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Nem szûnhet meg a kórházi ellátás
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Sportgála 2010

- Megerõsített döntések és határozatok Tapolca Város Képviselõ-testülete február 24-én rendkívüli zárt ülést tartott,
amelynek egyetlen napirendje a Tapolcai Kórház mûködtetésének ügye volt.
Ezen az ülésen a képviselõk - politikai
állástól függetlenül - egyhangúlag erõsítették meg a korábban hozott döntéseiket, határozataikat, és utasították vissza
dr. Németh Attilának, a kórházat jelenleg
mûködtetõ Medisyst Egészségügyi Be-

ügyi dolgozókat eszközként kívánják felhasználni. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete több határozatában
kifejezte azon egyértelmû szándékát,
hogy amennyiben Önök nem, vagy nem
szerzõdésszerûen látják el feladataikat,
valamennyi kórházi dolgozó továbbfoglalkoztatását a 100 %-os önkormányzati
tulajdonú Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft-ben biztosítja, amennyiben

Fotó: Sajcz

Akikre büszkék vagyunk: a tablóképen 2009 legjobbjai
A 2009-es év legjobb tapolcai sportolóit, sportvezetõit köszöntötték február
5-én a Városi Rendezvénycsarnokban.
Annak, hogy Tapolca támogatja a sportot és büszke a különbözõ sportágakban
teljesítõ versenyzõkre, az õket felkészítõ

szakemberekre - ékes bizonyítéka az a
nagyszabású díjkiosztó ünnepség és gála,
amelyet a tiszteletükre rendez a város.
/Írásunk a 13. oldalon 2009-ben Tapolca legjobb sportolója Hanczvikkel Márk
címmel./

Elfogadott költségvetés
Fotó: N. Horváth

A kórház dolgozóinak szakszervezete támogatja a város döntését és segíti annak megvalósulását
fektetési Kft. ügyvezetõ igazgatójának az
országos médiához is eljuttatott Nyílt levelében lévõ állításokat.
„Elfogadhatatlannak tartjuk továbbá,
hogy a közöttünk fennáló vitában a kórházban felelõs munkát végzõ egészség-

azt a dolgozók elfogadják.” - szögezte le
válasz Nyílt levelében Császár László polgármester.
/A kórházzal kapcsolatos összeállításunk
a 6-7. oldalon Nem lehet csoportos elbocsátás, nem zárhat be a kórház... címmel./

Emlékezetes pillanatok
Tapolca középiskoláinak, szakiskolájának végzõs tanulói a közelmúltban újabb
lépést tettek a felnõtté válás útján.
A szalagavató keretében feltûzött szalagokon található évszámok nemcsak valami
visszafordíthatatlannak a végét, de a kezdetet

Tapolca Város Önkormányzata a február 12-ei testületi ülésen 4.491.473.000 Ft
bevételi és 4.491.473.000 Ft kiadási oldallal fogadta el a város 2010. évi költségvetését.
A költségvetés elkészítésének irányelvei között az intézményrendszer hatékony
és biztonságos mûködtetése, a hitelek és kamatok, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidõben történõ teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése, a
megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, valamint a kötvénykibocsátásból
származó pénzösszeg megfelelõ befektetése szerepel.
/A költségvetésrõl készített riportunk a 2. oldalon Takarékos gazdálkodással tartható lesz a költségvetés címmel./

Szociális bolt Tapolcán

is szimbolizálják számukra. A búcsúzók és
az õket búcsúztatók emlékezetes pillanatokat élhettek át, és nagyszerû látványban gyönyörködhettek ezeken az ünnepségeken.
/Összeállításunk a 9. oldalon A legszebb
napok az érettségi elõtt címmel./

Fotó: N. Horváth

A megnyitón Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, Gyõrffy
Balázs, a MAGOSZ Veszprém megyei alelnöke és Császár László polgármester vágta át a nemzetiszínû szalagot

Fotó: Töreky

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola végzõseinek szalagfeltûzése

Veszprém megyében elõször a megyeszékhelyen, majd február 23-án Tapolcán nyílt szociális bolt.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) által
létrehozott bolthálózat lényege, hogy a

gazdáktól közvetlenül vásárolt árut adják
tovább az üzletek, így kimaradnak a nagykereskedõk, a raktárak és az áruházláncok.
/Írásunk a 4. oldalon Közvetlen kapcsolat címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Takarékos gazdálkodással
tartható lesz a költségvetés

A február 12-ei nyilvános ülésen fogadta el Tapolca 2010-es költségvetését a
Képviselõ-testület. A tervezés fõbb szempontjairól, a kiadási és bevételi oldalak
alakulásáról, a támogatási rendszerrõl
kérdeztük Császár László polgármestert.
- 2010-ben 4 milliárd 491 millió 473
ezer Ft bevételi és kiadási fõösszeggel és
182 millió 16 ezer forint mûködési hiánynyal terveztük és indítjuk el a 2010-es költségvetést. Azt tudni kell róla, hogy ez egy takarékos költségvetés, ahol lehetett, spórolni kellett, hiszen 148 millió forinttal kevesebb állami normatívát kapunk, mint a
korábbi idõszakban. A tavalyi évben elfogadott költségvetési elvek alapján állítottuk össze a költségvetést, azaz az intézményrendszer hatékony és biztonságos
mûködtetése, a hitelek és kamatok, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidõben történõ teljesítése, tartalék és
pályázati önrész képzése, a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg
megfelelõ befektetésérõl való gondoskodás voltak a tervezés legfontosabb szempontjai. Nagyon fontos elv volt, hogy létszámcsökkentés nélkül próbáljuk meg
megoldani azokat a feladatokat, amelyeket
meg kell oldani. Ez azért is sikerülhetett,
mert a korábbi években megtörtént struktúra-átalakítások, átszervezések ezt lehetõvé tették. Így gyakorlatilag most lényeges szerkezetváltás a város intézményrendszerében nem történt, csak egy fõ prémiumévekre való elküldése, azaz nyugdíjazása az egyetlen létszámcsökkentés.
Ugyanakkor valamennyi intézményünkben a mûködési költségek 5%-át zároltuk, ez azt jelenti, hogy fél évig nem nyúlhatnak hozzá, és majd a féléves teljesítés
után látjuk meg, hogy ezt fel lehet szabadítani, vagy véglegesen el kell vonni az intézményektõl. Összességében: a jelenlegi
tudásunk alapján az induláshoz megnyugtató ez a költségvetés, megpróbáljuk a 180
millió forintos hiányt is ledolgozni. Nem
lesz egyszerû feladat, hiszen egy választási
év egyébként is mindig kritikus úgy a
bevételi, mint a kiadási oldalról, de úgy
gondolom, hogy tartható lesz ez a költségvetés. Ebben az évben is tervezünk
mûködési hitelfelvételt. Tavaly ez 90 milliós nagyságrendû volt, idén ez kb. annyival - mintegy 150 millióval - több, mint
amennyivel kevesebbet kapunk az intézmények mûködtetéséhez. Tavaly sem használtuk fel a hitelkeretet, s reményeink
szerint idén sem fog sor kerülni rá. Az
önkormányzatnak megvannak a tartalékai,

hiszen az egymilliárdos kötvényünk a rendelkezésünkre áll, a folyamatban lévõ és
várható beruházásainkhoz, fejlesztéseinkhez
a saját erõ is megvan. Az egymilliárd
forintból még egy forintot sem költöttünk el.
- Változott-e a támogatási rendszer?
- Fontosnak tartottuk, hogy a korábban
bevezetett támogatási rendszereket fenn
tudjuk tartani. Igaz, hogy egy kicsit kisebb
léptékkel, azaz 5-15% közötti csökkentéssel, de fenntartjuk a struktúrát, hogy a civil
szervezetek, egyesületek továbbra is mûködni tudjanak ebben a szûkös idõszakban.
- Mi szolgált alapul az önkormányzati
bevételek alakulásához?
- Az elõzõ évi teljesítési adatokból indultunk ki. A bevételi oldalon is visszafogott a tervezésünk, a realitások talaján
állva állítottuk össze a költségvetésnek
ezt a fejezetét. Az adó- és egyéb bevételekben is a ténylegesen várható szintet
állítottuk be. A Polgármesteri Hivatal
mûködési bevételei között a kamatbevételt
alacsonyabb összegben terveztük, hiszen a
kamatkondíciók 2009 elején még kedvezõbben alakultak, mint jelenleg. A házkezelési feladatok ellátása során már az elõzõ
évben érezhetõ volt, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a bérlõkben megfogalmazódik a díj csökkentésének igénye. Ezt
méltányolva, a Képviselõ-testület csökkentette is a bérleti díjakat. A helyzet javulása 2010-ben sem várható, ezért a
2010-es évre úgy terveztünk, hogy a 2009
második félévében befolyt teljesítési adatokat vettük figyelembe és hoztuk éves
szintre.
- A tavaly megváltozott ÁFA-törvény miként befolyásolta a költségvetés tervezését?
- Míg 2009-ben 20%-os adómértékkel
számoltunk mind a bevételek, mind a
kiadások esetében, addig 2010-ben már
25%-kal.
- Hogyan és miként változnak a helyi
adók?
- Az önkormányzat legjelentõsebb saját
bevételei a helyi adók. Csak az idegenforgalmi adó mértéke változott, a többi
nem. Mivel az állam az üdülõhelyi feladatok ellátásához 2010. január 1-jétõl - az
addigi 2 Ft helyett - csak 1 Ft-tal járul
hozzá minden beszedett adóforinthoz,
ezért a Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy az adómértékét vendégéjszakánként
400 Ft/fõre emeli. Mivel ezt az adót nem
a város lakossága fizeti, hanem a vendég, így a terhe sem rá hárul. A helyi
iparûzési adó esetében nem az adómértékében, hanem a bevallásban történt
változás 2010. január 1-jétõl. Annak
ellenére, hogy helyi adóról van szó, ettõl
az évtõl az állami adóhatósághoz kell majd
bevallani is és befizetni is, azaz a kezelése
átkerült az APEH hatáskörébe. Az átmeneti rendelkezés értelmében a 2010. március 15-én esedékes helyi iparûzési adó-

elõleget még az önkormányzathoz kell benyújtani.
- Milyen bevételeket tervez még az önkormányzat?
- A támogatásmértékû mûködési bevételek között szerepelnek a Többcélú Kistérségi Társulás által átadott összegek (óvoda, iskola, családsegítés, szociális étkezés,
házi segítségnyújtás, építésügy). A Széchenyi
István Szakképzõ Iskola mûködési költségeihez - a megállapodás értelmében - a
Veszprém Megyei Önkormányzat is hozzájárul. A kötelezõ feladatok ellátására az
önkormányzatok támogatásban részesülnek a központi költségvetésbõl. Tapolcát
így 1.162.344.000 Ft normatíva, illetve
egyéb kiegészítõ támogatás illeti meg. Ez
149.513.900 Ft-tal kevesebb mint tavaly.
Az önkormányzatokat továbbra is az SZJA
40%-a illeti meg (8% helyben marad,
32% pedig a normatívák forrásaként).
- Csatlakozott-e ebben az évben az
önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz?
- Igen. Ebben az évben is csatlakoztunk
hozzá, és erre a feladatra 3 millió Ft-ot
biztosítottunk a 2010-es költségvetés terhére. De gondoltunk a fiatalok egészségi
állapotának megõrzésére, a prevencióra is.
2010-ben az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a méhnyakrák elleni védõoltást az 1996-ban született kislányok számára. A három részoltásból álló védõoltás
ára több mint 3 millió forint. Bár a házi
segítségnyújtás nem kötelezõen ellátandó
feladat, de a Testület úgy ítélte meg, hogy
a rendszert továbbra is támogatni kell. A
mûködtetéshez kapott pályázati pénzhez a
város 2,5 milliót még hozzátesz, hogy a
rendszerbe bekapcsolt közel száz személy
biztonságérzete, életlehetõsége növekedhessen.
- Változnak-e az üzletek bérleti díjai?
- Igen. A bérleti díjakat éves szinten
20%-kal csökkentettük. Bár ez az önkormányzatnak közel 15 millió forint kiesést
jelent, de a munkahelyek megtartása, a
vállalkozók érdekében ezt a lépést meg
kellett tennünk. Már tavaly novemberben
elhangzott az az indítvány, hogy csökkentsük a külön helyrajzi számon lévõ, garázsként használt építmények adóját. Erre
most nyílt lehetõség. Ettõl az évtõl ezeknek az adója 50%-kal kevesebb lesz.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák március hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
március 8. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
március 22. 14:30-16:00
Császár László polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ 510-125; 510-126
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Tapasztalatok, eredmények, sikerek az elmúlt négy év tükrében
Hamarosan véget ér a 2006 és 2010 közötti választási ciklus. Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõt, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnökét arra kértük, hogy a
megye 2010-es költségvetésérõl, az elmúlt
évek eredményeirõl és a meg nem valósult
terveirõl is beszéljen.
- 14,5 milliárd forintos kiadási és bevételi
oldallal fogadta el a megyei önkormányzat a
2010-es költségvetést. Ebben az évben közel
másfélmilliárd forinttal kevesebbõl tudunk
majd gazdálkodni, ez a tavalyi év költségvetésének 8%-a. Ezt a hiányt - anélkül, hogy
a feladatellátás komolyan sérülne - 1 milliárd
forintra tudtuk leszorítani a tervezés során.
Reményeink szerint majd lesz egy olyan kormány, amely megfelelõen fogja finanszírozni
azokat az önkormányzati kötelezõ feladatokat, amelyeket el kell látni. Ha egy szóval
kellene jellemeznem az egész országban
kialakult jelenlegi helyzetet, akkor azt mondanám, hogy tragikus. Ebben a ciklusban
bebizonyosodott az, amit Lamperth Mónika
mondott, hogy majd megtalálják azokat az
eszközöket, amelyekkel a megyéket tönkre
lehet tenni, el lehet lehetetleníteni. Csak a mi
példánkból kiindulva. 2006-ban a Veszprém
Megyei Önkormányzat költségvetésének az a
fejezete, amely az illetékbevételekbõl, a normatívákból és a személyi jövedelemadó viszszajuttatásból állt, közel 9 milliárd forintot
tett ki. Most, 2010-ben ugyanezen a soron
csak 7,5 milliárd forint van. Tehát közel
másfél milliárd forinttal kevesebb pénzbõl tudunk gazdálkodni ezen a területen, mint 4 évvel ezelõtt. A gondokat nehezíti még, hogy
nagymértékben növekedett az infláció, és a
megye több városi intézmény mûködtetését
is megkapta.
- Milyen lehetõségei vannak a megyének a
forráshiány enyhítésére?
- Ez is olyan, mint egy családi kassza. Úgy
kell terveznünk, mint a családnak, amelynek
a nehézségek ellenére is kell, hogy jusson hó
végére kenyérre és tejre. Az önkormányzatoknak is vannak kötelezõen ellátandó feladatai. Ilyen az oktatási, a szociális, az egészségügyi, a közmûvelõdési feladat. Ezeken a
dologi kiadásokon próbáltunk csökkenteni.
Az önként vállalt feladatainkból sok mindent
el kellett hagynunk. Szûkítenünk kellett a
kiírandó pályázataink körét, holott ezekkel
egy-egy kistelepülés kulturális, sport és
egyéb, közösségteremtõ tevékenységét tudtuk eddig támogatni. Azzal, hogy az uniós
pályázatok önrészét több esetben biztosítottuk a hátrányos helyzetû települések számára,
a pályázat megnyerésének lehetõségét mozdítottuk elõ, és siker esetén ott komoly fejlesztésekre kerülhetett sor. Így épülhettek az
adott településeken utak, járdák, felújíthattak
templomokat, oktatási intézményeket, orvosi
rendelõket, megoldódhatott több helyütt a
csapadékvíz elvezetésének kérdése -, hogy
csak néhányat említsek a megyei támogatással megvalósult fejlesztések közül. Sajnos,
2010-ben - az eddigi évektõl eltérõen - olyan
pályázatok is lesznek, amelyeket már ki
sem tudunk írni, mert nincs rá fedezet. Bár
a kormány folyamatosan arról beszél, hogy
stabilizálta az országot, mindenki a saját bõrén érzi azt, hogy ez egyáltalán nincs így,
óriási a baj. Ha a parlamenti választással új
kormány alakul, akkor annak nagyon meg
kell gondolnia, hogy milyen gazdaságpolitikát fog folytatni, mert még egy ilyen ciklust nem
fog kibírni az ország, mint amilyen most volt.
- Lesz onkológiai centrum Veszprémben?
- Reményeink vannak arra, hogy igen. A
Regionális Egészségügyi Tanács - amelynek
az elnöke vagyok - meghozta már a döntését:
a centrum kialakításához elsõ helyen a veszprémi kórházat javasolja, a második helyen
pedig a székesfehérvárit. Most ad be a megyei kórház egy 5 milliárd forintos pályázatot
struktúraváltásra és fejlesztésre, amelynek
segítségével a betegellátás színvonalát még

magasabb szintre tudjuk majd emelni.
- Belátható idõn belül megoldódhat-e a 8-as
út kérdése?
- Nagyon bízom benne, hogy a több éve
megoldatlan helyzet végére is pont kerülhet.
Ha nem is ez a kormány, de a következõ elindítja végre a 8-as út fejlesztési programját, amelyhez a tervek már 2002-ben készen
voltak. Már többször nyilatkoztam arról,
hogy a 8-as út 4 sávos gyorsforgalmi úttá
alakítása jelentõs gazdaságélénkítõ tényezõ
lenne az érintett térségben. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy az ilyen utak jobb- illetve
baloldalán, 20-25 km-es sávban megindul az
iparfejlõdés.
- Már csak néhány hét, és véget ér egy
választási ciklus, és kezdõdik az új. Mint a 4.
számú választókörzet országgyûlési képviselõjét, arra kérem, összegezze az elmúlt 4 év
tapasztalatait, eredményeit és szóljon a kudarcokról is.
- Az elmúlt 4 évben sok nehézséggel kellett megküzdeniük nemcsak a választókörzetem önkormányzatainak, de minden önkormányzatnak az országban, akármilyen nagyságú is. Ha nem lennének uniós pályázatok, akkor Magyarországon már megállt
volna az élet. Ezek biztosítanak valamilyen
lehetõséget a fejlesztésre, de a támogatás mértéke meghatározott és azt az összeget kell
szétosztani nagyon sok pályázó között. Már
az elõbb említettem néhány fejlesztést, amely
az uniós pályázat, vagy a megyei támogatás
segítségével valósult meg a választókörzetemben, de folytathatom tovább a sort. Nagyon komoly fejlesztések történtek a balatonparti strandokon, a 84-es úton körforgalmi
csomópontok épültek, megújult a Tapolcát Sümeggel összekötõ erdei út. Sikerült forrást szerezni a sümegi és a szigligeti vár rekonstrukciójára, közel 200 millió forintból megújult a
sümegi általános iskola. 3 település összefogásával Gógánfán komoly iskolai fejlesztés
lesz uniós segítséggel, de több településen
számtalan apróbb fejlesztés is történt, amely
az ott élõk komfortérzetét jelentõsen befolyásolja. Sikernek könyvelem el, hogy a sümegi
kórházat - azzal, hogy fúzionált a veszprémivel - sikerült megmenteni. Mivel ott az
OEP szinte teljesen kivonult a finanszírozásból, a városnak komoly adóssága támadt, a
közintézményben már a gázt is kikapcsolták,
mert nem tudták fizetni a tartozásukat. Azzal,
hogy a sümegi kórház a megyétõl egy 300
milliós mentõövet kapott, több mint 200
munkahely maradhatott meg, és fellélegezhetett a város. Ezután tudott csak építési
telkeket kialakítani, közmûvesíteni.
- Milyen a megyében a munkaerõpiaci
helyzet?
- Bár országos a tendencia, de a munkanélküliséggel nehezen birkózunk mi is. Az
önkormányzat önmagában nem tud munkahelyeket teremteni. Legfeljebb eltörli a helyi
adókat. De ha ezt megteszi, akkor mibõl
mûködteti az iskolákat, a közvilágítást és más
kommunális dolgokat? Adót mindenképpen
ki kell tehát vetniük az önkormányzatoknak,
a létük függ tõle. Munkahelyeket tehát csak
a kormány kedvezõ adópolitikáján keresztül lehet megmenteni, illetve teremteni. Ha
az adótörvények bíztatók és kiszámíthatók
lesznek, akkor annak az élénkítõ hatása is
mérhetõvé válik, és akkor a most külföldön
vállalkozó magyarok is visszatérnek majd a magyar gazdaságba. Újra talpra kell állítani azokat a kis- és középvállalkozásokat, amelyeket
tönkre tett a mostani adórendszer, az adóbehajtás. Ez már az új kormány feladata lesz.
Ahhoz viszont, hogy a feladatokat el lehessen
látni, rendet kell tenni Magyarországon. A
közbiztonság kérdése országos probléma. A
FIDESZ-kormány már bebizonyította, hogy
a nehézségeken úrrá lehet lenni, ha rend van.
A kormányzást a Bokros-csomag után vette
át, akkor is nehéz volt a helyzet, de talpra
tudott állni az ország. Nem volt cigánykér-

dés, nem volt Magyar Gárda sem, csak a
rendõrséget kellett olyan helyzetbe hozni,
hogy végezhesse a dolgát.
- Képviselõ Úr! Beszéljünk most a szûkebb
hazánk, Tapolca elmúlt néhány évérõl! A
nagyszerû eredmények mellett számtalan
olyan negatív hatás is érte a várost, amelynek
következményei még évtizedekig hathatnak.
Gondolok itt a kiképzõ központ megszûnésére, a vasút leépítésére, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. központjának elköltöztetésére.
- Kezdjük talán a sort a kiképzõ központ
megszüntetésének „történetével”. Tapolcát
becsapták. 2006-ban, még a választások
elõtt itt járt Juhász Ferenc honvédelmi miniszter - még lakossági fórumot is tartott - és
azt mondta, hogy sok száz millió forintos
beruházás várható a laktanyában. Ehelyett mi
történt?! Két és fél hónap múlva már csak
Havril tábornok jött le Tapolcára, hogy
közölje: megszûnik a kiképzõ központ.
Nagyon komoly fejetlenség lehetett a honvédelmi tárcánál, ha a miniszter és a
vezérkari fõnök bejelentései között ekkorát
nõtt a távolság. 650 munkahely szûnt meg
ezzel Tapolcán. Ezek csak a konkrét munkahelyek, és még akkor nem beszéltünk a
beszállítókról. Ilyen beszállító volt a tapolcai
Kenyérgyár is, amely kénytelen volt bezárni,
mert a legnagyobb vevõkörük megszûnt. A
MÁV-val kapcsolatos kormányzati lépések
mindenki elõtt ismertek. A vonalleépítések, a
rossz koncepció következtében a városban
70 embert küldtek el a vasúttól. Ez sem,
mint ahogy a kiképzõ központ megszûnése
sem a városvezetés hibája. Azzal, hogy az
ország egyetlen kiképzõ központját bezárták,
valójában a katonák kiképzése is megszûnt.
A szocialista-liberális koalíció olyan dinamikusan csökkentette a honvédség állományát,
hogy hazánk az önvédelemre képtelen lenne.
Hiába vagyunk NATO-tagok, láttunk már szétesni 24 óra alatt katonai szövetséget, a Varsói
Szerzõdést. Meg lehet nézni a szomszédos
országok honvédelmét! Ott nem történtek
ilyen arányú csökkentések, mint nálunk.
- A kiképzõ központ megszûnésével a honvédségi terület egy része Tapolca, a másik
része Lesencetomaj tulajdonába került.
- Ennek óriási potenciális lehetõsége van a
város szempontjából, de a gazdasági válság
miatt nemigen tudnak mozdulni a befektetõk,
a beruházók. A pozitív változás, a gazdaság
élénkülése meghozhatja Tapolca számára
is a lehetõséget. Már kész a Rendezési Terv
arra a területre. A megvalósítás eredményeként kiépülõ szabadidõ központot nemcsak turisztikai és sportcélokra lehet majd használni,
de ott épülne fel egy olyan wellness központ
is, amely strandolási lehetõségeket, élményfürdõt is biztosítana a tapolcaiaknak. Itt jegyzem meg, sajnálatos, hogy a tapolcai stranddal nem tudtunk mit kezdeni, és be kellett
zárni. A Városgazdálkodási Zrt. a tulajdonosa, amely az elmúlt években kiadta mûködtetésre. A mûködtetõ azonban egy idõ után viszszaadta a strandot, mondván, hogy olyan a
mûszaki állapota, amely nem felel meg az
ÁNTSZ elõírásainak, neki pedig nincs olyan
tõkéje, amivel fel tudná újítani. A szükséges
100-150 milliós rekonstrukcióra a város
sem tud forrást biztosítani. Nincs vízforgató, az úszásra alkalmas mélyvízû medence
középen elnyílt, óriási mennyiségû víz folyt
el emiatt, amit pótolni kellett.
- A laktanya területétõl nem messze, a
város tulajdonában lévõ területen, mondhatnánk azt is, hogy ideális környezetben egy
golfpálya épülhetett volna néhány évvel
ezelõtt.
- Annak a kialakítását a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park vétózta meg, azzal, hogy az
tájvédelmi körzet, oda nem lehet építkezni. A repülõteret még annak idején a Sibak
András polgármester vezette Képviselõtestület vásárolta meg a magyar államtól
több éves fizetési konstrukcióval. Csak-
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hogy! Amikor megvásárolták, nem kérték
a mûvelési ág megváltoztatását a Földhivataltól, ezért is tehette meg az 1997-ben
alakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
hogy széljegyzetet rakatott rá, és a közel
200 hektáros területet védetté nyilvánította. Emberi mulasztás, figyelmetlenség
miatt egy óriási lehetõségtõl esett el a város
azzal, hogy ott nem lehet semmit építeni a
közeljövõben sem. A vételár utolsó részletének kifizetésére már Ács János polgármestersége alatt került sor. Csak akkor derült
ki, hogy mi történt valójában, amikor bekérette a tulajdonlapot. Így maradt megvalósítatlan terv a golfpálya projekt, holott, ha az
elkészülhetett volna, nem lenne gond Tapolcán a munkanélküliséggel, az ingatlan- és
idegenforgalmi adóból származó bevételt
pedig fejlesztésekre fordíthatta volna a város.
- Tapolca terveit megvétózták, ugyanakkor
Tapolca és Keszthely között, szinte közvetlenül a Balatonparton napjainkban épül a
golfpálya. Miként lehetséges ez?
- Amikor a nálunk létesítendõ golfpálya
dolgait próbáltuk intézni, mi is rákérdeztünk
erre a Nemzeti Parknál. Ott elmondták, hogy
a befektetõnek már a Nemzeti Park megalakulása elõtt 2-3 évvel érvényes építési engedélye volt. Sajnos, Tapolca esetében a Nemzeti Park elõbb lépett, mint ahogy az MSZPvezette önkormányzat. Már amikor megvásárolták a területet, készíteni kellett volna rá
egy fejlesztési tervet, és akkor a Nemzeti
Park „nem tehette volna rá a kezét”.
- A negatív hatások, az elhalasztott lehetõségek után beszéljünk az eredményekrõl!
- Szerencsére a város gazdálkodása olyan
kiemelkedõ volt az elmúlt idõszakban, hogy
számtalan eredmény született. Elkészült a
Déli tehermentesítõ út, felépült a Pelion-szálló, amely a város legnagyobb adófizetõje. Jó
lenne, ha még egy-két ilyen lenne a városban,
akkor nem lenne gond az adóbevételekkel
sem. A város több száz millió forintos állami támogatásból olyan rendezvénycsarnokot épített, amelyben nemcsak a tapolcai
polgárok sportolhatnak, kapcsolódhatnak
ki, de a környezõ települések lakói is, sõt
nemzetközi versenyek színhelye is. De természetesen ünnepi, kulturális és egyéb programoknak is helyet ad. A város csatornázottsága - beleértve a diszeli városrészt is 100%-os. Megújultak az utak, körforgalmi csomópontok, játszóterek épültek. Két
ütemben került átadásra a Tapolcát Diszellel
összekötõ kerékpárút. A Köztársaság téren
Trianoni Emlékhely, park létesült, itt állította
fel a város a Zabolától, a testvérvárostól kapott Székelykaput. Megvásárolta a város a
Bakonyi Bauxitbánya Kft-tõl a volt központi
irodaépületét és a „Fehérházat”. Míg az elõbbiben a Belvárosi Irodaház mûködik, addig
az utóbbi Tapolca és környéke közmûvelõdésének, kultúrájának központja lett. Megújultak az iskolák tornatermei, a Bárdosiskola és a Kazinczy-iskola felújítása is
megtörtént. Épültek, szépültek a közparkok,
gyönyörû lett a Tópart, a diszeli városrészben
új közösségi színtér létesült, pályázati segítséggel a Városi Sporttelep is új külsõt kapott.
A Városháza épületének a felújítására, a
Polgármesteri Hivatal ügyintézésének korszerûsítésére is az elmúlt idõszakban került
sor. Dunántúl legszebb mozija lett a tapolcai.
Természetesen a felsoroltakon kívül még számos kisebb fejlesztésre is sor került Tapolcán,
amely elsõsorban az adott lakókörnyezetben
élõk komfortérzetét növelték. A reményeink
szerint 2010-ben elinduló több mint egymilliárd forintos belvárosi rekonstrukció
keretében tovább folytatódik majd a fejlesztés, a felújítás: nemcsak középületek kapnak majd új arcot, de újabb sétányok épülnek
az alsó városrészben, megszépülnek a Belváros belsõ udvarai, jelezve, hogy Tapolca a
nehézségek ellenére is - mindannyiunk örömére - él és fejlõdik. N. Horváth Erzsébet
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Emléklap a hûségért
In memoriam Ács János
A kettõs állampolgárságról rendezett
2004. december 5-ei népszavazás ötödik évfordulóján nagy szabású emlékestet tartottak a felvidéki Búcson.
A Nemzeti Kötelék Kuratóriuma ezen a
rendezvényen Emléklap a hûségért oklevelet adományozott azoknak az anyaországban élõknek, akik az elmúlt öt évben sokat
tettek a nemzeti összetartozásért.
Posztumusz elismerésben Ács János, Tapolca Város 2008 decemberében tragikus
hirtelenséggel elhunyt polgármestere részesült.
A búcsi megemlékezésen a kitüntetettek
nevében Koltay Gábor filmrendezõ mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy ha

elérjük a nemzettudat megerõsödését, Magyarország ismét a régi fényében ragyoghat.
Az Emléklapot február 14-én Keszegh
Béla, Marcelháza polgármestere személyesen nyújtotta át Tapolcán az Ács-családnak,
megköszönve azt a sok-sok támogatást,
amellyel Ács János segítette életben tartani
a határon túli magyarokban az együvétartozás érzését és annak reményét, hogy magyar állampolgár lehet majd hamarosan az
a több millió magyar is, aki önhibáján kívül
rekedt a megcsonkított Magyarország határain kívül. Az Emléklap átadásán jelen
volt Bakos György önkormányzati képviselõ is.
N. Horváth Erzsébet

Évfordulós zenei ünnepségek
Január 28-án a Magyar Kultúra Napja
alkalmából Járdányi-mûvek csendültek
fel a zeneiskola koncerttermében. A
névadó születésének 90. évfordulóján
zengett az emberi hang tiszta melódiája,
a szóló hangszerek egyedi színe, a vonósok duo-trio-kvartett harmóniája.
Az iskola szaktanárai nemcsak legjobb
növendékeik játékával mutatkoztak be, hanem zongorakíséretükkel, a vonóstrió kimûvelt játékával tisztelegtek a magyar kultúra, a zene értékei, a névadó zeneszerzõ elõtt.
Meglepetést szerzett Katona Bálint zenei
szakközépiskolás I. vonósnégyese. Micsoda hangok! Fényesek, tiszták, szárnyalók,
és az együttzengés, a harmónia - hatásos.
(Élõ múzsától ihletett lehetett ez a szép
alkotás.) Hegedûn Takács Eszter, Blahunka
Annamária, Farkas Klára, csellón Blahunka
Flóra játszott.
A tapolcai zeneiskola ezzel a mûsorral
másnap budapesti vendégszereplésre indult
az ugyancsak Járdányi Pál (budapesti) Ze-

neiskola mûsorához csatlakozva. A Budai
Polgár címû önkormányzati lap így ír errõl:
„…koszorút helyeztek el … Járdányi Pál
emléktáblájánál. Koszorúzott…, valamint
Péni Béla, a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója és Kendeh Gusztáv, az
intézmény volt vezetõje.
Az Erkel- és Kossuth-díjjal kitüntetett
zenetudós emlékére az õ nevét viselõ két
iskola ünnepi hangversenyt adott a
Marcibányi Téri Mûvelõdési Központban.
Az ünnepségen köszöntötték Devescovi
Erzsébet hárfamûvészt, Járdányi Pál özvegyét, valamint két gyermekét, Járdányi
Gergely nagybõgõmûvészt és Járdányi
Zsófia hegedûmûvészt. Az emlékesten
ünnepi beszédet mondott Láng Zsolt polgármester, felléptek a tapolcai és a II.
kerületi zeneiskola növendékei, valamint a
zeneszerzõ fia és lánya.”
Nem csekély megtiszteltetés ez a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskolának.
G. Dr. Takáts Gizella

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Március 15. (hétfõ) 16 óra: Hagyományõrzõ lovas felvonulás;
17 óra: Koszorúzás Miltényi József sírjánál; 18 óra: Koszorúzás az Alsótóparton; 18.15 óra: Fáklyás felvonulás
19 óra: Ünnepi mûsor a Városi Rendezvénycsarnokban „Él a magyar” címmel.
Ünnepi beszédet mond: Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, a Parlament
Külügyi Bizottságának elnöke.
Közremûködik: NeoFolk együttes, Batsányi Táncegyüttes, Ács Tamás,
Horváth László, Papp Attila. Rendezõ: Pataki András.
Nemzeti ünnepünkön külön meghívó nélkül szeretettel várjuk Tapolca polgárait!

Közvetlen kapcsolat
A tapolcai szociális bolt megnyitóján
Gyõrffy Balázs, a MAGOSZ megyei alelnöke hangsúlyozta: közös érdek, hogy a
fogyasztó asztalára jó minõségû, olcsó
áru kerüljön.
Császár László polgármester annak az
örömének adott hangot, hogy a gazdasági
válság miatt nehéz helyzetben lévõ magyar
kistermelõkön és családokon segít ez a
bolthálózat. Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke a magyar mezõgazdaság
megváltozott szerepét ismertetve leszögezte: valaha Európa nyugati országaiba is
szállították a magyar mezõgazdaság világhírû termékeit, ma viszont már a magyar
boltok polcain szinte nem is lehet találni
magyar árut. A MAGOSZ kezdeményezésétõl a termelõi kedv növekedését, a belsõ

piac alakulását és nem utolsó sorban új
munkahelyeket remél Lasztovicza Jenõ.
A nemzetiszínû szalag ünnepélyes átvágását követõen Lutter Zoltán, a Sebronban
gazdálkodó 83 éves õstermelõ kért szót,
hangsúlyozva, hogy legnagyobb bajnak azt
tartja, hogy még azok sem akarnak termelni, akiknek módja lenne rá, holott a munkanélküliséget megszüntetni, a magyar mezõgazdaságot megmenteni csak a termeléssel
lehet.
- Amíg nem ébredünk fel, amíg nem látjuk be végre, hogy nekünk kell megtermelnünk, amit meg akarunk enni, addig nem
lesz itt változás. Én 50 családnak elegendõ
mezõgazdasági terméket viszek a piacra mondta a gazdálkodó.
N. Horváth Erzsébet

TIOP-projekt a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeumban
Az elmúlt évtizedekben jelentõs mértékben megváltoztak a viszonyok, amelyek között a könyvtárak léteznek és mûködnek.
Ezek a folyamatosan változó körülmények,
valamint az információs társadalom egyre
bõvülõ és megújuló követelményei, igényei
és szükségletei arra ösztönzik a könyvtárakat,
hogy új utakat és módszereket keressenek.
Mivel a megújulás, a fejlõdés - vagy egyszerûen a fennmaradás - gyakran az anyagi
tényezõk függvénye, a megoldást számos
esetben a pályázati lehetõségek nyújtják.
A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum - hasonlóan a többi közmûvelõdési
intézményhez - arra törekszik, hogy maximális mértékben kihasználja a pályázati lehetõségeket és a lehetõ legjobban hasznosítsa a
pályázati támogatásokat. A tavalyi évben a
könyvtár csatlakozott egy négytagú konzorciumhoz, amely az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretei között megvalósuló TIOP-1.2.3/09/01
kódszámú, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” címmel kiírt pályázatra nyújtotta be pályázati anyagát.
A konzorciumi együttmûködés a pápai
Jókai Mór Városi Könyvtár, az ajkai Nagy
László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ, a Devecseri Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház és a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum között jött létre. Az „Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése az oktatási-képzési
szerep erõsítése céljából” címmel benyújtott
pályázat kedvezõ elbírálásban részesült, így a

4

2010. február

négy intézmény összesen 7.999.000.-Ft viszsza nem térítendõ támogatásban részesült (a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum által elnyert összeg 1.975.000.-Ft).
A projekt nyitórendezvényére és egyben
sajtótájékoztatójára a konzorciumvezetõ pápai könyvtár szervezésében került sor 2010.
február 3-án Pápán, a Várkastélyban. Ennek
alkalmával valamennyi konzorciumi tag
ismertette az általa megvalósítandó fejlesztéseket.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a projekt keretei között a következõket kívánja
megvalósítani:

- A könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez - az olvasók igényeinek magasabb minõségben történõ kielégítése céljából elengedhetetlenül szükséges a könyvtárban
használt integrált rendszer bõvítése. Ennek
segítségével lehetõvé válik, hogy az olvasó
- tartózkodási helyétõl és idõbeli korlátoktól
függetlenül - hozzáférjen egyes könyvtári
szolgáltatásokhoz (pl. kölcsönzési idõ meghosszabbítása, elõjegyzés). A fejlesztés emellett a könyvtárosok munkáját is jelentõs
mértékben megkönnyíti: leegyszerûsíti az
olvasóval való elektronikus kapcsolattartás
folyamatát. Mindemellett - akadálymentes

Fotó: Könyvtár

A tapolcai könyvtár pályázati lehetõségérõl, a fejlesztésekrõl Nagy Eörsné
intézmény-igazgató szólt
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web-es elérés biztosításával - lehetõvé teszi a
fogyatékkal élõk egyes csoportjai számára,
hogy az átlagemberekkel azonos esélyekkel
használhassák a könyvtár honlapját, azon keresztül pedig az elektronikus úton hozzáférhetõ szolgáltatásokat.
- A könyvtár által kitûzött célok között prioritásként szerepel, hogy a könyvtárlátogatók
számára olyan használói információ- és kommunikációtechnológiai eszközöket állítson
használatba, amelyek megfelelnek a magasabb szintû informatikai követelményeknek
is. Ennek érdekében négy új típusú, nagy
kapacitású, széles sávú internetelérést biztosító számítógép vásárlására kerül sor.
- Az elmúlt években nagyarányú növekedést mutat a könyvtár helyismereti gyûjteményét használók száma, ezen túl pedig
fokozott igény mutatkozik a távhasználatra
is. Mivel az intézmény erre nincs felkészülve, a megoldást a gyûjtemény egyes részeinek digitalizálásában látja. Ezzel kiküszöbölhetõ a használatból adódó károsodás,
hosszú távon pedig lehetõség nyílik az elektronikus úton történõ adatszolgáltatásra.
Ehhez azonban szükséges egy nagy kapacitású munkaállomás megvásárlása, amely a
továbbiakban kizárólag ezt a célt szolgálja.
A TIOP-pályázat szervesen kapcsolódik a
Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz,
amelynek felhívására a könyvtár szintén benyújtotta pályázatát. Ennek kedvezõ elbírálása esetén az intézmény számára lehetõvé
válna, hogy különbözõ képzési formákat
valósítson meg mind a könyvtárhasználók,
mind a könyvtárosok számára.
Forrás:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

KRÓNIKA

Szavazással kapcsolatos információk
Tisztelt Választópolgár! Bizonyára már
Ön is értesült arról, hogy hazánkban 2010.
április 11-én kerül sor az országgyûlési
képviselõk választásának elsõ fordulójára,
2010. április 25-én pedig a második fordulóra.
A napokban Önnek is kézhez kell kapnia
a névjegyzékbe való felvételérõl szóló
értesítõt, valamint a képviselõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. február 10-tõl február 17-én 16.00 óráig lehet
kifogást benyújtani. Amennyiben Ön csak a
második fordulóban jogosult szavazni, az
ajánlás jogával nem élhet, így ajánlószelvényt nem kapott. Ha az értesítõn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a
polgármesteri hivatalhoz.

AZ AJÁNLÁSRÓL
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet.
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi
jelölt lehessen, legalább 750 polgár
érvényes ajánlását kell összegyûjteni.
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek
lakóhelye a választókerületben van. Az
ajánlás nem kötelezõ, viszont vissza sem
vonható. Az ajánlószelvények gyûjtése
2010. március 19-ig történhet. Egy
választópolgár egy jelöltet ajánlhat, aki
ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy
több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen.

SZAVAZÁS IDEJÉRÕL,
HELYÉRÕL, MÓDJÁRÓL
Szavazni a szavazás napján 6.00 órától
19.00 óráig lehet. Szavazni kizárólag
személyesen, és csak a választópolgár
lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a
szavazatszámláló bizottság ellenõrzi az Ön
személyazonosságát és lakcímét. Ezt követõen megkapja a jelenlétében lepecsételt
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzékben aláírásával kell igazolnia.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetve a
lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe

tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet
(+ vagy x). A szavazólapot a borítékba
helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és
ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi,
a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
- nem tudja személyazonosságát igazolni,
- nem szerepel a névjegyzékben, és
- nem rendelkezik igazolással
- rendelkezik igazolással, de nem az
igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe vételét.
A mozgásában gátolt választópolgár a
szavazást megelõzõen a jegyzõtõl írásban
kérhet mozgóurnát, illetve végsõ esetben a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni
a mozgóurnával.

SZAVAZÁS A LAKÓHELYÉTÕL
ELTÉRÕ TELEPÜLÉSEN
Ha a szavazás napján Magyarországon,
de lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. április 9-én
16.00 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben
kéri az igazolást, a kérelemnek legkésõbb
2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzõhöz. Igazolást a választás elsõ és második fordulójára egyaránt a fenti idõpontokig lehet kérni.
A kérelem benyújtásához nyomtatvány
letölthetõ a www.valasztas.hu honlapról,
illetve a Helyi Választási Irodában beszerezhetõ. Az igazolási kérelemben meg kell
adnia nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, és annak a településnek a nevét, ahol a
szavazás napján tartózkodik, valamint azt,
hogy az igazolást az elsõ, a második vagy
mindkét fordulóra kéri-e.
Igazolással kizárólag a Helyi Választási
Iroda Vezetõje által kijelölt szavazókörben
lehet.

SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN
Ha Ön a szavazás napján külföldön
tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy
fõkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerint illetékes
jegyzõnél kérheti a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét. Ezt személyesen
vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott
levélben kérheti, amelynek legkésõbb 2010.
március 19-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához
nyomtatvány a www.valasztas.hu honlapról
letölthetõ, illetve a Helyi Választási Irodában beszerezhetõ.
A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, idejét,
anyja nevét, magyarországi lakcímét, annak
a külképviseletnek a megnevezését, ahol
választójogát gyakorolni kívánja, illetve
belföldi értesítési címét, ha a kérelemmel
kapcsolatos döntést nem a magyarországi
lakcímére kéri.
Amennyiben a kérelmet meghatalmazott
útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor
fogadható el, ha a választópolgár a meghatalmazást saját kezûleg írta és aláírta. Ha a
meghatalmazás nem saját kezûleg került
megírásra, azon a választópolgár mellett
szükséges két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, továbbá a tanúk aláírása is.
A választás elsõ fordulójára külföldön
2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulójára a hazai választás napján, azaz
2010. április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor.

SZAVAZÁS HELYE, HA A KÉT
FORDULÓ KÖZÖTT LAKÓHELYET
VÁLTOZTAT
Ha Ön az elsõ és a második forduló
között lakóhelyet változtat, a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi
lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcím bejelentésekor az ügyintézõtõl
szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap.
Ennek birtokában keresheti fel az értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget.

MIT VIGYEN MAGÁVAL
A SZAVAZÁSKOR
Csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét megfelelõen
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
- személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét
követõen kiállított kártya formátumú
vezetõi engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatóak el.
Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás
a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is
magával kell vinnie a szavazókörbe.
Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra”
elnevezésû nyomtatványt.
Javasoljuk, hogy az értesítõt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönynyítése érdekében vigye magával a szavazásra.
A Helyi Választási Bizottság határozatai, illetve a Helyi Választási Iroda Vezetõjének tájékoztatói a város honlapjának
www.tapolca.hu „Választási Hirdetmények”
menüpontja alatt, illetve a Polgármesteri
Hivatal földszintjén található hirdetõtáblán
megtekinthetõk.
A választópolgárok az országgyûlési
képviselõk választásával kapcsolatos kérdéseikkel munkanapokon 8.00-16.00 óráig a
Választási Információs Szolgálathoz (Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda - Keszthelyi út felõli bejárat, Tel: 06/87/511-162)
fordulhatnak.
Az a választópolgár, aki az értesítõjét
nem kapta meg, a Polgármesteri Hivatal
„B” épület I. emelet 54. számú irodájában
átveheti.
Kérjük, éljen választójogával!
Dr. Imre László
Jegyzõ, a HVI vezetõje

Okmányirodai tájékoztató
- Az egyéni vállalkozóról Az egyéni vállalkozás végzésének, ügyintézésének feltételei 2010. január 1-tõl
megváltoztak.
Az új jogszabályok a következõk:
- 2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl (Evectv.)
- 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet az
egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített ûrlapokról
- 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet az
egyéni vállalkozói igazolványról
- 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az
egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósági kijelölésrõl…
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése:
- személyesen az okmányirodában,
- ügyfélkapun keresztül, az erre a célra
rendszeresített elektronikus ûrlap kitöltésével.
Az egyéni vállalkozói tevékenység a
bejelentés alapján kiállított igazolás birtokában gyakorolható, a vállalkozói iga-

zolvány kiállítására csak az ügyfél külön
kérelme alapján kerül sor (az igazolvány
kiváltása nem feltétele a vállalkozói tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának).
A bejelentési eljárásért illetéket nem kell
fizetni, a vállalkozói igazolvány kiállítása
viszont illetékköteles: a tevékenység megkezdésének bejelentése esetén: 10.000.-Ft;
adatváltozás esetén: 3.000.-Ft. (csekken
fizetendõ)
(A 2010. január 1-jét megelõzõen kiadott
vállalkozói igazolványok a bennük foglalt
adatok megváltozásáig, ill. visszavonásukig
továbbra is érvényben maradnak.)
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, megszüntetésének és az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos eljárások
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kezdeményezhetõek.
Ezek a bejelentések illetékmentesek.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megszûntetését, illetve az adatváltozás bejelentését elektronikus úton, a megszûntetéstõl,

illetve az adatváltozástól számított 15 napon belül kell megtenni.
Feltétel: az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozónak személyesen vagy postai úton vállalkozói igazolványát le kell adnia.
Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése:
- a szünetelés bejelentése is csak elektronikus úton történhet
- a szünetelés a bejelentést követõ naptól
kezdõdik (Nincs 15 napos lehetõség visszamenõleg!)
- idõtartama: 1 hónaptól 5 évig terjedhet
A tevékenység folytatása elektronikus
úton bármikor bejelenthetõ.
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõknek a vállalkozói igazolványt le
kell adni, mert leadás nélkül az ügy nem
zárható le.
Fontos szabály:
- Ha valamely gazdasági tevékenység
gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a tevékenység csak az engedély
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birtokában kezdhetõ meg. A képesítéshez
kötött tevékenység is csak megfelelõ
képesítéssel folytatható.
- A körzetközponti jegyzõ ellenõrzi az
illetékességi területén székhellyel rendelkezõ egyéni vállalkozókat.
Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató a www.nyilvantarto.hu oldalról tölthetõ le. Az egyéni vállalkozó részére „Hatósági Bizonyítvány” ûrlap is itt
tölthetõ le, amely nyomtatványt kitöltés
után, postai úton 2.000.-Ft-os illetékbélyeggel ellátva a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (1450. Budapest, Pf.: 81.) kell eljuttatni.
Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása
szintén a www.nyilvantarto.hu oldalon
található.
A nyilvántartásban adószám, nyilvántartási szám és vállalkozói igazolvány szám
alapján lehet keresni.
Ughy Jenõné Irodavezetõ
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Nem lehet csoportos elbocsátás, nem zárhat be a kórház
Már hónapok óta az Új Tapolcai Újság vezetõhíre a kórház körül kialakult helyzetrõl történõ tájékoztatás.
Elõzmények: 2009 novemberében Tapolca
Város Önkormányzata a médiumokon keresztül értesült arról, hogy a Medisyst Kft. - amelylyel 30 évre kötött szerzõdést a város - kivonul a Dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet Gyógybarlang Kft. üzemeltetésébõl.
Császár László polgármester levélben kért
tájékoztatást a mûködtetõtõl a hír valóságtartalmáról. A válaszban a Kft. megerõsítette a
médiumokhoz eljuttatott közleményét, miszerint kivonul a tapolcai intézménybõl. Ezt követõen a november 13-án megtartott rendkívüli zárt ülésen a képviselõk határozatban fogal-

mazták meg azon szándékukat, „ha a jelenlegi szolgáltatónál fennálló szerzõdés bármely jogcímen megszûnik, Tapolca Város Önkormányzata a tapolcai kórházat tovább fogja üzemeltetni a jogszabályi keretek között.”
A kialakult helyzetrõl a polgármester tájékoztatta a kórház dolgozóit, hangsúlyozva,
hogy a képviselõk egyöntetûen álltak ki a
kórház mellett, és mindent elkövetnek azért,
hogy Tapolcán mûködõ, aktív fekvõbetegellátás, kórház legyen, és amennyiben az
üzemeltetõ nem mûködtetné tovább a kórházat, akkor azt január 1-jétõl a szükséges
engedélyek megszerzését követõen az erre a
célra létrehozott, 100%-os önkormányzati
tulajdonú nonprofit gazdasági társaság mû-

ködtetné tovább. A feladatellátáshoz 100
millió forintot a 2007-ben kibocsátott kötvény bevételeibõl tagi kölcsönként biztosítana a város. Atársaság ügyvezetésével Parapatics
Tamást bízták meg, a Felügyelõ Bizottság tagja pedig dr. Csonka László, Vörös Béla és
Horváthné Németh Edit.
A tájékoztatón elhangzott döntések között
fontos szerepet töltött be a kórházban dolgozókra vonatkozó, amely szerint a létrehozott
társaság a kórház valamennyi dolgozóját tovább foglalkoztatja a meglévõ bérükkel és szerzett jogaikkal együtt a nonprofit Kft-n belül,
ha a jelenlegi szolgáltató a szolgáltatási szerzõdés szerinti kötelezettségeit nem vagy nem
szerzõdésszerûen teljesíti és ezáltal a jelenleg
hatályos ellátási szerzõdés az önkormányzat

felmondása következtében megszûnik.
Az elkövetkezendõ hetek a város és a mûködtetõ Kft. közötti tárgyalásokról szóltak.
De az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. A Kft. nem bocsátotta a város rendelkezésére azokat a bizonylatokat, amelyek
egyértelmûvé tették volna, hogy az általuk
elvégzett beruházás milyen nagyságrendû. A
„fedezet nélkül” megjelölt összeget pedig a
város soknak és elfogadhatatlannak tartotta.
A tárgyalássorozat új fordulatot vett azzal,
hogy dr. Németh Attila február 22-én a médiumokon keresztül Nyílt levelet juttatott el Császár
László polgármesternek, aki ennek hatására
február 24-én rendkívüli zárt ülést hívott össze,
amelyen a képviselõk - pártállástól függetlenül egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták.

A rendkívüli zárt ülést követõen Császár
László polgármester sajtótájékoztatót tartott,
amelyen elmondta, hogy a médiumokon keresztül fenyegetõ hangvételû Nyílt levelet juttatott el
dr. Németh Attila, a Kft. ügyvezetõ igazgatója
hozzá, amelyben az önkormányzatot, a közvéleményt és a kórház dolgozóit próbálja olyan
fenyegetett állapotba hozni, amely nem tûrhetõ

el. Majd a polgármester az elmúlt hónapok történéseit ismertetve határozottan cáfolta azt, hogy
nem folynak tárgyalások a megállapodásról és
az önkormányzat nem tájékoztatja a kórház dolgozóit a kialakult helyzetrõl. Mint mondta, a
város nem tudja elfogadni sem azt, hogy a Kft. a
gazdasági ellehetetlenülés miatt akarja megszüntetni a mûködtetést, sem azt, hogy a Kft. nem

tudja hitelt érdemlõen alátámasztani, azt a közel
félmilliárdos beruházási összeget, amelyet a
kivonulásakor meg szeretne kapni. Csak a 30
évre szóló szerzõdés lejárta után lenne alapja
annak, hogy a befektetett összegrõl - az amortizáció és egyéb levonása után - tárgyaljanak. Az
pedig minden valószínûség szerint, addigra 0-ra
futna ki. - A vállalt mûködtetési idõbõl még csak

3 év telt el - tette hozzá a polgármester. -, de az
önkormányzat már több mint 35 millió forint
értékû gépet vásárolt a kórház részére, és a
Kórházért Alapítvány is több millió forintot
fordított eszközvásárlásra. Császár László arra is
felhívta a jelenlévõ újságírók figyelmét, hogy
õ is Nyílt levélben fog válaszolni dr. Németh
Attilának.
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„Tapolcán volt, van és lesz kórház”
NYÍLT LEVÉL
DR. NÉMETH ATTILA - MEDISYST
EGÉSZSÉGÜGYI BEFEKTETÉSI KFT.
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA RÉSZÉRE
BUDAPEST
Baross u. 52.
1047
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ testülete megdöbbenve tapasztalja, hogy a
MediSyst Egészségügyi Befektetési Kft.
képviseletében eljáró Dr. Németh Attila
ügyvezetõ igazgató úr a Tapolcai Kórház
üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseikrõl
az országos médián keresztül is tájékoztatja a
szolgáltatást igénybe vevõ lakosságot, az
egészségügyben dolgozókat, Tapolca Város
Önkormányzatát. Tekintettel arra, hogy
Tapolca Város Önkormányzata, valamint
cége között érvényes ellátási-, beruházási és
vagyonhasználati szerzõdés van hatályban,
elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a szerzõdésbõl eredõ jogok és kötelezettségek megvitatása úgy kerüljön a közvélemény elé, hogy
csak az egyik fél álláspontja jelenjen meg
abban. Azt pedig végképp elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy a média számára Ön által adott
tájékoztatások, adatok Tapolca Város Önkormányzatára nézve valótlan tényadatokat tartalmazzon, illetve valós tényt hamis színben
tüntessen fel.

Jenõ Kórház - Rendelõintézet és Gyógybarlang Kht. alapító okiratának 3. pontjában meghatározott feladatok teljes körû ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen kötötték meg a felek fenti szerzõdéseket határozott idõtartamra, 30 évre.
Erre való tekintettel Tapolca Város Önkormányzatát megdöbbentette, hogy a közel
három éves mûködtetést követõen a kórházat
a jövõben már nem kívánja mûködtetni, az
még jobban megdöbbentett minket, hogy
errõl önkormányzatunknak az országos
médián keresztül kellett tudomást szereznie
és csak ezt követõen erõsítették meg nyilatkozatukat 2009. november 13. napján kelt
levelükben. Levelük indokolásában elõadták,
hogy az ellátási, illetve a beruházási és vagyonhasználati szerzõdések megkötését követõen bekövetkezett „gazdasági és érdekbeli ellehetetlenülés” okán a Ptk. 312. § (1)
bekezdése alapján a közöttünk megkötött
szerzõdések megszûntek - visszamenõ hatállyal - 2009. szeptember 30. napjával.

Az önkormányzat egészségügyi ellátási kötelezettségének biztosítása céljából a Dr. Deák

Tapolca Város Önkormányzata ezt követõen
változatlanul és egyértelmûen az Önök
tudtára hozta, hogy az Önök hivatkozása a
közöttünk fennálló szerzõdések gazdasági és
érdekbeli ellehetetlenülésére megalapozatlan
és jogsértõ. Ezt követõen több alkalommal
felszólítottuk Önöket, hogy a megkötött
szerzõdéseknek megfelelõen a Tapolcai
Kórház mûködtetését biztosítsák a jövõben
is, egyúttal felhívtuk a figyelmüket arra, hogy
amennyiben az ellátási-, beruházási és vagyonhasználati szerzõdést nem, vagy nem
szerzõdésszerûen teljesítik, Tapolca Város
Önkormányzata valamennyi jogágban biztosított törvényes lehetõségeivel élni fog,
Önökkel szemben érvényesíteni fogja vagyoni és nem vagyoni kárigényét, illetve a Btk.
171. § (3) és 172. § (3) bekezdéseiben való
hivatkozással büntetõfeljelentést fog kezdeményezni az illetékes hatóságnál.

Még a rendkívüli zárt ülés napján, azaz
február 24-én délután a Városi Moziban a
kórházban dolgozók részére tartott tájékoztatót Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke és Császár László polgármester.
Ezen a tájékoztatón a dolgozók elõször
dr. Németh Attila Nyílt levelével ismerkedhettek meg, megtekintették azt a videófelvételt, amelyen a délelõtti sajtótájékoztató anyaga szerepelt, majd felolvasásra
került Császár László Nyílt levele is.
A tájékoztató további részében a polgármester arról is szólt, hogy amennyiben az eddigi mûködtetõ bejelenti, hogy
március 1-jétõl megszünteti tevékenységét, a város 24 órán belül szerezhet engedélyt az ÁNTSZ-tõl, hiszen ugyanazokat
a feltételeket tudja produkálni a mûködtetéshez már a következõ naptól. Ehhez
maximálisan számít a kórház dolgozóira.
Itt jelentette be a polgármester azt is, hogy
február 15-ével Parapatics Tamás lemondott a létrehozott önkormányzati Kft. ügyvezetõi megbízásáról, és helyette dr. Flórián
Csabát, a kórház elõzõ fõigazgatóját bízta
meg a feladatok ellátásával, amelyek között
a kórház jövõképének megalkotása, kapcsolattartás a kórház jelenlegi vezetésével,
dolgozóival szerepel. A polgármester örömmel vette tudomásul, hogy a kórházban megalakult az Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete, és ígérte, ha a város
mûködteti tovább a kórházat, 90 napon
belül Kollektív Szerzõdést köt az ott dolgozókkal. Majd arról tájékoztatta a jelen-

lévõket, hogy Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõn keresztül az egészségügyi miniszterhez egy levelet kívánnak eljuttatni a kialakult helyzetrõl. Erre a válasznak
15 napon belül meg kell érkeznie.
Dr. Imre László jegyzõ a Munkatörvénykönyv azon paragrafusára hívta fel a dolgozók figyelmét, amely arról rendelkezik,
hogy mi szükséges a csoportos elbocsátás
megindításához. Elmondta, hogy olyan körülmények között, ahogy azt a Kft. bejelentette, nem is kerülhet rá sor, hiszen minimum 3 hét szükséges annak a jogi elõkészítéséhez.
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ a közpénzek felhasználásának felelõsségérõl, a hûtlen kezelés várható következményeirõl szólva megerõsítette: maximálisan egyetért azzal, hogy a város vezetése
elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartja a kért több mint félmilliárdos összeget,
és a polgármester nem szándékozik aláírni
az elszámolásról szóló, a Medisyst Kft. által meghatározott összegû megállapodást.
Majd leszögezte: Tapolcán volt, van és
lesz kórház.
A tájékoztatón hozzászólt Rig Lajos, a
kórházban a közelmúltban megalakult, és
már közel 100 tagot számláló Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, aki megköszönte a város
vezetésének a kórházért tett lépéseit, a helyi
szakszervezet maximális támogatásáról
biztosította Császár Lászlót. Majd felolvasta az EDFSZ országos elnökének nyilatkozatát:

Mindezekre való tekintettel Tapolca Város
Önkormányzata Képviselõ - testülete nevében alulírott Császár László polgármester a
nyilvánosság pontos tájékoztatása érdekében
kénytelen vagyok a nyílt levél eszközéhez
folyamodni annak érdekében, hogy az Önkormányzat álláspontja is megismerhetõ
legyen.

Az Önkormányzat kifejezte azon szándékát
is, hogy nem zárkózik el attól, hogy az Önök
álláspontját megismerje és megfontolja,
ehhez azonban kértük, hogy a részünkre elsõsorban a kórház ingatlanain elvégzett
beruházások vonatkozásában szakértõkkel
alátámasztott adatokat bocsássanak a rendelkezésünkre. Sajnálatos módon meg kell
állapítanom, hogy az általunk kért adatokat
teljes körûen a mai napig nem bocsátották
rendelkezésünkre, így Tapolca Város Önkormányzata felelõs döntést a közel fél milliárdos igényük kielégítése vonatkozásában
hozni nem tud.
Tisztelt Uram! Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ - testületének, valamint Tapolca
Város Polgármesterének a gazdálkodása
során hozott döntéseirõl el kell számolnia
Tapolca város polgárainak, azon polgároknak, akik egészségügyi ellátásáért jelenleg
Önök felelnek. Ha Tapolca Város Önkormányzata felelõtlenül és megalapozatlanul
döntene az Önök kérésének megfelelõen,
veszélyeztetné a Tapolcai Kórház jövõbeni
mûködtetését, hisz annak fedezetének egy
része - jogalap nélkül - Önökhöz kerülne.
Mindebbõl látható, hogy azért, mert Tapolca
Város Önkormányzata az Önök igényét és
elképzelését nem fogadta el, nem jelenti azt,
hogy döntésképtelen, vagy hogy nincs elképzelése Tapolca város kórházának jövõjérõl. Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Tapolcai Kórház vonatkozásában meghozott döntéseirõl folyamatosan értesítette Önöket, illetve értesítette az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézetét és a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei
Kirendeltségét.

zókat eszközként kívánják felhasználni.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ testülete több határozatában kifejezte azon
egyértelmû szándékát, hogy amennyiben
Önök nem, vagy nem szerzõdésszerûen látják
el feladataikat, valamennyi kórházi dolgozó
továbbfoglalkoztatását a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-ben biztosítja, amenynyiben azt a dolgozók elfogadják.
Végezetül sajnálattal kell megállapítanom,
hogy a közbeszerzési ajánlatukban kifejezett
felelõsségük a Tapolcai Kórház vonzáskörzetéhez tartozó polgárok irányában az elsõ
komoly akadálynál eltûnt, és az Önök által
önként vállalt ellátási felelõsség alól azonnal
menekülni kívánnak úgy, hogy az ebbõl
eredõ valamennyi erkölcsi és anyagi hátrányt
Tapolca Város Önkormányzatára, valamint
Tapolca város polgáraira kívánják áthárítani.
Tapolca Város Polgármestereként ezt nem
engedhetem meg, és így a nyílt levél útján is
a korábbi nyilatkozataimat fenntartva
megerõsítem Önöket abban, hogy ha Önök
az érvényes szerzõdéseinket nem, vagy nem
szerzõdésszerûen teljesítik, és ezáltal magatartásuk veszélyeztetni fogja kórházunk
mûködését, a rendelkezésemre álló valamennyi törvényes eszközzel azon leszek - Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testületének politikai állástól független egyetértésével -, hogy a Tapolcai Kórház a jövõben
is tudja teljesíteni feladatát, a következõ
évtizedekben is.
Tapolca, 2010. február 24.

Elfogadhatatlannak tarjuk továbbá, hogy a
közöttünk fennálló vitában a kórházban
felelõs munkát végzõ egészségügyi dolgo-

NYILATKOZAT
Érdekképviseleti vezetõként elfogadhatatlan - hivatkozva a jelenlegi gazdasági helyzetre - a tapolcai Dr. Deák Jenõ
Kórház - Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft-t mûködtetõ Medisyst Kft. vezetõsége, az intézmény igazgatója a munkavállalókat a megyei napilap hasábjain
„tájékoztatja” arról, hogy 2010.03.01-tõl,
mitegy 250 dolgozó csoportos elbocsátását tervezi. Erkölcsileg, morálisan és
jogilag is elfogadhatatlan ilyen irányú
megnyilatkozás. 2007-ben, amikor az
üzemeltetési jog átkerült a kft. tulajdonába, a kórház munkavállalói elvesztették
biztosabb közalkalmazotti jogviszonyukat. Akkor is kiszolgáltatott helyzetben
voltak, féltek az újtól, de sokan a megélhetõségük biztonsága érdekében, kényszerhelyzetben aláírták szerzõdéseiket.
Elfogadhatatlan, hogy bárki, bármilyen
hatalom kihasználja az egészségügyi és
egészségügyben dolgozók szakmai elkötelezettségüket, hivatástudatukat, a betegek iránti empátiás készségüket. Ma Magyarországon még azért mûködik az ellátó rendszer, mert olyan munkavállalók
vannak, mint Tapolcán. Az EDFSZ mint
országos szervezet, - melynek tagjai a
kórház nagy létszámú dolgozói - a mai
rendkívüli vezetõségi ülésén úgy határozott, hogy minden jogi segítséget megad a
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kórháznak, támogatja a tapolcai képviselõtestület döntését a biztonságos munkavállalói és betegellátás érdekében. Egyeztetést indítványoztunk a 2007. óta elmaradt juttatások kifizettetésére, kollektív
szerzõdés maradéktalan megkötésére.
Nem úgy kell kilábalni a gazdasági válságból, hogy a munkavállalók jogait kell
megvonni. Nem õk felelõsek a kialakult
helyzetért, tisztességes munkáért tisztességes béreket és megélhetést kérnek, - kérünk, Fontos a foglalkoztatás, a munkahelyek megtartása, a szociális védelem megteremtése. Az önkormányzat és a Medisyst
Kft. közötti elszámolási vita nem érintheti
a munkavállalókat hátrányosan, ennek
érdekében mindent megteszünk, hiszen a
kft. évekig nem fordított a bérekre és
egyéb juttatásokra. Európai mércével
mérve minden nemû zsarolás, megfélemlítés számunkra elfogadhatatlan.
Ezen nyilatkozatot tettem:
Veszprém, 2010. február 24.

Vizl Péterné
EDFSZ országos elnöke
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Felújítás elõtt
Tapolca közmûvelõdését a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ szervezi és koordinálja. Bognár Ferenc igazgatót nemcsak
arról kérdeztük, hogy milyen kondíciókkal kezdte meg a 2010-es évet az intézmény, de arról is, mikorra várható a központ felújítása, illetve vannak-e pályázati
lehetõségek?
- Tapolca Város Képviselõ-testülete jóváhagyta az intézmény 2010-es költségvetését,
és hála Istennek ugyanazon kondíciókkal tudjuk szervezni és mûködtetni a város közmûvelõdését ebben az évben, mint az elõzõben.
De természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne a
takarékoskodás, az átgondolt szervezés legyen a legfõbb alapelvünk továbbra is. Már
folynak az elõzetes tárgyalások a nyári programokról. A víziszínpadon 8 alkalommal
lesznek Tapolcai Nyár 2010 címmel zenés
bemutatók. Új színfolt, hogy a már hagyományos Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
kulturális rendezvénysorozat elõtt egy 3-4
napos utcazene fesztivál lesz.
- A több mint egymilliárd forintos belvárosi
rehabilitációs pályázat segítségével a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ is megújul.
- Ez nagy örömünkre szolgál. Ha a pályázattal kapcsolatos végsõ döntés megszületik,
akkor elkezdõdnek a munkálatok. A 2010-es
rendezvényeinket már úgy szerveztük, hogy
májusra át tudjuk adni a kivitelezõnek a
területet. Mivel általában egy ilyen jellegû
felújítás 8 hónapig tart, így a terveink szerint
decemberben már részlegesen kinyithat az
intézmény, de az ünnepélyes átadásra majd
2011 tavaszán kerül sor. A díszelõadáson a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ Amatõr
Színjátszó Köre Gárdonyi Géza Ida regénye
címû mûvét mutatja majd be, mintegy
tisztelegve azoknak a közel 80 évvel ezelõtt

Évfordulók
1347. február
663 éve
I. Lajos király elrendelte, hogy a „Tapolcha” nevû
királyi ingatlant a veszprémi káptalan határolja el,
és az így nyert területet azután tapolczai népeinek
és vendégeinek „poulis et hospitibus nostris”
használatra adja át.
1957. február 6.
53 éve
Letartóztatások Tapolcán. Az 1956. október-novemberi forradalmi események vezetõi közül
mintegy harminc személyt, valamint az
eseményekben szereplõ gimnazista diákokat is
letartóztatták.
1912. február 11.
98 éve
A Tapolczai Iparos Ifjak Önképzõ Köre a
Pannónia helyiségeiben húsz éves fennállását
táncvigalommal egybekötve ünnepelte.
1914. február 19.
96 éve
Kinetofon, a mozi elõdje Tapolcán.
2004. február 21.
6 éve
Nagy „Csonttörõ” János Tapolcán védte meg profi
kisvilágbajnoki címét.
1891. február 22.
119 éve
A Tapolcza és Vidéke nyomtatását helyben végzik
a Lõwy-nyomdában.
1344. február 27.
666 éve
A Tapolca és Tomaj közötti utat „vásáros útnak”
nevezték (másként „régi útnak”), ami jelentõs forgalomra és kereskedelemre utal. A hetivásárok
napja a szerda volt.
1896. február 29.
114 éve
Elhunyt Vachot Sándorné szül. ecsedi Csapó
Mária írónõ Gyulakesziben.
1904. február 29.
106 éve
Tibola János gazdálkodót Tapolca bírójává választották. Elõdje Glázer Sándor gyógyszerész volt.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/
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élt tapolcai színjátszóknak az emléke elõtt is,
akik ezt már színre vitték hajdanán.
- Az intézmény a közösségi színtér újabb lehetõségeit kínálta Tapolca-Diszelben azzal, hogy
disznóvágásra invitálta a településrész lakóit.
- Hagyományteremtõ szándékkal tettük
ezt. A munkában, sikerben osztozott a falu
apraja-nagyja. Itt is szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki részt vett benne.
Külön köszönöm Lázár János vállalkozónak,
hogy az állományából felajánlott egy sertést e
nemes célra.
- Ha a hagyományteremtõ szándék munkálkodna a más településrészeken élõkben is,
az intézmény azt is felkarolná?
- Természetesen örömmel vennénk és mindent elkövetnénk azért, hogy sikeres legyen a
kezdeményezés. Már van is erre példa. A
Dobó-lakótelepen élõk szeretnének létrehozni egy gyermekklubot. Minden lehetséges
eszközzel támogatjuk õket.
- Említette, hogy a 2010-es gazdálkodás
egyik alapelve a takarékoskodás. Lesznek-e
pályázatok a források bõvítésére?
- Igen. Most jelent meg egy olyan uniós
pályázat, amelyhez nem kell önrész, de minimum 5 millió forint nyerhetõ el általa. Ezt a
pályázatot a közmûvelõdési intézmények
számára írták ki azzal a céllal, hogy segítsék
az oktatási intézmények tanulóinak szabadidõs tevékenységét. Természetesen mi is pályázni fogunk. Ha nyertesek leszünk, akkor a
támogatásból nagyon sok szakkör, játszóház,
színház-, mozilátogatás valósulhat meg, nem
terhelve sem a szülõ pénztárcáját, sem az
oktatási intézmények költségvetését.
N. Horváth Erzsébet

Felhívás
Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodája tisztelettel felhívja a Tapolcán élõ óvodapedagógusok
(óvónõk), tanítók és tanárok figyelmét a díszdiploma igények benyújtási határidejére, illetve a jogosultság feltételeire. Díszdiplomára az a pedagógus (óvónõ, tanító, tanár) jogosult, aki pedagógusi pályán legalább 30 évet eltöltött, és oklevelét
50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelõtt kapta kézhez.
A díszdiploma adományozásához kérelmet, adatlapot és egy rövid szakmai
önéletrajzot is szükséges csatolni.
A kérelem beadásakor be kell mutatni az eredeti oklevelet és a munkakönyvet
vagy igazolást a munkaviszonyokról, melyrõl másolatot készítünk.
A kérelem leadásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hõsök tere 15.,
Tóth Mária oktatási referens, 87/511-157.
A kérelem leadásának ideje: március 5.
Adatlap a Hivatal portaszolgálatán kérhetõ.
Császár László
polgármester

Ütõsök koncertje
Takács Ferenc ütõhangszerekre írt zenéirõl, magas szintû elõadói kvalitásáról ismert zeneszerzõ, elõadó. Szerzõi, elõadói
estjére sokan voltak kíváncsiak a zeneiskola koncerttermében január 26-án.
A Járdányi Pál Zeneiskolában nagy becsülete van az ütõsöknek. Tóth Péter tanár úr
elvitathatatlan érdeme, hogy emellett szép
eredményei is vannak Tapolcán az ütõs
oktatásnak. Január 26-án este azonban nem
csak tapolcai, hanem veszprémi és zalaegerszegi zeneiskolások is lehetõséget kaptak, hogy hangszereiken egy-egy Takács
Ferenc zenemûvet megszólaltassanak a
szerzõ és természetesen a szépszámú közönség jelenlétében. A koncertet Papp Balázs, a
Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára, a Gyõri Ütõegyüttes vezetõje
ajánlotta a közönség figyelmébe.
Töreky László

Megvalósításra váró ötletek
Pörzse Sándor újságíró, a Jobbik egyéni
képviselõjelöltje tartott elõadást február
11-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központban a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület
meghívására.
A rendezvény kétszáz fõs közönségét
elsõként Bertalan Csaba, a Tapolcaiak a
Nemzetért Egyesület alelnöke köszöntötte,
aki egyperces néma felállásra kérte a jelenlévõket, megemlékezést kérve a közelmúltban elhunyt barátról, Szûz Károly református
lelkészrõl. Bertalan Csaba késõbb a hazai
történelemoktatást bírálta, amely hazaszeretõ emberek kinevelése helyett önértékelési
válságot okozott, okoz a nemzetnek.
Pörzse Sándor a Jobbik programját vázolta, bírálta a parlamenti pártokat és a médiát is,
amely „összezárt és nem engedi eljutni a nyilvánossághoz a Jobbik üzeneteit”. A politikus
a parlamentbe kerülése esetén a politikai bûnözés és az állami korrupció megszüntetését
ígérte. - Ha bejutunk, odacsapunk - fogalmazott.
Szerinte a Jobbik szakértõinek „számos
zseniális ötlete van”, ami megvalósításra

vár. Ezek között említette többek között a
nyugdíjrendszer átdolgozását is. Eszerint,
teljes egészében állami kézbe vennék a
nyugdíjakat és a leszármazottak által
befizetett adó egy részét a szülõkhöz juttatnák vissza. A Jobbik megszüntetné a
képviselõk mentelmi jogát, sõt bûncselekmény esetén kétszeres büntetéssel sújtaná a
politikusokat és a fegyveres testületek tagjait. A földkérdésre, a termõföld liberalizációjára is önálló válaszuk van. Eszerint bárki
vásárolhat termõföldet, korlátozott mértékben, egyéni engedély alapján külföldi is, ám
a tulajdonost teljes egészében mezõgazdaságból élésre és „minimum tízévi röghöz
kötöttségre” kell szorítani. A párt hatalomra
kerülése esetén minden magyarul beszélõ és
magát magyarnak valló polgárnak megadná
az állampolgárságot. A börtönök rabjainak
pedig kemény munkát, börtönlétük költségeinek kitermeltetését ígéri. Hogy ne legyen szanatórium a börtön, és ne legyen
sikk a börtönviseltség - fogalmazott Pörzse
Sándor Tapolcán.
Töreky László

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Kiskorú veszélyeztetése bûntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki 2010. január hó 17-én hajnal
02,20 órakor egy Bajcsy-Zsilinszky utcában
lévõ szórakozóhelyre bevitte két kiskorú gyermekét, és ott a személyzettel hangos szóváltásba keveredett, melynek során az egyik gyermek megijedt és sírva fakadt.
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen ellen,
aki 2010. január hó 17-én 15:40 óra és 2010.

január hó 18-án 08:15 közötti idõben a Tapolca
külterületén lévõ telekre kapulefeszítés módszerével behatolt, és onnan két tyúkólról a lakatokat lefeszítve 46 db tyúkot tulajdonított el.
Lopási kár: 115.600 Ft. Rongálási kár: 10.000
Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás balatonedericsi lakos ellen, aki 2010. január hó
28-án 20.45 óra körül idõben a MÁV Zrt. tapolcai állomásának egyik mozdonyából gázolajat tulajdonított el. Lopási kár: 160.000. Ft.

Új Tapolcai Újság

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ márciusi programjai
3. 18 óra: Hogyan gyõzhetünk az irigység
és a féltékenység felett? - Soós Attila
elõadása; 6. 9-12 óra: Véradás; 8-9-10. 19
óra: Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Amatõr Színjátszókör bérletes elõadása:
Charley nénje, bohózat; 12. 18 óra: Szent
György-hegy Hegyközség Közgyûlése; 13.
9-12 óra: Véradás; 14. 9.30-14 óra:
Tapolca-Veszprém megyei I. oszt. sakk
bajnokság; 16. 19 óra: Nõnapi Operettgála.
Pesti Magyar Operett Színpad mûsora,
sztárvendég: Kalocsai Zsuzsa; 18. 11-12
óra: Ifjúsági Filharmónia. Nemzeti Énekkar:
„Híres opera-kórusok”; 18. 17.30: Sándor
napi bormustra; 22. 11-18 óra: Véradás; 26.
18 óra: Város Napja.
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és
mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos
elõadásokkal. Babamasszázs: szerda 10.3012.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, Szombat: 0912.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00.

Csurka kérdez
Csurka István, a MIÉP elnöke február
20-án választási gyûlésen mutatkozott be a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A rendezvényen elõször Horváth Magdolna,
Veszprém megye 4. számú választókerületének MIÉP-es jelöltje beszélt, majd Csurka
szólt hazánk helyzetérõl. Elmondta, hogy
sorsdöntõ választás elõtt állunk, amelybõl a
MIÉP nem maradhat ki, ha megöregedtek és
megfogyatkoztak is.
- A MIÉP el van hallgatva, ezért sem hagyhatjuk magunkat. Ha sikerül kétharmados
többséggel gyõzni, és ahhoz mi is hozzáadhatunk valamit, akkor jelentõs változás várható. Arra szükség is van, hiszen az utóbbi
években megszüntették a postákat, orvosi rendelõket, leépítették a kórházakat. A cigányságot viszont járadékban részesítik a gyerekek
és a munka nélkül töltött napok után. Aki dolgozik, attól meg elveszik a pénzt. Még a
miénk ez az élettér. El kell dönteni, akarjuk-e
megtartani földestül, házastul, a rajta élõ svábokkal, tótokkal, akik a magyar kultúra részei
velünk együtt? - kérdezte Csurka. Úgy vélte, az
idõ nagyot változott néhány év alatt, a mai rendszer megbukott, nem tudta eltartani magát Amerika sem. Bízik benne, hogy megerõsödnek,
hogy felállítják az országos listát. Mint mondta, azért csinálják, mert nem tehetnek mást.
- Az Isten észt, szájat és talán lelket is adott,
beszélnünk kell. 75 éves elmúltam, nem akarok diadalt ülni, de amit tudok, azt el kell mondanom. Csendet, nyugalmat akarok. Nem a
pénzért teszem, de a kötelesség igazmondásra kényszerít - tette hozzá.
Forrás: Napló
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A legszebb napok érettségi elõtt
A tapolca-diszeli Szász Márton Szakiskola
leendõ szakmunkásainak mellére február
5-én, pénteken a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban kerültek fel a búcsúzást jelzõ
szalagok. A Batsányi János Gimnázium
érettségire készülõ diákjai 6-án, a Széchenyi István Szakképzõ Iskola 12-én tartotta a hagyományos szalagavató ünnepségét és az azt követõ bált a Városi Rendezvénycsarnokban.
A tapolca-diszeli Szász Márton Szakiskola 24 szakmunkása, hozzátartozóik és pedagógusaik a város mûvelõdési központjában
ünnepeltek. Idén Mogyorósi Krisztina osztályfõnök virágkötõ szakmát elsajátító öt
diákja és Vizeli Beáta 12 pék és hét gyógynövénytermesztõ tanulójának mellére kerültek fel a tanulóévekre emlékeztetõ, díszes
szalagok. A búcsúzó osztályok irodalmi
mûsorral készültek, de az iskolai életet
bemutató vetítéssel is hangulatossá, emlékezetessé igyekeztek varázsolni az ünnepséget. A Bognár Ferenc igazgató beszédét kö-

vetõ szalagfeltûzési szertartás alatt Demjén
Ferenc, Homonyik Sándor és a Republic
érzelmes dalai szóltak. Késõbb közös éneklés, mazsorett tánc, filmvetítés, keringõ, a
szülõkkel közös tánc, vacsora és végül az
elmaradhatatlan, vidám bál zárta a szalagavatót.
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium négy végzõs osztályának 92 tanulója a
rendezvénycsarnok küzdõterén sorakozott
fel. Idén Kocsis Béláné 12/A, Keszler Gyuláné
12/B, Varga Gábor 12/C és Miltényi Attila
12/N osztálya fejezi be középiskolai tanulmányait.
A 11/A osztály nevében Hatvani Mátyás
Király Imre Õrizd meg címû versét ajándékozta a végzõsöknek. A 11/B osztály nevében Bali Mónika köszöntötte a szalagavató
fõszereplõit. Varga Tiborné igazgató beszédében a szalagavatót a gimnáziumi évek legszebb, leglélekemelõbb ünnepségeként jellemezte, amely egyben a gyermekkor lezárása, a válaszút elérkezésének idõszaka, a

Fotó: Töreky

A Szász Márton-iskola tanulói látványos mûsorral készültek az ünnepségre

Szépséges nyári képek a zord télben
Ciprusi pillanatok címmel, Várady Károly
fotómûvésznek, a Magyar Fotográfusok
Világszövetsége titkárának Ciprus szigetén készített fotóiból nyílt kiállítás január
utolsó napjaiban a Tamási Áron Mûvelõdési Központ aulájában.
A tárlatnyitó közönségét Ács Viktória, a
Ciprusi Idegenforgalmi Hivatal vezetõje
köszöntötte, majd Császár László polgár-

mester ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe a
különleges szépségû képeket. A fotókon a
varázslatos szépségû és kultúrájú sziget természeti és épített szépségei mellett az ott élõ
ember is megjelenik. A mediterrán atmoszféra megteremtéséhez a Tapolcai Musical
Stúdió és a Yaramineh Hastánccsoport tagjainak produkciója is hozzájárult a megnyitón.
Töreky László

Fotó: Töreky

A végzõs gimnazisták nyitótánca nagy sikert aratott
jövõ elõtti pillanat. Az igazgatónõ arra figyelmeztette a diákokat, hogy „nincs kikövezett út, és nincs kizárólagos igazság”,
az utat mindenki maga jelöli ki, ám az útra
lépés elõtt érdemes tanácsot kérni a tapasztaltabbaktól. A szalagok feltûzése elõtt a
végzõs osztályok nevében Németh Klaudia
12/B osztályos tanuló osztotta meg gondolatait a jelenlévõkkel. A bált, amely az osztályok látványos nyitótáncaival kezdõdött,
Szalai László, a szülõi munkaközösség
elnöke nyitotta meg.
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola vizsgák elõtt álló diáksága hagyományosan a rendezvénycsarnokban felállított színpadon sorakozott fel, hogy ünnepélyesen feltûzhessék
mellükre az iskolában töltött éveket jelképezõ szalagokat. 2010-ben várhatóan hat végzõs osztály 144 tanulója szakmával a kezében
búcsúzik majd az iskolától. Elõtte azonban
komoly megmérettetések várnak rájuk az
érettségin, a szakmai vizsgákon. Valószínûleg erre célozhatott a szalagfeltûzést meg-

elõzõ ünnepi beszédében Szollár Gyula igazgató is. - Az élet kihívás, fogadjátok el…
közben soha ne az üres szavakra, hanem a tettekre figyeljetek - üzente a diákoknak. Az
igazgatói beszédet egy szép gesztus követte:
Lájerné Tóth Éva, a gimnázium korábbi igazgatója szeretett intézményétõl ünnepi szalagot vehetett át. Szollár Gyula az osztályok
közül elsõként Marton Péternek és Farkasné
Szabadi Ágnesnek a 12/A, illetve a 12/B
osztályfõnökeinek tûzött fel szalagot, majd
Dobjánné Tálos Judit, Balassa Lászlóné, a
korábbi osztályfõnök Marton József, Novák
János és Palánki József és osztályai következtek.
A végzõsök nevében Bíró Adrienn 12/A
osztályos tanuló köszönte, foglalta össze a
Széchenyiben töltött éveket. A nyitótáncokat
követõen az ünnepi mûsor 19 óra után
kezdõdött szórakoztató, helyenként humoros,
zenés, táncos, dalos összeállításokkal, bálkiránynõ-, bálkirályválasztással, hajnalig tartó tánccal.
Töreky László

Életképek és emlékek
A közismert állatorvos-író, dr. Bartalis
Imre volt a vendége a Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezete legutóbbi
összejövetelének február 18-án.
A tagok szeretettel hallgatták az idõs írót,
aki verseken, ókori bölcselõk gondolatain,
bibliai történetek tanulságain és saját életpályájának történésein, tapasztalatain keresztül mutatkozott be a jelenlévõknek.

Dr. Bartalis, akit több évtizedes, tevékeny
állatorvosi múltja a mindennapi emberek
életébe való belelátás lehetõségével ajándékozott meg és érdeklõdése, tehetsége révén
a népi lélek nagy ismerõje, most is közelférkõzött a szívekhez. Mélységes emberi
humánumról, bölcs életszemléletrõl, világlátásról árulkodó írásainak felolvasása nagy
figyelmet kapott a klubtagoktól.
TL

Hírek a Gyermekkönyvtárból

Fotó: Könyvtár

Parapatics Andrea feladványai megmozgatták a tanulók fantáziáját

- Január 22-én Parapatics Andrea, a
Szlengszótár összeállítója tartott rendhagyó irodalomórát a Gyermekkönyvtárban. Egykori tanára, Szöllõsyné Éva néni
hozta a Kazinczy-tagintézmény 8. osztályos diákjait. A jó hangulatú összejövetelen a gyerekek változatos és mókás
feladatokat is kaptak. A tanulságot az óra
végére valamennyiüknek sikerült levonni:
A szlenget is, mint sok minden mást, a
maga helyén és idejében lehet használni.
- Február 20-án (szombaton) 10-12
óráig farsangi bál volt a könyvtár óvodás
és elsõ osztályos klubtagjai részére.
- Befejezõdött az olvasópályázat javí-
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tása. A 2-8. osztályosok közel 250 db
olvasópályázati füzetet adtak le, ami kb.
300 gyerek munkáját jelenti. (Egyedül és
párosan is lehetett jelentkezni.) A legtöbb
pontot elérõk vetélkedõkön vehetnek részt
korcsoportonként. A legügyesebb csapatok jutalma egy egésznapos kirándulás
május hónapban. Akik nem nyernek, azok
se csüggedjenek, hiszen térítés ellenében
õk is jöhetnek majd kirándulni.
- Február 22-én 14 órakor az Országos
Mesevetélkedõ 3. területi fordulóját tartottuk a Gyermekkönyvtárban. A résztvevõ 9 csapatból 4 juthat tovább a megyei
fordulóra.
Vasáros Ferencné
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Beiratkozás az óvodákba, iskolákba
Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek!
A tavasz közeledtével tájékoztató kiadványunk által szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek segítséget nyújtani abban, hogy melyik óvodát, tagóvodát, iskolát, tagiskolát
válasszák gyermeküknek. A döntés megkönynyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy
lehetõséget biztosítunk városunk nevelési és
oktatási intézményeinek a bemutatkozásra.
A tájékoztató kiadvány hozzáférhetõ az
iskolákban, óvodákban, a bölcsõdében, a
gyermekorvosi rendelõkben és a Polgármesteri Hivatal portáján.
A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ Tapolcai Óvodába a beiratkozások idõpontja: március 10-11. (szerda,
csütörtök) 9.00-16.00 óra között.
A Szeretet Leányai Társulata fenntartásában mûködõ Szent Erzsébet Óvodába beiratkozások idõpontja: március 9-10. (kedd,
szerda) 9.00-16.00 óra között.
Az óvodákba a helyszínen lehet beiratkozni.
A kijelölt tagóvodai mûködési (felvételi)
körzetbe történõ beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az egyik szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát, lakcímkártyáját, orvosi igazolást, hogy a gyermek
egészséges és közösségbe mehet, bölcsõdébõl óvodába jelentkezõ gyermekek esetében bölcsõdei igazolást, gyermekvédelmi
kedvezményrõl szóló határozatot (ha van
ilyen)!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2010/2011. tanévre a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében 1 zenei és 1 normál tantervû
osztály, a Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû és Sportiskolai Tagintézményében 1 két tanítási nyelvû osztály, a
Kazinczy Ferenc Tagintézményében 3 normál tantervû osztály indítását engedélyezte.
Tapolca Város Önkormányzata a fenntar-

tásában mûködõ általános iskolai nevelést
ellátó intézményekbe jelentkezõknek a beiratkozások idõpontját március 10-11-én
(szerda, csütörtök) 9.00-16.00 óra között
állapította meg. Beiratkozás helye: Tamási Áron Mûvelõdési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.). A Nagyboldogaszszony Római Katolikus Általános Iskolába a beiratkozás a helyszínen történik.
A beiratkozáshoz - kérjük - vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az óvoda által kiállított, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt, az
egyik szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát, lakcím kártyáját, és gyermekvédelmi
kedvezményrõl szóló határozatát, ha van
ilyen! A torlódás elkerülése érdekében javasoljuk a beiratkozási idõ teljes kihasználását.
A döntés megkönnyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy lehetõséget biztosítunk
városunk azon oktatási intézményeinek is a
bemutatkozásra, melyek nem Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában mûködnek.
Közoktatási intézményeink gazdag kínálatot nyújtanak, mindezt megtapasztalhatják a
nyílt napok keretében. Ez az alkalom jó
lehetõséget biztosít arra, hogy bepillanthassanak az adott intézmény mindennapjaiba. A
személyes tapasztalatokat figyelembe véve
választhatnak iskolát, tagiskolát gyermekük
adottságainak megfelelõen.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõtestülete lehetõséget biztosít a vidéki gyermekek beiratására nevelési-oktatási intézményeibe.
Tapolca város komplett oktatási rendszert
biztosít az itt tanuló diákok számára, mely az
óvodai neveléstõl kezdõdõen az alapfokú
oktatáson keresztül az érettségiig tart.
További felvilágosításért forduljanak bizalommal az Önkormányzati Gazdálkodási Iroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az
Önök rendelkezésére.
Tapolca Város Önkormányzata

Évet nyitottak a vállalkozók a
takarékosság jegyében
A mintegy ötven aktív taggal mûködõ Tapolca és Környéke Vállakozóinak Egyesülete gyûléseit, összejöveteleit ez idáig a
Szent György Panzió éttermében tartotta.
Idei elsõ, az elmúlt évet értékelõ, évnyitó
újévi összejövetelét viszont a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ földszinti különtermében rendezte meg január 30-án.

szoros együttmûködést, a jó kommunikáció
fenntartását, az összejövetelek, szakmai
tájékoztatók, közösségi rendezvények, társszervezetekkel folytatott kulturális és szakmai együttmûködések folytatását, fejlesztését, a városi ünnepségeken való aktív
részvételt jelölte meg célként. Elhangzott,
az egyesület szívesen látna még több vál-

Tapolca nyerte a IV. Kistérségi Sportnapot
A Városi Rendezvénycsarnokban rendezett IV. Kistérségi Sportnap szervezõje a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása volt. A már hagyományossá
vált és várt rendezvény ismét sikeresen
zajlott.

A hat fordulóból álló vetélkedõ remek
hangulatban telt, minden csapat a végsõkig
küzdött a jobb helyezésekért.
A szervezõk bevonták a játékba a szurkolókat is, õk tesztet tölthettek ki, s a legjobban töltõk ajándékcsomagot vehettek át

Fotó: Antal

Ez szép volt!
Az idei esztendõben 10 településrõl érkezett 9 csapat. Meglepõ, hogy a tavalyi
harmadik helyezett Szigliget az idei versenyre nem nevezett.
A programot Eke Ferenc, a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás
alelnöke, Nemesvita polgármestere nyitotta
meg, majd Nagyné Lombos Katalin testnevelõ tízperces zenés bemelegítéssel hangolta rá a csapatokat a küzdelemre.
A csapatokban különbözõ korosztályú
fiúk és lányok, hölgyek és férfiak (összesen
16-an) vehettek részt. A csapatok képviselõi
azonos színû, a tapolcai kistérség logójával
ellátott pólóban versenyeztek. A feladatok
összeállítását, a sor- és váltóversenyek lebonyolítását, a fõbíró és a pályafelügyelõk koordinálását Hanzmann László testnevelõ végezte. A játék alatt elért aktuális pontokat az
elektromos kijelzõn mindenki követni tudta.

az eredményhirdetésen, épp úgy, mint a heteseket dobók és heteseket lövõk legjobbjai.
A versenyszámok után a felsorakozott
csapatok Vella Zsolttól, Ábrahámhegy polgármesterétõl vehették át a rendezvény
támogatói által felajánlott ajándékkosarakat. A díjátadó megköszönte minden résztvevõnek a sportszerû hozzáállást, a nemes
versengést.
A hatfordulós vetélkedõ gyõztese Tapolca lett, s a tavalyi elsõ helyezettõl, Badacsonytördemic csapatától vehették át a vándorserleget egyéves megõrzésre.
Ezek után lássuk az eredményeket!
1. Tapolca 48 pont, 2. Badacsonytördemic és Ábrahámhegy 41-41 pont, 4. Badacsonytomaj 40 pont, 5. LesenceistvándUzsa 29 pont, 6. Hegymagas 23 pont, 7.
Raposka 21 pont, 8. Kapolcs 14 pont, 9.
Kisapáti 13 pont.
Antal Edit

FELHÍVÁS
Tapolca Város 2010. évi borának kiválasztására
Tapolca Város Alpolgármestere felhívással fordul Tapolca Város közigazgatási
területén, valamint a Szent György-hegyi hegyközség és a Badacsonyi borvidék
területén lévõ bortermelõkhöz, hogy kiválassza Tapolca Város Borát 2010. évben is.
Nevezni fehérborok esetén csak 2009-es
évjáratú borral lehet.
Leadási határidõ: március 9. (kedd)

9.00 óra (Tamási Áron Mûvelõdési Központ; Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )
A versenykiírás megtekinthetõ, illetve
átvehetõ Tapolca Város Polgármesteri
Hivatala (8300 Tapolca, Hõsök tere 15.)
portáján, valamint a Tamási Áron Mûvelõdési Központban (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).
Marton József alpolgármester

Fritz István emlékére

Fotó: Töreky

Vörös Béla elnök nemcsak az elmúlt év munkáját összegezte, de a jövõ terveirõl is szólt
A szokatlan változás, amint az Vörös lalkozót tagjai között, örömmel fogadna a
Béla elnök köszöntõjében elhangzott, a közeljövõben új belépõket.
A tagi hozzászólások számos építõ jel2010-es év takarékosságra törekvõ gazdállegû javaslattal is szolgáltak. Több jobbító
kodásának elsõ lépése.
Az elnök sikeresnek minõsítette a 2009-es szándékú észrevétel, javaslat mellett felév egyesületi munkáját, mind a kitûzött cé- merült, hogy a jövõben a vállalkozók
lok megvalósulása, mind gazdálkodásuk egyesülete társadalmi munkával támogateredményét tekintve. A 2010-es év tervei hatná Gyula Vezér Csobánc várépítõ erõfeTöreky László
között továbbra is az önkormányzattal szítéseit.
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Mindenki segített. Ki azzal, hogy játszott, ki azzal, hogy szurkolt, ki azzal,
hogy eljött, és elhelyezte adományát, ki
azzal, hogy nem tudott ott lenni, de megtalálta a módját annak, hogy segítsen
Fritz István emlékét megõrizni.
Tizenhat csapat mérte össze labdarúgótudását a jótékonysági céllal megrendezett
tornán, mellyel a nemrégiben hirtelen
elhunyt sportemberre, Fritz Istvánra emlékeztek a szervezõk.
A négy négyes csoport körmérkõzésekkel kezdett, majd a csoportok elsõ és második helyezettei egyenes ági kieséssel a
négybe jutásért, aztán a helyosztók a döntõbe jutásért. Rendkívül küzdelmes, de végig sportszerû és jó színvonalú találkozókat
láthattak mindazok, akik a rendezvénycsar-
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nok programját választották. A 3. helyért
Révfülöp az Ugod Öregfiúk csapatát gyõzte
le, míg a döntõt két ajkai csapat vívta,
amibõl az Ajka Mágusok kerültek ki gyõztesen az Ajka Szalay Húsbolttal szemben.
A torna legjobb kapusa a Révfülöp kapusa, Gelencsér Csaba lett, gólkirály a Szalay
Húsbolt játékosa, Marics Máté, a legjobb
játékos a Zsozsi&Fat Boys együttesébõl
Szabó Bálint.
A díjakat Fritz István özvegye és gyermekei adták át a díjazottaknak
Utóirat: A szervezõk köszönetet mondanak mindazoknak, akik elfogadták a meghívást, támogatták a kezdeményezést, és
segítettek abban, hogy létre jöhessen a jótékonysági Fritz István Emléktorna.
Antal Edit

KULTÚRA

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat IV. rész „Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti sorozatunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze.

Fotó: N. Horváth

Sorozatunk mostani részében a Belváros
foghíjtelkeinek és a „buldózeres városfejlesztéssel” szabaddá tett területeinek beépítésérõl, a „neobrutalista” stílusban készült épületekrõl és azoknak a XXI. századba történõ átmenthetõségérõl kérdeztük a szakembert.
- Ha annak okát keressük, hogy a ‘60-as,
‘70-es években miért kerültek a városközpont
foghíjtelkeire, vagy a lebontott épületei
helyére „neobrutalista” stílusban készült
épületek, akkor már elöljáróban le kell
szögeznünk, hogy ezeket is jó építészek tervezték. De az akkori korszellemben benne

Charley nénje
az ajtóban
Szorgalmasan dolgoztak az elmúlt
hónapokban a Tamási Áron Mûvelõdési Központ amatõr színjátszói. Vezetõjük, a darab rendezõje N. Horváth
Erzsébet irányítása alatt lassan végéhez
közelednek a próbák, ám csiszolni,
finomítani mindig érdemes, sõt kell a
produkción.
A Charley nénje címû üde, klasszikus
bohózattal március 8-án lép elõször
közönség elé a társulat. A napjainkban
szinte már hiánycikké vált humort,
nevetést szeretnék visszahozni a színpadra. Ehhez nyújt segítséget a világon
legtöbbet játszott vígjáték. Az alaphelyzet
„egyszerû”: Mister Spittigue unokahúgába Charley, gyámleányába Jack szerelmes. Mivel a két oxfordi diákot nem veti
fel a pénz, ezért nagyon is szükségük lenne Charley dúsgazdag nagynénjének,
Donna Luciának a támogatására. Minden
olyan jól indul, de a néni nem érkezik
meg a megbeszélt idõre, ezért arra kényszerülnek, hogy egy álnénit mutassanak
be Mister Spittigue-nek. Csak egy a bökkenõ: az álnéni férfi, mégpedig a jó barátjuk, Babberley…
A lelkes munka meghozta gyümölcsét:
a végleges szereplõgárda összeállt, a
szövegek pedig már hetek óta a fejekben
vannak, így különösebb ok nincs az
aggodalomra. Persze egy kis izgalom
soha nem árthat…
Töreky László

volt, hogy az illeszkedés másodlagos, nem
kell figyelni a kontinuitásra. Így kerülhettek a
Belvárosba olyan modernnek mondott épületek, amelyek nemcsak a kisvárosi hangulaton rontottak, de minden érzelem nélküliek.
Ilyen például a Deák Ferenc utca 6. számú
épülete, az úgynevezett „lábasház”. A közlekedési szempont által kialakított színtér modern volt, hiszen a „lábak alatt” kis üzletek
vannak, azok mögött további üzletek. Ez az
elrendezés a sétálásnak egyfajta izgalmas
terét is adhatta volna, ha építészetileg megfelelõ színvonalon készül, ha organikusabban, ha anyaghasználatában illeszkedõbben
valósul meg. Napjainkban azzal igyekszünk
segíteni a változást, hogy különbözõ színeket
alkalmazunk ott, illetve az üzletek felújítása
is megkezdõdött már.
- Az Ön véleménye szerint miként illeszkedik a városképbe a nyolcemeletes épület,
azaz a Casco-ház? (A nevét a tetején volt
Casco-reklámról kapta. - A szerk.)
- Az egy külön téma. Annak az odakerülése a város akkori fõépítészének a gondolata volt. Az volt az elképzelése, hogy új
tájékozódási pontot teremt a Belvárosban,
hasonlót, mint amilyet egy-egy templomtorony, vagy karakteres középület jelent
másutt. Ez a megoldás eléggé rosszul sikerült
Tapolcán. Egy lebontott földszintes ház helyére került a nyolcemeletes épület, amely - bár
betöltötte a tájékozódási pont szerepét a város
sziluettjében, de - érzéketlen és sematikus
megformálása miatt sem a környezete, sem a
város lakossága nem szokta meg. A javításra,
a puhításra már van elképzelésünk. Az épület
kapna egy kis magastetõs sapkát, segédtetõk
segítségével igyekeznénk emberközelibbé
tenni, és a földszint átalakítása is könnyedebbé, áttörtebbé tenné az épületet.
- Ez az átalakítás maga után vonná a

környezetének átalakítását is?
- Jó a felvetés. A válaszom az, hogy igen.
A volt Bauxit-étterem felé esõ részen nagyon
szép növényzet és fa van. Egy átriumos bõvítéssel ennek az épületnek a városhoz illesztését is meg lehetne oldani.
- Képzeletbeli sétánk következõ „látnivalója” a volt legényszálló.
- Ez az épület is ugyanannak a kornak a
„terméke”. Sematikus, a modern építészet
igazi értékeit nem tudja felmutatni, így ez is
„sebhelynek” számít a városképen. Itt is
- mint az elõzõeknél - építészeti átöltöztetéssel, átalakítással tudunk csak segíteni.
- Várható-e változás a Posta épületén?
- Az az épület egy meglehetõsen egyszerû
formálású, ipari épület. Szerencsére a
Magyar Posta Zrt. szándéka szerint a külseje
hamarosan megújul, és illeszkedni fog a
város építészeti központjának karakteréhez.
- Önt hallgatva, óhatatlanul felmerül bennem a kérdés: az adott kor polgárai nem
tiltakoztak ezek ellen az épületek ellen? Vagy
az akkori közízlés ezeket a megoldásokat tartotta egyetlen járható útnak és csak a ma
embere „berzenkedik” ellene?
- Az elmúlt évtizedek alatt változott a közízlés is. Azt, amit az adott kor embere elfogadott, vagy tudomásul vett, a mai szemünkkel inkább bántónak, mint harmonikus
megjelenésûnek látunk. Akkor a típusépületek domináltak országszerte. Ilyen típusépület a Tapolca Áruház épülete is. Hasonlót
találunk például Ajkán és Marcaliban is. A
beruházók elsõdleges szempontnak tekintették a gazdaságosságot. A városok - köztük
Tapolca is - örültek, hogy ez a fajta szolgáltatás ide települt. Sajnos, a tapolcai áruház
még anyaghasználatában is természetellenes.
Az alumíniumborítás a város miliõjével is
„szembe megy”. Szerencsére az épület

tartószerkezete jó, így az idegen ruha levétele
után üveghomlokzatokkal, magastetõs mûszaki lezárásokkal segíteni tudjuk majd a
beillesztést a városképbe.
- Arról már beszéltünk a várostörténeti
sorozatunk elõzõ részében, hogy Tapolca
legszebb épülete, a Harangozó-ház megmenthetõ lett volna a kor technikájának a segítségével is, de az adott helyzetben elkerülhetetlen volt a bontás: a helyére oda kellett
építeni a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
Központi Irodaházát. Ezt az épületet miként
lehet „átmenteni” az elkövetkezendõ koroknak?
- Ez az épület az egész Fõ teret uralja, a
Veszprém felõl érkezõknek ez tölti be a városkapu szerepét. A hullámlemezes megoldásával, a stílusával, az összképével a város
lakosságában is sebet hagyott. Az egymilliárd
forintos belvárosi rehabilitáció egyik legfontosabb eleme ennek az épületnek a környezetbe illesztése. Több fajta alternatívában
is gondolkodunk. Vannak olyan építészeti
eszközök, amelyekkel ezt a fájdalmat tompítani lehet, és az épület jobban be tud
illeszkedni a városközpont barokkos, vakolt
architektúrájú, égetett agyag díszítésû homlokzatai közé. Ez az épület mindig is beszédtémája volt a város lakosságának. A vele
való foglalkozás, a gondoskodás, a megoldások, a javítások mikéntje lesz az alapja annak,
hogy Tapolca polgárai hogyan ítélik meg a
Belváros rekonstrukcióját. A város közössége
elsõsorban ezen keresztül méri majd le, hogy
a pályázati elképzelések hogyan valósultak
meg, mit tudott a XXI. századi építészet javítani azon, amit a XX. század második felében
eléggé rossz módon, mint a fogat, amalgám
töméssel kezeltek.
N. Horváth Erzsébet
/Folytatás a következõ lapszámban./

Batsányi Kórus III.
A második részt ott hagytam abba, hogy
1990 után szakmai szempontból bizonytalan helyzetbe került a kórus. A korábban itt
éneklõ fiatalok önállósították magukat Huszák
László és Vámosi Erzsébet irányítása alatt, és
saját szervezésben vállaltak szerepléseket.
Ez a csoport néhány hónap után megszûnt,
de a fiatalok már nem jöttek vissza a Batsányiba az ott megmaradt idõsebb tagok közé.
Mûködött ekkor egy kórus a katolikus
templomban is dr. Kovács László vezetésével a szentmisék, illetve a vallási ünnepek,
események színvonalának emelése érdekében. Repertoárjuk egyházi mûvekbõl tevõdött össze. Az énekesek nagy része jó érzésû
amatõr volt, azaz a kottát nem nagyon ismerõ, hallás után tanuló, de az éneklést szeretõ
és a kórusmunkát szívesen vállaló személy.
1991 decemberében a Batsányi Kórus egy

régi tagja - Szeghõ Árpád, (akit ez év januárjában sajnos eltemettünk) - beszélt a karnagy
úrral, hogy vállalja el a Batsányi Kórus szakmai vezetését. Dr. Kovács László a két korábbi elnök (Virág László, Jávori László) és a
legrégebbi kórustag megkérdezése után vállalta a feladatot.
Hivatalosan 1992 februárjában kezdte meg
ismét a munkát a Batsányi Kórus. A karnagygyal érkezett néhány újabb kórustag is. Így a
korábban itt éneklõ és újrakezdõ alig húsz
tagú kórus létszáma harminc fölé emelkedett.
Megfeszített munka kezdõdött. Az élet ekkor
még alig változott az elõzõ idõszakhoz
képest. A Neulussheim-i és a Stadthagen-i
kapcsolatok éltek. A Mûvelõdési Központ
még tudta biztosítani az anyagi feltételeket
mind az utazásokhoz (pl. Szolnokra és
Szegedre a felújított NOHAB-bal vontatott

különvonattal), mind a helyi rendezvényekhez, ahol viszonossági alapon mindég volt
külföldi meghívott is. A kórus szerepelt a megyei bemutatókon, meghívást kapott a Megyeháza Szent István-termébe egy vasárnapi
matinéra, és részt vett a Szolnokon évi rendszerességgel megtartott Vasutas Kórusfesztivál alkalmain, illetve a Szombathelyen és
Budakeszin rendezett kórustalálkozókon.
Szerepeltek egy alkalommal Sümegen a „Barátok templomában”, Badacsonytomajon pedig egy szentmise rádiós felvételén is.
A 2000-ben Ajkán tartott megyei bemutatón nagyon rossz minõsítést kapott a kórus és
ekkor - nyolc évnyi munka után - dr. Kovács
László megvált a Batsányitól.
Az ezt követõ idõszak a tapolcai kóruséneklés vonatkozásában nagyon érdekes volt.
Több feltétel is megváltozott, és ezek komolyan befolyásolták a munkát. De ez már a következõ folytatás témája lesz. Csaba Dezsõ
/Folyt. köv./

K.D.K.

Télutó
Szólj hozzám, mert a szavad igaz boldogság
És felkiáltok: örülj velem
Hosszú évek telnek egymásután
Percek, órák, napok, hetek és hónapok
Elõbb csókok, boldog ölelések
Aztán a szerelem csendes ritmusában
Kedves pillanatok hosszú éveken át
Most télutó van
Még hó, de holnap már a hóvirág
A tavaszt mondja fehér fejével
S gyökere a múlt avarán veszi magát
Stadthagenben, a múzeum elõtt

Új Tapolcai Újság

De szép az élet és míly komoly…
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Felettünk a csillagok

33. rész
Vörös óriás és vörös törpe

Kínai és angol csillagászok infravörös
mérések alapján többszáz ultrahideg törpecsillagot azonosítottak. Ezek közül az
egyik újonnan felfedezett L színképtípusú
törpe egy vörös óriáscsillag körül kering.
Az ultrahideg törpék olyan csillagszerû
objektumok, melyeknek a felszíni hõmérséklete jóval alatta marad még a leghidegebb csillagokénál is, általában a 2000
fokot sem éri el. Az „alacsony” hõmérsékletbõl kifolyólag kondenzálódott por miatt
ezek az objektumok egyfajta átmenetet
képeznek az igazi csillagok és a Jupiter
típusú gázóriások között.
A Zeng Hua Zhang és David Pinfield
vezette kutatócsoport összesen 806 ultrahideg törpét azonosított, melyek közül 34
újonnan felfedezett az L színképtípusú törpék közé tartozik.

Az adatok alapján 9 objektum tág kettõs
rendszer tagja. Az egyik kettõs fõkomponense a tõlünk kb. 312 fényévre található
vörös óriás, az (Eta) Cancri. Ez az elsõ
olyan tág kettõs rendszer, melynek az egyik
komponense egy ultrahideg vörös törpe, a
másik pedig egy - szintén vörös - óriáscsillag. Az Cancri A - ha feltételezzük, hogy a
fémtartalma a Napéhoz hasonló - kora 2,2 és
6,1 milliárd év közé tehetõ. Az Cancri B
tömege 63 és 82 jupitertömeg között van, a
felszíni hõmérséklete pedig 1800 kelvin fok
(valamivel több mint 1500°C) körüli. A többi ultrahideg törpéhez viszonyítva nem tipikusnak mondható színképe miatt elképzelhetõ azonban az is, hogy az Cancri B valójában nem egy objektum, hanem egy feloldatlan kettõs (egy L4 és egy T4 spektráltípusú törpe párosa).
Huszák László

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Zöldfûszeres olasz sajtos spagetti
Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg spagetti, 2 fej vöröshagyma, 1-2 ek olívaolaj, 4dl
paradicsomlé, 1db paradicsom, 40 dkg reszelt sajt vegyesen, só, bazsalikom, oregano,
bors, majoránna.
Elkészítés: A megtisztított vöröshagymát
apró kockára vágjuk, és olajon megdinszteljük, sûrûn kevergetve, hogy ne égjen meg,
de üveges legyen a végén. A tésztát sós
vízben kifõzzük. A tûzrõl levéve belekeverjük a fûszereket majd a reszelt sajtot (tegyük
félre kb. az 1/4-t), és a paradicsomlevet.
Kiolajozott tûzálló tálba (vagy tepsibe, akár
készíthetjük adagonként is) öntjük, a tetejét
megszórjuk a félretett reszelt sajttal, és
paradicsomkarikákkal díszítjük. Sütõbe teszszük, és 25-30 percig 170 °C fokon készre
sütjük. Akkor jó, amikor paradicsomlét beszívta a tészta, és még nem száraz. Tûzforrón
tálaljuk, bazsalikomlevéllel díszíthetjük.
2009 évi receptverseny végeredmény:
Véget ért a Receptbazár kiadó, Videókonyha stúdió, Tapolca Városi Televízió, Napló és
az Új Tapolcai Újság közös receptversenye.
A versenyt a Megyei Gasztronómiai Szö-

vetség neves szakmai gárdáját a Napló gazdasági rovatvezetõje, és Max gasztroblogger
segítette a végeredmény eldöntésében.
Díjakat a verseny szervezõje Halász
János, Oscar-díjas többszörös mester adta át.
Mivel országos szintûvé alakult a verseny,
így most a megyénkre lebontva ismertetjük a
végeredményt.
A verseny fõdíját, Kolop József szobrászmûvész alkotását és a Napló féléves elõfizetését a legjobb megyei receptet beküldõ
tapolcai versenyzõ, Nyáriné Németh Orsolya
nyerte. A legjobb tapolcai recept beküldõje és
egyben nyertese Huszák László. A megyei
recepteket beküldõk közül a II. helyezett
Minya Tamara Révfülöp.
A további helyezéseket megtekinthetik a
www.receptbazar.hu weboldalon.
Tájékoztatjuk a kedves olvasóinkat, elindult a 2010-s receptverseny. Várjuk a receptjeiket a receptverseny@receptbazar.hu
email címre. A nevezésrõl, díjakról a
www.receptbazar.hu weboldalon tájékozódhatnak.
Több kép és videó a www.receptbazar.hu
oldalon.
Halász János gasztronómus

Szólj, síp, szólj ! . . .
Mennyi hasznosat és gyönyörût képes létrehozni az ALKOTÓ munkatársa, az ember!
Mennyi örömet tud nyújtani ember az embernek! Az alkotás csodáit hozza létre, a jóság
megható gesztusait kínálja - olykor elszigetelten, kis, szûk köreiben.
Miért van olykor rejtve, visszaszorítva ez a rengeteg érték? Mert támad a gonosz? Mert
ravasz, sunyi ellenerõk „megdolgozzák” a naiv, gyenge, széthúzó jókat?
Könnyû lesz a hiteltelenné kísértett jókat vádolni. A jók gyengeségei kitûnõ célpontjai a
gonoszoknak s takarója saját vétkeiknek.
Neved, rangod, szereped kötelez: hiteles légy! Kikezdhetetlen. Vádolhatatlan. S akkor…
Rágalmazhatnak. De nem lesz mit leleplezni az intrikusoknak.
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Szalay Gyula gyógyszerész, bíró
(Csikkut, 1899. február 28. - Tapolca, 1971. október 5.)
Apja, Szalay János húsz éven át a Hosztót melletti Józsefmajorban volt juhász, majd újabb két évtizedig, 1918-ig a Tapolca
melletti Tüskés-majorban Forster Elek birtokán volt ún. „kommenciás” számadó gazda. Szalay Gyulát érettségije után azonnal
bevonultatták katonának. A háború elhúzódása miatt - megélhetési okokból - aktiváltatta magát. Az olasz harctérrõl hazatérve mint fõhadnagy
szolgálta a Károlyi-kormányt és a Tanácsköztársaságot. Horthy hadseregébõl fél évi
szolgálat után leszerelték. Ezek után 1920-ban lépett a gyógyszerészi pályára és
rövidesen megszerezte az ehhez szükséges képesítést. Glázer Irénnel történt
házasságkötése után vette át 1927-ben az „Oroszlán-patika” vezetését. Részt vett a
tapolcai közügyek intézésében és két cikluson át, 1933. december 30-tól 1940. január
5-ig Tapolca bírója volt. Szerepe volt a község fejlõdésében, pl. az ún. TIAC-sportpálya létrehozásában, a barlangfeltárások kiterjesztésében és a tûzvészben elpusztult
Vörösmarty utca újjáépítésének megszervezésében. Részt vett a Hangya és a
Tejszövetkezet vezetésében is. Tagja volt a Vitézi Rendnek. A második világháború
végéig tisztként szolgált. A háború után 1950-tõl 1961-ig a badacsonytomaji, majd a
tapolcai gyógyszertár vezetõjeként mûködött. Az 1961. évtõl még egy évtizednyit mint nyugdíjas, szocialista brigádtagként - egykori gyógyszertárában dolgozott. A
tapolcai Glázer-kriptába temették.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Szókincs-viccek
1. Mecsek-Tettye. Ez a kislány odafelé tetytyeg.
2. WC-pucoló: szagmunkás.
3. Mit látsz a résen? Vigyázz, légy résen!
4. De hát mikor? Valamikor, amikor a kórból
kigyógyultál.
5. A jó bor félegészség. Én: egész-ségedre!
6. Mára már ismét megszépült a Máramarossziget.
7. Hagyd abba, Abaliget következik.
Dr. Töreky László

Magány
Gyógyító munkám során sajnos gyakran
találkoztam a magány lelki és szociális
következményeivel. Ez a két fogalom az
érintett személyben egységet alkot és
egymást felerõsíteni képes.
Gyakorlatilag lassú testi megsemmisülést
is okozó érzelmi folyamatról van szó. Míg az
egymás mellett, egymásért élõ két személy
apróbb, nagyobb bajok esetén egymással
kommunikálni képes, egymás véleményét
megismerve hangulati romlásukat elviselhetõ
szintre emelhetik. Ezzel a testi romlásuk tempója, folyamata az életkoruknak megfelelõ
lesz. Szomatikus romlás felgyorsul, ha a lelki
homeosztázis nem áll helyre, mert a magány
lelket felõrlõ hatásai elérték õket, elveszítve
párjukat. Ezt tudtam, és gyakran láttam gyorsan, egymásután bekövetkezõ halálokat házastársak esetében. Eltávozottat követte a hátramaradott. Nincs emberi pár, akik Philemon és
Baucisként századokat tölthetnek el egymás
társaságában. Ilyen csak mesében van, esetleg az emberiség aranykorában volt.
Utóbbi idõkben, mióta a világegyetem
szerkezetére rálátásunk megnõtt, nagy teljesítményû tükrös teleszkópok és különösen
a Hubble-teleszkóp munkája révén, felfigyeltem. Hogyha elmerülök a galaxisok és a csillagos ég végtelen nagy dimenzióiban, megmagyarázhatatlan szorongás üli meg gondolkodásomat. Elõször futó hangulatnak, idõs-
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korban bekövetkezõ egzisztenciális félelemérzésként fogtam fel. Aztán, ahogy egyre többet foglalkoztam az egyre sûrûbben érkezõ,
képekkel illusztrált kozmikus eseményekkel,
úgy szorongásszerû, gyötrõ mentális depresszióim is szaporodtak. Megmagyarázhatatlannak tartottam, mert nem az érzelmi
életembõl indult ki, hanem logikám volt az
ok, hiszen azzal közelítettem meg a tanulmányok szövegét. És a 1ogikai munka szinte
felhúzta a zsilipeket, a már majdnem elfelejtett információk elõtt, melyekkel diákkoromban ismerkedtem meg. Jól emlékezem
Eddington angol kozmológus könyvei révén.
Gondolom mindebbõl, számolni kell majd az
intelligensebb olvasók részérõl egyre gyakrabban felmerülõ panaszokkal, aminek a mélyén a kozmikus magány logikai, depreszsziószerû állapota sejlik majd fel. A kozmikus magány nem érzelmekkel, a tudás terheivel nyomja agyon, akkora távlatokhoz
még nem szokott elménket.
További változást hozott a gondolati vigasztalanságomba, amikor kezembe került a
Földön kívüli lények után az ûrben végzett
kutató munkákról készült, bõven illusztrált
tanulmány. Arról, milyen feltételekkel kell
bírnia egy élõlényeket is hordozó égi vándornak, bolygónak, hogy feltételezhessük, rajtunk kívül is élhetnek ott lények. Akik gondolkozni és alkotni képesek. Megdöb-bentett

az a dimenzió, melynek mélységét és végtelenségét fel kellett fognom, hogy valami
képet alkothassak a közöltekrõl. És ezt a
felfogást, megértési folyamatot követte és
kísérte egy mélyebb mentális depresszió.
Vagy talán törpeségem felfogása? Szóval
megerõsödött bennem, az egzisztenciális
magány mellett, ami kikezdi az érzelmi élet
harmóniáját, számolni kell majd a kozmikus
magány, mentális, szellemi hatású felléptével is. Ha a mai, még elég felszínes ismereteink e téren megerõsítést kapnak az ûrkutatás félelmetes eredményeirõl. Meg kell érteni, és feldolgozni, hiába jutnak el hozzánk
több száz, több ezer fényévnyi messzeségbõl
fény avagy rádió jelek, bármilyen magas
civilizációjú kozmikus lakóktól. Azoknak
soha nem leszünk képesek tényleges hasznát
látni. Ezen egyedüllétünket megerõsíti a távolság leküzdhetetlensége és az út embertelensége. A kozmikus magány vigasztalansága talán ennek tudatán is múlik? És a
vele szembeni tehetetlenségünkön? Leküzdése? Meg kell elégednünk földre szabott
méreteinkkel. Elõször, azután következnek!
Egymásért több törõdést kell gyakorolnunk, és bármennyire is elcsépelt, kimondom: több emberi szeretetet az embertársak
és a környezetünk iránt. Mindennek közös
neve: tolerancia.
Dr. Sáry Gyula
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Utcai harcosok
a Batsányiban
A Brazil Jiu-Jitsu egy különleges küzdõsport, amely hosszú évtizedek óta nagy
népszerûségnek örvend világszerte, ám
hazánkban alig öt éve van jelen.
Jó, ha tudjuk: Molnár Gábornak, a Hadak
Útja Harcmûvészeti Akadémia edzõjének
irányítása alatt Sümegen és a tapolcai
Batsányi János Mûvelõdési Központban
péntekenként 35-40 utcai harcos képzése
folyik, bárkit szívesen látnak, kölyökkorúakat és felnõtteket egyaránt. A közelmúlt
óta egy szép európai versenyeredménnyel
is büszkélkedhetnek a harcosok.
Molnár Gábor lapunknak elmondta: a
sportág az utcán született a XX. század
elsõ évtizedeiben és a brazil Gracie-család
harcosai révén terjedt el. Nemzetközileg
elismertté azonban csak a 90-es évek után
vált, amikor a család leszármazottja, Royce
Gracie több, úgynevezett ketrecharc bajnokságot is megnyert. Ekkor több, nálánál
sokkal nagyobb, más, egyéb küzdõsportokat magas szinten ûzõ ellenfelet vert meg.
- A harcok súly- és idõkorlát nélkül zajlanak, szinte mindent szabad, ám mégsem
vadállati viadalt kell elképzelnünk. A testet
ezzel szemben nem veszi túlságosan igénybe, gyakorlása rendkívül élvezetes, szinte
abbahagyhatatlan. A legjobb módszerek
egyike a harcra, önvédelemre - árulta el az
edzõ.
A sportág európai bajnoki küzdelmeit
rendszeresen Lisszabonban rendezik meg,
ahol a 38 éves Kulics Péter a kékövesek férfi
középsúlyú, senior 1-es kategóriájában egy
szép bronzéremmel térhetett haza a közelmúltban. A versenyzõ Molnár Gábor sümegi és tapolcai edzéseinek állandó résztvevõje, és alig három éve laza kikapcsolódásként
kezdte a sportot. Amit elért, már azért sem
mindennapi eredmény, mert egy korábbi balesetébõl kifolyólag, (nem a sporttal összefüggésben) hat csavart építettek be a térdébe.
Töreky László
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2009-ben Tapolca legjobb sportolója Hanczvikkel Márk
A 19 éves párbajtõrözõ, Hanczvikkel Márk
kapta az Év tapolcai sportolója díjat Tapolca város sportgáláján, melynek helyszíne az impozánsan berendezett városi
rendezvénycsarnok volt. S nem akárki volt
a díszvendég: az öttusázó olimpiai bajnok,
Fábián László.
Február 5-én ünnepelt Tapolca sportja.
2009 legjobb edzõit, sportolóit köszöntötték,
valamint itt adták át a testnevelési és sport
kitüntetéseket.
Császár László, Tapolca város polgármesterének megnyitó és köszöntõ szavai után
az Acrodance SE táncos programja vezette be
az exkluzív estét.
Ezt követõen a diáksport és iskolai sport
díjazottai vehették át az elismerést jelentõ
díjakat Horváthné Szalay Gyöngyi olimpiai
bronzérmes párbajtõrözõtõl és Boczkó Gábor
olimpiai ezüstérmes párbajtõrözõtõl. A díjazottak: Szabó Levente, Meidl Zalán, Németh
Álmos, Bodó Róbert, Tomori Tamás, Bodó
Lívia, Mráz Tamás, Árvai Eszter, Nóvé
János, Mészáros Adrienn.
A második részben a kiváló sportolói díjak
kerültek átadásra élsport-utánpótlás kategóriában. A díjátadók Horváthné Németh Edit,
Tapolca város önkormányzat család-, egészségügyi-, oktatási-, mûvelõdési és sportbizottságának elnöke és Fábián László öttusázó olimpiai bajnok volt.
Díjazottak e kategóriában: Csák Marcell,
File Mátyás, Hanczvikkel Márk, Siklósi
Enikõ, Siklósi Gergely (párbajtõr), Bodó
Bence (sakk), Sásdi Árpád (tájfutó), Halász
Márk (labdarúgó)
A díjátadás után dr. Nádori László profeszszor emeritus villáminterjút készített az est
díszvendégével, Fábián Lászlóval a sportoló
múltjáról és jelenérõl, amit egy kisfilm bejátszása elõzött meg, szintén Fábiánról.
Az est mûsorvezetõje, Kovács Melinda
színpadra kérte az élsport felnõtt kategória
díjazottait: Berki Csabát, Lukács Bélát
(erõemelés, fekvenyomás), Rédli Andrást
(párbajtõr) és Domán Rajmundot (tájkerékpár), akiknek a díjakat Marton József,
Tapolca város alpolgármestere adta át.
Kiváló testnevelõ díjat vehetett át Krachun

Éva, a Tapolcai Általános Iskola Bárdos
Intézményegyég testnevelõje, Bodó Norbert,
a TVSE sakk szakosztály utánpótlás edzõje,
valamint Borosné Eitner Kinga, a Balaton
Isover Vívóklub mesteredzõje (Borosné
Eitner Kinga versenyen volt Hanczvikkel
Márkékkal a díjátadó idején, ezért díját a
Balaton Vívóklub jubileumi közgyûlésén
veheti át Császár László polgármestertõl). Az
elismeréseket Sólyom Károly, Tapolca város
alpolgármestere adta át a kitüntetetteknek.
A Hoppá kategóriában olyan sportolókat
lehetett jelölni, akiknek sportágát, személyét
a média kevésbé propagálja, de eredményei,
teljesítményei kimagaslóak az adott sportterületen. Így Tapolca jó sportolója díjat
vehetett át Kollár Balázs montainbike, Simon
Mihály dzsúdó, Cseh Diána akrobatikus rock
and roll, Nyáriné Németh Orsolya futás,
Bolla József testépítõ, John András strandkézilabdázó kategóriában. A díjakat Marton
József alpolgármestertõl és dr. Nádori László
professzortól vehették át az ünnepeltek.
Az elmúlt évtizedben a kézilabda sportágban nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért részesült elismerésben Antal Anett, a Tapolca
VSE NB II-es nõi kézilabda csapatának irányí-

tója, csapatkapitánya (anyai örömök elé néz),
valamint Petõ László labdarúgó játékvezetõ
2009-ben végzett kimagasló teljesítményéért.
A díjátadó Marton József alpolgármester volt.
A legjobb sportolói díj átadása következett, amikor színpadra kérték Hanczvikkel
Márk párbajtõrözõ édesapját (Márk versenyen
vett részt a díjátadás napján). A díjat Császár
László polgármester, Boczkó Gyula, a díj megalapítója, a különdíjat Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke adta át.
Az est utolsó díjátadó programja volt, amikor Császár László polgármester Tapolcai
Testnevelési és Sport kitüntetésben részesítette Tapolca Város Képviselõ-testületének
döntése alapján Rédli András párbajtõrözõ
magyar válogatottat (Balaton Isover Vívóklub) az elmúlt években nyújtott kimagasló
eredményeiért, és Takács Lászlót, a diszeli
sportegyesület elnökét több évtizedes sikeres
sporttevékenységéért.
Az ünnepséget Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke zárta gondolataival, s jó szórakozást kívánt a vacsora
utáni sportbálhoz.
A sportbál fantasztikus hangulatáért köszönet a Hellokids-együttesnek, a meglepetésmûsort adó hölgytriónak, valamint a szervezõknek. Gratulálunk!

Ezüst és arany
párbajtõröseinktõl
A két tapolcaival - Boczkó Gáborral és
Rédli Andrással - felálló magyar férfi párbajtõr-válogatott Dohában ezüstéremmel
nyitott az év elsõ Világkupa-versenyen, a
másodikon, Legnanoban nem adta alább
az aranynál.
Egyéniben sem Katarban, sem az olaszországi városban nem jeleskedtek válogatott
párbajtõröseink, mindkét helyszínen a csapatversenyrõl szólt a magyar fiúk szereplése.
Az egyébként világranglistát vezetõ magyarok az elsõ helyszínen Portugáliát, az
Egyesült Államokat és Spanyolországot legyõzve a döntõig meneteltek, végül a franciák legjobbjai tudták csak a mieinket megállítani.
Az olasz helyszínen a fiúk a nyolcaddöntõben Venezuelát verték 31:26-ra, a negyeddöntõben Ukrajnát 38:30-ra, az elõdöntõben a
lengyeleket 45:41-re. A fináléba jutott csapatunk a franciákat kiejtõ Kínával találkozott. A
végig magabiztosan menetelõ társaság a döntõben sem torpant meg, nagyarányú, 42:32-es
vereséget mértek az ázsiai együttesre.

I. Batsányi Szivacskézilabda-torna

Ketten a díjazottak közül: Antal Anett
és Rédli András

Elsõ alkalommal rendezte meg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi-tagintézménye a Batsányi Szivacskézilabda-tornát, melyen elsõ, második és harmadik
osztályos kislányok mutathatták meg,
hogy a kézilabda alapismereti hol kezdõdnek.
Az I. Batsányi-szivacstornát dr. Komjátiné
Nyakó Györgyi tagintézmény-vezetõ nyitotta meg, majd a verseny szervezõje, a
batsányis kislányok edzõje ismertette a lebonyolítás rendjét.
A két meghívott csapat (Révfülöp és Badacsonytomaj) mellett a házigazda Batsányiiskola alsós kézilabdásai körmérkõzéses
játékban döntötték el, hogy ezen a játék-

napon ki a legjobb.
A kétszer 10 perces játékidõ ellenére
sok-sok gól született. Az elsõ mérkõzésen
nem bírt egymással a házigazda és a
Révfülöp, döntetlen eredmény született. A
második meccsen a rutinos Badacsonytomaj meggyõzõ játékkal verte a Batsányit,
majd egy góllal, nagy küzdelemben a Révfülöpöt. Így kialakult a sorrend: 1. Badacsonytomaj, 2. Révfülöp, 3. Batsányi.
A szervezõk kupákkal, érmekkel jutalmazták a csapatokat. Különdíjak is kiosztásra kerültek.
A legjobb kapus Révfülöp hálóõre volt, a
gólkirálynõ a badacsonytomaji gólzsák, a
legjobb játékos a batsányis László Lola lett.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB I/B osztályban a Tapolca Rockwool
VSE-Tabáni Spartacus Bp. mérkõzés a rossz
idõjárásra való tekintettel elmaradt. A
mérkõzés pótlására a szövetség jelöli ki az új
idõpontot.
NB II-ben megérdemelt keszthelyi gyõzelem született. A mérkõzés a tapolcai csapat
hátsó táblásainak gyenge teljesítményén
ment el. Tapolca VSE-Szeremley SI-Keszthely 4,5: 7,5
A megyei I. osztályú sakkcsapat-bajnoki mérkõzés 4. fordulójában Tapolca VSE-Kölcsey
Nyomda-Ajka Városi ASSE 8:4
Január 23-án népes mezõny részt vételével
kezdõdött meg Szombathelyen a 2010. évi
Grand Prix elsõ versenynapja. A versenyen
jól szerepeltek a tapolcai sakkiskola versenyzõi. Az I. korcsoportban (6-8 évesek) Érseki
Áron gyõzött (8pont), Kauffmann Kristóf 5
pontot ért el.
A II. korcsoportban (8-10 évesek) Kauffmann
Péter második, Buzás Bertalan ötödik lett,
Érseki Tamara 4 pontot ért el.
A III. korcsoportban(10-12 évesek) Sötét
Barbara negyedik, Árvai Eszter hatodik,
Koltai Anna tizedik lett a 26-os mezõnyben.
Az I. Tapolca Kupa Grand Prix 3. versenynapjának eredményei:
Az alsós lányoknál Érseki Tamara, a fiúknál
Kauffmann Péter gyõzött. A fiúk mezõnyében 3. lett Buzás Bertalan, negyedik Molnár
Tibor.

A felsõsöknél a lányok mezõnyében Koltai
Anna második, Árvai Eszter harmadik helyet
szerzett. A fiúk versenyét Hoffmann Roland
nyerte , második lett Tóth Soma.
Az I. Tapolca Kupa Grand Prix 4. versenynapjának eredményei: Alsós lányok: 1. Érseki Tamara; Alsós fiúk: 1. Kauffmann Péter, 2.
Érseki Áron, 3. Buzás Bertalan, 4. Molnár
Tibor; A felsõsöknél a dobogó mindhárom
fokára tapolcai lányok és fiúk kerültek. 1.
Szabó Dorina, 2. Koltai Anna, 3. Árvai
Eszter; 1. Tóth Soma, 2. Hoffmann Roland,
3. Tóth Kristóf.
Az I. Tapolca Kupa Grand Prix összesített
végeredménye:
A négy versenynapon 36 versenyzõ vett részt
A rendezõk a négy versenynap eredményeibõl a 3 legjobb versenynapi eredményt
vették figyelembe az összesített végeredménynél. Így az alsós fiúknál Kauffmann
Péter lett a gyõztes, második Buzás Bertalan,
negyedik Molnár Tibor. A lányoknál Érseki
Tamara lett az összesített bajnok.
A felsõs lányoknál: 1. Szabó Dorina, 2.
Koltai Anna, 3. Sötét Barbara
A felsõs fiúknál: 1. Hoffmann Roland, 2.
Tóth Kristóf, 3. Tóth Soma.
A Pápán rendezett megyei sakk egyéni
diákolimpiát meggyõzõ tapolcai fölény jellemezte. A tapolcai sakkiskolás diákok a
megrendezett 12 korcsoportban 7 aranyérmet, 3 ezüstöt és 5 bronzérmet szereztek.
Aranyérmesek: Érseki Tamara, Kauffmann
Péter, Tóth Kristóf, Szabó Dorina, Bodó

Bence, Peszleg Pálma, Lovász Barnabás.
Ezüstérmesek: Koltai Anna, Árvai Eszter,
Soós Georgina.
Bronzérmesek:Érseki Áron, Sötét Barbara,
Tóth Tímea, Hoffmann Roland, Nagy Dávid

ELISMERÉS JÁTÉKVEZETÕKNEK:
Veszprémben díjazták a megyei labdarúgó
játékvezetõket. A tapolcai csoportból Berta
Attila lett a megyei másodosztályú bajnokság
legjobb bírója. A 2009-es évben végzett
kiemelkedõ sportmunkájáért Fülöp Zoltán,
Hegyi Zoltán, Kocs Felicián és Keszthelyi
Tamás kapott elismerést.

JIU JITSU:
A Lisszabonban rendezett négynapos harcmûvészeti EB-n a tapolcai Tamás László jiu
jitsu versenyzõ a nyolcaddöntõig jutott. Több
mint 900 egyesülettõl érkeztek harcmûvészek Lisszabonba.

PÁRBAJTÕR:
Szolnokon bonyolították le a kadet válogató
versenyt. A 69 induló közül a legjobb nyolc
közé két Balaton Isoveres is bekerült, Kiss
Gergõ és Csák Marcell. Marcell egésznapi
magabiztos vívásának köszönhetõen a döntõbe verekedte magát, majd az elsõ helyért
15:7-re nyert Honvéd versenyzõje, Kanti
Áron ellen. Marci gyõzelme azért is kimagasló, mert õ még serdülõ korú versenyzõ,
két évvel fiatalabb a kadet korosztálynál.
Kiss Gergõ ötödik lett, Kákonyi Tibor
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kilencedik, Csák Dániel a tizedik helyen
végzett.

LABDARÚGÁS:
A TIAC-Honvéd VSE megyei csapatának
több felkészülési mérkõzése maradt el a zord
idõjárás miatt, ez nyilván hátráltatja a bajnoki felkészülést Ám két mérkõzést sikerült
lejátszani, ezek eredményei: Tapolca-Badacsonytomaj 6:2, Tapolca-Vonyarcvas-hegy
11:1
A Veszprémben rendezett Bognár Zoltán
utánpótlás labdarúgótornán a tapolcai fiatalok (1998/1999-ben születettek) a 4. helyen
végeztek két veszprémi és az ajkai csapat
mögött.

RÖPLABDA:
Az Ajkán rendezett tizenöt csapatos Borsos
Miklós mini leány röplabdatornán a Tapolca csapata a 4. helyen végzett. A csapatokból megjutalmazták a legjobbakat, Tapolcából Lakatos Lillát.
Tapolcán öt csapat vett részt a gyermek leány
röplabdatornán. Kiemelkedtek a sümegiek,
a tapolcai Röpisuli lányai a második helyen,
a Tapolca néven induló második csapat a 4.
helyen zárt.
Szombathelyen a Savaria mini leány röplabdatornán a tapolcai kislányok a 16 csapatos versenyen a remek bronzérmes helyet
szerezték meg Ikrény és Szombathely mögött. Különdíjat Vehetett át Oláh Sára.
Az oldalt készítette: Antal Edit

2010. február

13

KÉPES HÍREK

Pozsonyi sikerek

Játékos Balaton
A Balaton és környéke egyik legnagyobb nemzeti kincsünk. Játékos Balaton
címmel február 16-án egy állandó, interaktív, ismeretterjesztõ tárlat nyílt a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ elsõ
emeletén, hogy a helyi és a városba látogató ifjúság játékos formában megismerhesse, megkedvelje a magyar tenger
természeti és épített értékeit, kultúráját,
múltját és jelenét.
Az új interaktív játékteret Marton József
alpolgármester ajánlotta a megnyitón a
tanulóifjúság figyelmébe. - Bízom benne,
hogy a kellemes kikapcsolódáson túl, számotokra olyan ismereteket is ad, amit a

tanórákon is tudtok hasznosítani, így általa
még jobb jegyeket szerezhettek - fogalmazott. A jelenlévõ tapolcai általános iskolások azonnal nagy kedvvel vették birtokba a
huszonhat különbözõ játékot, amelyek
harci kedvüket, földrajzi ismereteiket, irodalmi érdeklõdésüket, ügyességüket és
kreativitásukat egyaránt próbára tette. A
Játékos Balaton kellékeit a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által
kiírt pályázaton nyerte a város és a környék 11 települése. A program része a Balatoni Fejlesztési Tanács azon elképzelésének, hogy a közeljövõben egy Balatoni-játszóház-hálózat épüljön ki. Töreky László

Február 14-én Pozsonyban Európai Kadet eredményét vették figyelembe: I. MaKörversenyen 21 ország 202 versenyzõje gyarország, II. Olaszország, III. SvédorAntal Edit
vett részt, amely az utolsó válogató ver- szág.
seny volt az Athénban megrendezésre kerülõ Kadet Európa
bajnokság elõtt.
Három magyar versenyzõ is
bejutott a legjobb 8 közé és ebbõl ketten a Balaton Vívóklub
párbajtõrözõje. Kiss Gergõ 5.,
Csák Dániel 6. helyezést ér el.
Kiss Gergõ a négy közé jutásért a békéscsabai Puju Robintól kapott ki 15-11-re
Csák Dánielt a késõbbi gyõztes, a román Ciovica Lucian állította meg.
A jó egyéni eredményeknek
Fotó: Szalay
köszönhetõen a 3 magyar fiú
megnyerte az összetett csapat- A fényképen Puju Robin, Kiss Gergõ és
versenyt, melyhez a 21 ország 3 Csák Dániel a három magyar döntõs fiú
legjobb versenyzõjének egyéni látható

Forró borok versenye
Remek hangulatú forralt bor fõzõversenyt rendezett a közelmúltban a Tanúhegyek Egyesülete. A helyszín, - ahogy a
megelõzõ két évben már hagyománnyá
vált - a fedett piaccsarnok épülete volt
február hatodikán.
A verseny az egyesület 2010-re tervezett
számos közösségi programjának elsõ ren-

A Tanúhegyek Egyesülete harmadik forralt bor készítõ versenyét a Batsányi János
Mûvelõdési Központ Nyugdíjas Klubjának csapata nyerte meg. A közönség a
MÁV csapat forralt borát találta a második
legjobbnak, a harmadik legjobb nedût a
Jóbarátok csapat készítette el a társadalmi
zsûri bírálata alapján.
Töreky László

Fotó: Töreky

Marton József a játékos kedvû iskolások között

Fitnesszel az egészségért
Régi álma valósult meg Tapolca sportot szeretõ lakosságának azzal, hogy a
Sümegi úton Sportház nyílt.
- Szívesen jönnek hozzánk - mondja
Molnár István, a sportcentrum tulajdonosa -, mert családias, baráti a környezet, szakemberek felügyelete mel-

te bowling, fall-labda, spinning, thaibox, krav-maga, kismamatorna, gerinctorna, intim torna, gyerektorna, hip-hop
torna, s természetesen a kínálatunk folyamatosan gazdagodni fog. Márciustól
lehetõség nyílik arra is, hogy személyi
edzõ irányításával vegyék igénybe a

Fotó: Töreky

Mindenkinek ízlett a forró, finom nedû
dezvénye volt. A havas szombaton több
mint száz résztvevõ bírálta az induló hét
csapat által különbözõ stílusokban és
egyéni elvek alapján elkészített forralt
borokat, hogy a végén kiderüljön, melyik
csapat itala tetszik legjobban a résztvevõknek. A programot több helyi vállalkozó, magánszemély és civil szervezet támogatta,
így a vándorkupán túl kisebb-nagyobb nyereményeket is hazavihettek a gyõztesek.

Fotó: Antal

Az általános iskolásokkal Molnár István ismertette meg a sportszerek
használatát
lett sportolhatnak mindazok, akik programjainkat választják. Szolgáltatóházunkban a rendkívül jól felszerelt konditeremben, mely 200 négyzetméteres,
a Life Fitness cég által forgalmazott gépek minden igényt kielégítenek. Mellet-
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sportcentrum szolgáltatásait. Távlati terveinkben szerepel még egy olyan szoba
létrehozása, amelyben megfelelõ szakembergárdával gyógyászati utórehabilitációt is tudunk végezni, de ez még csak
a tárgyalás szintjén van.
Antal Edit

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
márciusi túraterve
6-án Badacsony-Salföld-Kõvágóörs
13-án „Téli Tihany” 20/15/10-teljesítménytúra
20-án Hegyesd-Mindszentkálla-Szentbékkálla-Monostorapáti
27-én Alsóörs-Csopak-Balatonfüred
Für Ágnes
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