fánk, a kony-
hában sül a fánk.
- Amazon a kapun közeledik egy amazon.
- Szálloda? Nem, a madár száll ide, száll oda.
- Citromot a rumba, tudja melyik tánc a
rumba?
- Legénykoromban szép lány volt a karomban.

- Piros színű ez a huzat? Meg vagy huzatva?
Ez kék.
- Ülj egyenesen Elek, mert lefestelek.
- Légy szíves, csapd le azt a legyet!
- A hírek szerint Mici hirtelen vált híressé.
- Egy lovas gebe lovához: Gebedj meg!

Dr. Töreky László

Ez vagy az, nem ugyanaz

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Tóth József Pál pékmester

(Kővágóörs, 1876. november 11. – Tapolca, 1948. július 8.)

Apja Tóth József. Elemi iskolába szülőhelyén járt, szakmájában 1906-ban szabadult. 1901.
július 9-én Tapolcán kelt egybe Zsinkó Irmával, a későbbi közkedvelt Lina nénivel. Háza és a
pékműhelye a Kisfaludy Sándor utca elején volt. Az általa sütött termékeket, finom kenyérfé-
léket, cipókat, köményes kiflit, zsemléket az utcafronti üzletében árulta. A környék portáin
dagasztott házikenyereket is jórészt ő sütötte meg. Termékeiből szívesen rendeltek a tapolcai
szállodák, vendéglők, kereskedők is. Kifutói naponta kétszer hordták a friss pékárut a megren-
delőkhöz. Piacnapokon és a környező települések állat- és kirakodó vásárain is árult. 1903 feb-
ruárjában az ő Kisfaludy Sándor u. 5. sz. házának udvarán ásták azt a kutat, ami végül a Tavas-
barlang felfedezéséhez vezetett. 72 évesen halt meg szívgyengeségben. A régi köztemetőben
nyugszik. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

A régi hagyományokra építve a Batsányi Táncegyüttes utánpótlás csopor-
tot indít általános iskolások részére Tapolcán, a VOKE Batsányi János Műve-
lődési és Oktatási Központban. Foglalkozások szerdánként 17:30 órától.

Mindenkit sok szeretettel várunk! Bán László művészeti vezető

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!

– Harmadik alkalommal rendez „Mézes-
mázos” mézeskalácssütő versenyt és kiállí-
tást a Tamási Áron Művelődési Központ –
tudtuk meg Barczáné Tóth Boglárka intéz-
ményvezetőtől.

Az idei verseny és kiállítás helyszíne a Hotel
Pelion lesz. A felkérés a szálloda részéről érke-
zett, de nagy örömmel tesznek ennek eleget a
szervezők. Hiszen azzal, hogy kikerül a ver-
seny a művelődési központ falai közül, való-
jában kettős sikert is elérnek. Egyrészt nem-
csak a tapolcaiak ismerkedhetnek meg a meg-
mérettetésre készült szebbnél szebb alkotá-
sokkal, az ország minden részéből érkező szál-
lóvendégek is hírét vihetik, hogy itt, Tapolcán
egy olyan ünnepi hangulatot adó programnak
a részesei lettek, amely méltó nyitánya az
adventi készülődésnek. 

A versenyre benevezett „műremekeket”
december 2-áig lehet leadni a Tamási Áron
Művelődési Központban. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés december 11-én 18 órakor lesz
a Hotel Pelionban. Az alkotásokat Boronyákné

Papp Margit, az Ambrózia Mézlovagrend
lovagja, bioméhész, Gyevnár Kálmán kera-
mikus és Töreky Pálné, a Borostyán Cukrász-
da vezetője fogja értékelni. A kiállításmegnyi-
tó ünnepi hangulatát Öri Jenő zongorajátéka

fogja emelni.
– Az egyik legkedvesebb rendezvényem

minden évben ez a verseny és kiállítás. Min-
denkit szeretettel várunk erre a mézeskalács
illatú, a karácsony hangulatát megidéző prog-
ramra – mondta az intézményvezető.      NHE

Fotó: N. Horváth

Ugye, gyönyörű?

Fotó: ALMA

A HL Tau most megfigyelt porko-
rongja

Advent harmadik vasár-
napján színes programok-
kal, színpadi produkciók-
kal, táncházzal várunk min-
denkit a Fő téren!

Csapatok jelentkezését vár-
juk a Forraltbor-főző versenyre. A nevezé-
si lapok megtalálhatók a Városi Moziban, a
Csermák József Rendezvénycsarnokban és
a www.tapolcacsarnok.hu címen! Nevezé-
si határidő: december 10. szerda 16.00.

Forraltbor-főző verseny 
december 14-én, 14 órától

Év végi malacko-
dás a Tóparton, 9
órától kolbásztöl-
tő verseny játé-
kos feladatokkal.

Csapatok jelent-
kezését várjuk, a nevezési lapok megtalál-
hatók a Városi Moziban, a Csermák József
Rendezvénycsarnokban és a www.tapolca-
csarnok.hu címen! Nevezési határidő: 2014.
december 22. hétfő 16.00.

III. Kolbásztöltő verseny
december 28-án 9 órától



A tapolcai futók ismét „trappolták” az or-
szág különböző helyszíneit. Baján, Sárvá-
ron, Lentiben, a Balaton környékén ismét
letették névjegyeiket, azaz kiváló eredmé-
nyeket értek el.

Október 25-én került megrendezésre Baján
a II. Halloween 6 órás futóverseny. A „Trappo-
lókat” Földesi József képviselte. Az abszolút
kategóriában a második helyet szerezte meg
(teljesített táv 64,2 km volt, időeredménye
5:55:32). November 8-án Sárváron volt a 17.
sárvári félmaraton verseny. Ezen rekordszámú,
18 tapolcai trappoló vett részt. Többen (Fábri
Kata, Varga Nikoletta) életük első félmaratoni-
ját teljesítették. Minden futónk nagyszerű ered-
ménnyel futott, de Bárány Nóra teljesítménye
külön kiemelendő. A távot 1:35:54 alatt lefut-
va a női abszolút kategória bronzérmese lett,
korosztályában pedig  a 2. helyen végzett. Itt
még kiemelendő és említést érdemel az 5. osz-
tályos Tölgyes Réka rajthoz állása és remek
időeredménye 2 km-en.

November 15-16-án került lebonyolításra a

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton
verseny, ahol a „Trappolók” ismét 18 fővel
képviseltették magukat. Az első napi kiváló
futóidőt a második napon egy kellemetlen esős,
hűvös idő váltotta fel, de Bárány Nórát

(1:35:00) és Hoffmann
Hedviget (2:06:05) ez
nem zavarta meg, sőt,
eddigi legjobb félmara-
toni idejüket megjavítva
küzdötték le a 21 km-es
távot.

Tájfutásban remekelt
kiváló futónk, Domán
Gábor. A november 8-
9-én Lenti környékén ren-
dezett Thermenland Open
háromfutamos nemzetkö-
zi versenyen ő képviselte
a „Trappolók” csapatát.
Egyéniben az első napon
17:26-os eredménnyel a

dobogó második fokára állhatott fel.
Végül egy programajánló olvasóink figyel-

mébe: december 7-én 10-11 óra között a
Malom-tó partján a Tapolcai Trappolók szer-
vezésében – a karácsonyi jótékonyság jegy-
ében – kerül megrendezésre az I. Tapolcai Jóté-
konysági Futás. A nevezéshez elfogadnak tar-
tós élelmiszert, ruhát, játékot. Talán lesz, aki
nem tud futni, de szeretne segíteni. Ez sem
okoz gondot, a Tapolcai Trappolók lefutják
helyettük is a Malom-tó körül kijelölt távot. A
felajánlások a Nagycsaládosok Tapolcai Szer-
vezetéhez kerülnek, így bizonyára a rászoruló
családoknak szebb lesz a karácsonyuk. A szer-
vezők remélik, hogy a kezdeményezésükhöz
sok futni vágyó, futni szerető, kezdő, haladó,
idős, fiatal és adni szerető csatlakozik.     

Antal Edit
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A Veszprém megyei sakk-csapatbajnokság 3.
körében Balatonalmádi-Tapolca VSE II. 3:9
A Zala megyei I. osztályban szereplő Tapolca
VSE III. csapata a második fordulóban 6,6:3,5
arányú biztos győzelmet aratott a Keszthelyi
Spartacus II. gárdája felett.
Népes mezőny, 72 fő részvételével rendezték
Tapolcán a XVII. Kölcsey Kupa egyéni sakk-
versenyt.
Az egyéni villámverseny eredményei: A felnőt-
tek versenyét Ács Márton nyerte Gyarmati János
és Horváth Márk előtt. Az ifjúságiak mezőnyé-
nek győztese Janzsó Patrik. Második Turcsi
Zsombor, harmadik Csalló Krisztián. A gyermek
kategóriát Kötéljártó Áron nyerte, második Tóth
Csongor, harmadik Illés Botond lett.
Az egyéni rapidverseny eredményei: A felnőt-
teknél győzött Gyarmati János, majd Kurics
László és Margl Roland volt a sorrend.
Az ifjúságiak bajnoka Janzsó Patrik lett 
Bencze Balázs és Domonkos Eszter előtt. 
A gyermekeknél a sorrend: 1. Szőke Kristóf,
2. Hamza Gábor, 3. Tóth Csongor.

TÁJFUTÁS:
A Hódos és környékén rendezték Veszprém
megye Nyílt Normáltávú Tájékozódási Futó-

bajnokságát, ahol az F 21-es kategóriában a
tapolcai  Molnár Zoltán szerezte meg a győzel-
met. Az F 40-ben Zoboki Mihály a második
helyen végzett. Itt hirdettek összetett eredménye-
ket is 2014-es bajnoki évadra vonatkozóan. Az
F 16-os kategória megyebajnoka a Tapolcai
Honvéd tájfutója, Balogh Zsombor lett.

TEKE:
Országos döntőbe jutott a Tapolca VSE tekéző-
je, Nyirő Tamás. Győrben rendezték a szenior
tekézők területi döntőjét, ahol két kategóriában
zajlott a megméretés. A B kategóriában, a 65 év
felettiek versenyén két tapolcai is rajthoz
állt. Nyirő Tamás negyedik helyen zárt 497 fá-
val, Peszleg Gyula a 10. helyen végzett. Ő 474
fát dobott. Mindkét csoportból az első hat-hat
kvalifikálta magát a budapesti fináléba. Tehát
Nyirő Tamás ott lesz a budapesti fináléban.

KOSÁRLABDA:
Tornarendszerben bonyolítják le idén a megyei
kosárlabda-bajnokságot. Az első fordulót Veszp-
rémben rendezték. A tapolcai csapat két mérkő-
zést játszott. Eredményeik: Tapolca SE-Fűzfői
AK 27:69, Petőfi SE-OOK Press-Tapolca SE
74:35. Folytatás decemberben Veszprémben.

LABDARÚGÁS: 
A megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó bajnok-
ságban már a 14. fordulót bonyolították le. A rang-
adón nagy meglepetés született, hiszen a TIAC
az Ajka KSE otthonában sima 3:0-s győzelmet
aratott Major, Gelencsér és Balogh góljaival.
Ezzel a Tapolca megszakította a hazaiak 11 for-
duló óta tartó veretlenségi sorozatát, és megér-
demelten hozta haza mindhárom pontot. A 13.
fordulóban hazai pályán futballozott a Tapolca.
Csetény csapata volt a vendég. Az első félidőben
kétgólos tapolcai előny alakult ki ifjú Patus révén,
ám a második játékrészben a vendégek két pont-
rúgásból egyenlítettek. 2:2 lett a vége.
A 12. fordulóban hazai pályán 2:1 arányú vere-
ség Balatonalmádi gárdájától. Az Úrkút felett
aratott elmúlt heti siker után érthetetlen volt a
Tapolca gyenge teljesítménye. Az egyetlen tapol-
cai gólt ifjú Patus szerezte.  A 11. fordulóban a
bajnokcsapat, Úrkút látogatott Tapolcára a pon-
tokért. Ám a nagy akarással és jól játszó hazai
csapat megérdemelt 4:2-es győzelmet aratott.
Gólszerzők: ifj. Patus 2, Gelencsér, Tüske 1-1.
A megyei I. osztályú U-21-es bajnokság 12.
fordulójában 4:2 arányban győztek a tapolcai
fiatalok  hazai pályán rendezett mérkőzésen,
ahol Balatonalmádi volt az ellenfél. Gólszer-
zőink: Berki Dominik 2, Kertész Alfréd,

Deák Szabolcs 1-1.
A megyei IV. osztályban véget értek az őszi küz-
delmek. A Déli-csoport félidei bajnoka a Dörgi-
cse gárdája lett. A 12 mérkőzésen 32 pontot sze-
reztek. A tavaszi folytatást az előkelő második
helyről várhatja a Tapolcai Öregfiúk FC, 31 pon-
tot szorgoskodtak össze. Következzenek a még
nem közölt eredményeik: a 8. forduló eredmé-
nyei:  Tapolcai Öregfiúk FC-Ukki TSE 7:2, a 9.
fordulóban: Zalaerdőd-Tapolcai Öregfiúk FC
1:2, a 10. fordulóban Tapolcai Öregfiúk FC-Ba-
latonakali 3:1, a 11. fordulóban Diszel SE-Tapol-
cai Öregfiúk FC 1:6, 12. fordulóban Dörgicse-
TÖFC 0:0, 13. forduló Gógánfa-TÖFC 2:6

NŐI LABDARÚGÁS:
A megyei női labdarúgó bajnokságban reme-
kül szereplő tapolcai női csapat a második helyen
zárta az őszi fordulókat. Az őszi bajnok az ajkai
gárda (24 pont) lett, három ponttal megelőzve a
tapolcai hölgyeket( 21 pont). A még nem közölt
eredmények: Devecser SE-TVSE-Honvéd 0-
3, Ugod SE-TVSE Honvéd 0-1 Gól: Gyarmati
Renáta, TVSE-Honvéd-NLC-Ajka 1-3 Gól: Bar-
tók Katalin, TVSE-Honvéd-Bakonynána SK 3-
0, VFC-TVSE-Honvéd 2-3 Gól: Gyarmati Rená-
ta: 2, Karácsonyi Alíz:1, TVSE-Balatonfüred 3:1   
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A Veszprémben rendezett amatőr tollaslab-
da-versenyről aranyérmekkel tértek haza a
tapolcai tollaslabdázók.

A tapolcai tollaslabdázók a veszprémi egye-
temi sportcsarnokban mutathatták meg tudásu-
kat. A kis küldöttség november 15-én szerepelt
remekül a Honvéd Ezüst Nyíl SE és a Veszpré-
mi Tollaslabda Sportegyesület által rendezett
amatőr tollaslabda versenyen. A versenyszámok
kategóriánként (kezdő, haladó), erősorrendet és

a nevezők létszámát figyelembe véve kerül-
tek lebonyolításra körmérkőzéses rendszerben, 
így mindenki legalább 4-5 mérkőzést játszott. 
A következő eredmények születtek: A haladók
között férfi egyéniben győzelmet aratott Gomb-
kötő Richárd. Ugyancsak első helyet szerzett
kezdő női egyéniben Gyarmati Zoltánné. A har-
madik győzelmet pedig kezdő páros kategóriában
is a tapolcaiak hozták el a Gyarmati Zoltánné
Lázár Andor kettősnek köszönhetően.         AE

Jól tollasoztak a tapolcaiak!
A Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei

Sportegyesülete a FODISZ és a MOB támo-
gatásával 2014. november 15-én rendezte meg
Várpalotán a megyei „Kapkodd a lábad” sor-
versenyt, valamint a III-IV. és az V. korcsopor-
tos diákok részére az asztalitenisz versenyt.
A Szász Márton Iskolából Bodó Annamária 
az V. korcsoportban I. helyezést, Horváth
Krisztina a III-IV. korcsoportban III. helye-
zést ért el. Gratulálunk!          Forrás: Iskola

Sikeres asztaliteniszezők 
a Szász Márton-iskolából

Gaál Zsóka és Juhász Judit, a tapolcai sakk-
iskola növendékei a legjobb magyarokként
szerepeltek október közepén a grúziai Batu-
miban rendezett korosztályos Európa-baj-
nokságon.

A rangos megméretésen közel negyven
ország több, mint hétszáz versenyzője ült asz-
talhoz a 8 és 16 év közötti korosztályokban.
Magyarországról 11 fős küldöttség utazott Grú-
ziába. A magyar delegáltak kapitánya Istvándi
Lajos volt. A csapat csaknem felét a tapolcai
sakkiskola növendékei alkották, pontosan öten:
Gaál Zsóka, Juhász Judit, Érseki Tamara, Buzás
Bertalan és Árvai Eszter. Ez már önmagában is
óriási dolog, és elismerésre méltó. Az országos
egyéni bajnokság első és második helyezettjei
szereztek jogot a kontinensviadalon való rész-
vételre.

Valamennyi tapolcai sakkozó eredményesen
szerepelt, mindannyian 50% felett teljesítettek a
verseny során. A magyar delegáció két díjazott
helyezést szerzett, mindkettőt a Tapolca VSE
sakkiskolásai hozták el Gaál Zsókának  és Juhász
Juditnak köszönhetően.

A 8 év alattiak kategóriájában, Zsóka kor-
osztályában 27 ország 63 versenyzője indult.

Ebben a mezőnyben végzett a tehetséges sakko-
zó szerzett hét pontjával a 3-5. helyen. Felkészí-
tői voltak: Kosztolánczi Gyula, Istvándi Lajos
és édesapja, Gaál Sándor.

Juhász Judit a 10 év alattiak mezőnyében ver-
senyzett. Itt 29 ország 73 tehetséges sakkozója
mérte össze sakktudását. Judit hat pontot gyűj-
tött be a verseny során, ezzel a 8-9. helyet érte
el. Edzői Istvándi Lajos és Mádl Ildikó.

Természetesen szólni kell a többi tapolcai
sakkiskolásról is, hiszen ők is kitettek magu-
kért. Érseki Tamara a 14 év alattiaknál a 22-34.
helyen zárta a versenyt öt szerzett ponttal. 
A korosztályában 31 ország 77 versenyzője küz-
dött. Edzői, felkészítői: Nagy Zoltán és Galyas
Miklós. Ugyanebben a korosztályban a fiúk
mezőnyében (32 ország 99 induló) Buzás Ber-
talan öt pontot szerzett, amivel a 30-39. helyen
végzett az Európa-bajnokságon.  Edzője István-
di Lajos. A lányok 16 év alattiak versenyében
Árvai Eszter a 20-28. helyen fejezte be a küz-
delmeket. A mérkőzések során 5 pontot gyűjtött.
Ebben a korcsoportban 28 ország 67 verseny-
zője mérte meg magát. Esztert Istvándi Lajos és
Bodó Norbert készítette fel.

Gratulálunk sakkozóinknak és edzőiknek! AE

Díjazott helyen a tapolcai sakkiskolások
az Európa-bajnokságon

„Trappolóink őszi sikere

Fotó: Egyesület

Tapolcai Trappolók Sárváron. Gratulálunk!

Fotó: Iskola

November 23-án teremlabdarúgó tornával
emlékeztünk egy nagyszerű sportemberre,
Magyar Mihályra. 

Az immár kilencedik alkalommal megren-
dezett tornának a tapolcai Csermák József Ren-
dezvénycsarnok adott otthont. A program 11
órakor megnyitóval vette kezdetét, melyet köz-
vetlenül a női csapatok versenye követett, majd
a nap programja 16 órakor az öregfiúk mérkő-
zéseivel folytatódott. A meghívásos tornán négy
női és négy öregfiú csapat vett részt. Az ered-
ményhirdetésen a csapatok képviselői Magyar
Mihályné Erzsi nénitől vehették át a díjakat. 

Az alábbi eredmények születtek: Női torna:

1. helyezett: NLC AJKA, 2. helyezett: ZALA-
APÁTI SE, 3. helyezett: TVSE HONVÉD, 4.
helyezett: UGOD SE. Legjobb mezőnyjátékos:
Molnár Nikoletta (Zalaapáti SE). Legjobb kapus:
Hidi Jennifer (NLC Ajka). Gólkirálynő: Korcs-
máros Katrin (NLC Ajka). Öregfiú torna: 1.
helyezett: TAPOLCAI ÖREGFIÚK FC I., 2.
helyezett: STARI BEER BOYS, 3. helyezett:
TAPOLCAI ÖREGFIÚK FC II., 4. helyezett:
TAPOLCAI HONVÉD SE. Legjobb mezőny-
játékos: Szabó Zsolt (Stari Beer Boys). Legjobb
kapus: Németh László (Tapolcai Öregfiúk FC I.).
Gólkirály: Egyed Attila (Tapolcai Öregfiúk FC
II.)  Illés Zsófia sportszervező

IX. Magyar Mihály Emléktorna



6-án Mikulástúra: Kapolcs-Balatonhenye-
Zánka
13-án Nemesgulács-Salföld-Ábrahámhegy
20-án Halásztelek-Budapest, autóbuszos
kirándulás
27-én Nagyvázsony-Csicsói eh.-Vigántpe-
tend
31-én Szilveszteri évzáró túra Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/
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V. Szilveszteri Malom-tó úszás

Nem lehet elégszer és eleget írni szemét
témában. Ezúttal a diszeli temetőben
látottak miatt kerestek meg a Tapolca
Városőrség Polgárőr Egyesület tagjai. 

Ide is kihelyeztek egy felszólító táblát,
miszerint temetkezési helyről lévén szó, a
hulladékot csak a konténerbe helyezzék.

Sajnos azonban hiába a felszólítás, többen
odadobják a szemetet, ahol tiltják.

Köszönjük polgárőreinknek, hogy ismét
nyitott szemmel járták a várost, a telepü-
lésrészt! Megoldás? Néhány embertársunk-
nak a fejében kéne rendet tennie.

Dancs István

Észrevettük, szóvátesszük...

2016-ban a brazil Rio de Janeiróban ren-
dezik meg a nyári olimpiai játékokat.

Ha végigtekintünk a legújabbkori olim-
piák történetén, azt kell, hogy mondjuk, mi
tapolcaiak nagyon büszkék lehetünk azok-
ra a sportolóinkra, akik az olimpiai dobogó-
ra felállhattak. A sort a húszéves kalapács-
vető bajnokunk, Csermák József kezdte
1952-ben. A sakk olimpiai bajnoka lett Mádl
Ildikó. Az olimpikonjaink között van Szalay
Gyöngyi és Boczkó Gábor párbajtőröző is.

A sor 2016-ban tovább bővülhet. A világ-
ranglistán egyéniben hatodik Rédli András,
az Sz-L Bau Vívóklub párbajtőrözője a
dobogó „meghódítására” készül. Az elmúlt
éves eredményeit tekintve minden esélye
meg is van rá. De az igazi nagy versenyek,
a „vérre menő viadalok” a ranglista dobo-
gós helyeiért még csak most kezdődnek. 

NHE

A város legrégebbi oktatási intézménye
idén ünnepli alapításának 130. évfordu-
lóját. Szimbolikusnak is tekinthető,
hogy a közel másfél évszázados intéz-
mény mostanra újult meg kívül és belül
is. Az iskolát dr. Márfy Gyula veszprémi
érsek áldotta meg és szentelte fel novem-
ber 14-én.

Mint Rohály János iskolaigazgatótól
megtudtuk, a mintegy 100 millió forint össz-
költségű felújítás során a hőszigetelésre, a

nyílászárók cseréjére is sor került. A meleg-
víz előállítására napkollektoros rendszert
építettek ki.

Arra az újságírói kérdésre, hogy miért az
adott színt választották a homlokzat festé-
sére, az igazgató elmondta, hogy nemcsak
az épület jellegéhez igyekeztek színt válasz-
tani, de a sárga árnyalattal azt is „üzenni”
kívánják az épület előtt elhaladóknak, hogy
mint a napsugár, úgy az iskola is tele van
élettel. NHE

Hajrá, András!

Szent Erzsébet ünnepén a gyerekek ver-
seltek, énekeltek, táncoltak, a nagyobbak
pedig mesejátékot adtak elő a róla elnevezett

óvodában. Az eseményen részt vett Dobó
Zoltán polgármester és a Szeretet Leányai
Társulásának nővérei is.           Zöldy Júlia

A névadó ünnepén

Megújult a katolikus iskola

Fotó: Dancs

A diszeli temetőben is illegális szemétlerakóra leltek a polgárőrök, hiába
a tiltó tábla

Fotó: Iskola

Tapolca legrégebbi oktatási intézménye szép, új külsőt kapott

Csak így tovább!

Fotó: Sényiné Berkes Edit

Képünkön a Napraforgó Csoport táncol

Fotó: Internet

Fotó: Für

Fotó: Havasi

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. november
3-december 3 között Tapolca településen a kötelező
kéményseprői közszolgáltatási munkákat végezzük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás díját a mun-
kavégzést követően a helyszínen készpénzzel kell kiegyen-

líteni!  
Kérjük a 2012. évi XC. törvényben és a 63/2012. (XII. 11.)

BM rendeletben kötelezően előírt közszolgáltatás elvégzéséhez a feltételeket biztosí-
tani szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy akinél a kiértesítés ellenére a munkát nem tud-
juk elvégezni, a 347/2012. (XII. 11.) Kormány rendelet 1.§ (2) e). pontja értelmében
soron kívül értesíteni fogjuk az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasz-
tó készülék esetében a földgázelosztót.

Köszönettel:   
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzem

Felhívás


