
3-4 év kemény küzdelme végre meghoz-
ta az eredményt. Tapolca megnyerte azt
a pályázatot, amellyel megkezdõdhet a
Belváros felújítása. Császár László pol-
gármesterrel nemcsak a jelenrõl beszél-
gettünk, de bemutatta nekünk a jövõ
városközpontjának arculatát is.

- Június 14-én érkezett meg hozzánk az
értesítés, hogy az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Közép-dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „A ta-
polcai belváros értékmegõrzõ rehabilitá-
ciója” címû KDDP-3.1.1/B-2f-20100002 je-
lû pályázatunkat a Regionális Operatív Prog-
ramokat irányító hatóság 952.453.149 Ft el-
számolható összköltség mellett 676.046.778 Ft
összegû (közel 71%-os) támogatásra ítélte.
A Támogatási Szerzõdés aláírásához még
néhány nyilatkozat megtételére, a tulaj-
donlap, a közbeszerzési dokumentumok, a
saját forrást igazoló nyilatkozatok és a
jogerõs építési engedély bemutatására is szük-
ség lesz. Ezeket 15 napon belül kell elkül-
denünk, és az azt követõ szerzõdésmeg-
kötés után akár már kezdõdhet is a munka.

- Mekkora önerõt kellett a pályázathoz
biztosítani?

- A pályázati önerõ közel 300 millió
forint, amelynek a városra esõ részét a
„Tapolca jövõjéért” kötvény forrásai biz-
tosítják, a többit pedig a konzorciumban
résztvevõ partnerek.

- A város egyszer már pályázott hasonló
jellegû fejlesztésre. Mi lett annak a pá-
lyázatnak a sorsa?

- Ilyen jellegû pályázatok elõször 2004-ben,
a Nemzeti Fejlesztési Terv idõszakában
jelentek meg. Az akkori pályázatunkat az
Alsó-malom tulajdonosaival konzorcium-
ban adtuk be. Annak a pályázatnak a se-
gítségével megújulhattak volna a belvá-
rosi közterületek, az Alsó-malomban egy

vendégfogadót, egy vendéglátó üzletet, va-
lamint egy malomtörténeti gyûjteményt
alakítottak volna ki. Annak a pályázatnak a
bírálata nagyon sokáig húzódott, de
valójában soha nem utasították el, csak
mint jelezték, „tartalék listára került”.

Azóta sem kaptunk róla értesítést. Bár több
átfedés van e között és a most nyertes
pályázatunk között, de természetesen ez
egészen más. Tapolca Önkormányzata a
2007-2010. évek közötti gazdálkodásának
stratégiai programjában tûzte ki céljaként,
„hogy a beruházások, fejlesztések során
kötelezõen törekedni kell hazai és uniós
források bevonására, a saját erõ kiegé-
szítésére. Lehetõséget kell biztosítani az
önkormányzat számára elõnyös - vál-
lalkozói -, privát források bevonására”.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiánkat
(IVS) a Veszprém Megyei Önkormányzat
15 millió forinttal támogatja. A rehabilitá-
ciós pályázatunk az IVS-ben megfogalma-
zottak szellemében készült. Ezzel a prog-
rammal Tapolca legújabb kori történel-
mének legnagyobb fejlesztése valósul meg.

- Milyen elemei vannak a projektnek?
- A program keretein belül a Wass Albert

Könyvtár és Múzeum Batsányi utcai
épülete új homlokzatot kap, megtörténik
az energiatakarékos felújítása is. Ebbe
beletartozik a nyílászárók cseréje, a magas-

tetõ lefedése éppúgy, mint a fûtési rend-
szer korszerûsítése. Ennek a projektnek a
megvalósításában konzorcionális part-
nerünk a Balaton Elektronikai Kft. A
Belvárosi Irodaház épületének környezet-
be illesztése is most valósul meg. Jelentõs

felújítás vár a Tamási Áron Mûvelõdési
Központra. Megújul a színházterem fény-
és hangtechnikai rendszere, újak lesznek a
nyílászárók, és az épület hõszigetelõ vako-

latot kap. Természetesen a volt zsinagóga
épületének homlokzata is megszépül.

- A Tóparton történik-e majd változás?
- Igen. A konzorcionális partnerünkkel,

az MZ/X Kft-vel közösen alakítjuk át a
Tópresszó épületét.

- Közterületek, parkok létrehozására,
illetve felújítására is sor kerül majd?

- A Köztársaság tér déli részére, a Régi
postaudvarra, a Zeneiskola udvarára, az
APEH-udvarra, a Balaton Üzletközpont
elõtti térre, a Fõ tér 5. szám alatti Vasud-
varra, valamint a Fõ tér 12. szám alatti bel-
sõ udvarra vár jelentõs változás. Új térbur-
kolatot kapnak és parképítés is szerepel a
tervekben. Régi álma valósul meg ezzel a
tapolcaiaknak. Bízom benne, hogy a külön-
leges hangulatú, kis belvárosi udvarok nem-
csak a tapolcaiaknak lesznek kedves találko-
zó- és pihenõhelyei, de az elfáradt turisták-
nak is. /Folytatás a 2. oldalon./
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a megújuló Belvárosban

AZ ÚJ TAPOLCAI ÚJSÁG MELLÉKLETE

Örökség
A mi kis városunk központja már év-

ezredek óta lakott. Arculatát nemcsak

a ma polgárai alakítják, de itt hagyták

kézjegyüket a letûnt korok emberei is.

A Belváros képe ezért is lett sokszínû

és izgalmasan gyönyörû.

Különös atmoszférát teremt benne a

régi és az új találkozása. A találkozás-

ból teremtõdõ harmóniát nemcsak mi,

az itt élõk érezzük sajátunknak, de az

idelátogatókat is fogva tartja.

Ezért is fontos felismernünk, hogy

mindazt a csodát, ami körülvesz ben-

nünket, csak örökségül kaptuk, és

gyermekeinknek, unokáinknak úgy kell

majd átadnunk, hogy vele a jövõ ígé-

retét is megteremtsük.

Tapolca belvárosa madártávlatból

Tapolca Városa a Magyar Urbanisztikai Társaságtól 2004-ben Hild János-
díjat kapott

Fotó: Minorics

A XIX. századvég polgárai büszkék lennének a mai tapolcaiakra

Isten óvja Tapolcát!
„Mi kell ahhoz, hogy jól élhetõ, biztonságot nyújtó Tapolcánk legyen? Közös

akarat, kitartás, megértés, türelem, a város és egymás iránti bizalom, kemény munka
és elkötelezett szeretet. Ha ez megvan, akkor összefogva képesek vagyunk együtt
gondolkodni és tenni azért, hogy továbbfejlõdjön, épüljön és szépüljön szeretett
városunk, Tapolca. Mindenkinek kívánok ehhez nagyon jó erõt, egészséget. Isten
éltessen minden Tapolcait! Isten óvja Tapolcát!”

/Részlet néhai Ács János polgármester városnapi
ünnepi beszédébõl, 2007. március 30./
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- Tartalmaz-e a projekt parkolóhely-
fejlesztést?

- Ez jelentõs eleme lesz. A Déli Vendég-
váró Városkapunál egy burkolattal ellátott,
ingyenes parkoló létesül a gépkocsik, az
autóbuszok részére. Innen csak alig néhány
perces séta várja azokat, akik a Tópartot
kívánják megtekinteni, vagy a belvárosi
üzletekben akarnak vásárolni. A Tapolca-
patak medrében és mentén kialakított sétány
szinte kínálni fogja magát a gyaloglásra.
Megújul a Nagyköz utcában lévõ autó-
parkoló is: új burkolat kerül rá, a környe-
zetének a parkosítása is megtörténik.

- Megvoltak már a közbeszerzési eljárá-
sok?

- Ezek már egy korábbi idõszakban, tavaly
õsszel megtörténtek. Kiválasztottuk a kivite-
lezõket. Nagy volt az érdeklõdés a beruházás
iránt: úgy a mély-, mint a magasépítésre
vonatkozóan. Reméljük, a legjobbak kapták a
megbízatást.

- A „Soft” tevékenységek végzése címszó
mögött milyen tartalom van?

- Az uniós pályázatok fontos eleme a pro-
jektek „társadalmasítása”, azaz megismerte-
tése és elfogadtatása a lakossággal. Hogy ezt
mennyire komolyan veszik, arra legyen
példa, hogy a hasonló jellegû pályázatot
benyújtó Sárbogárdot többek között azzal
utasították el a kiírók, hogy az önkormányzat
nem tudta elfogadtatni a lakossággal az
elképzeléseit. De visszatérve a kérdésre! A
tevékenységben a projekt népszerûsítése,
bemutatása, vele kapcsolatos programok
szervezése szerepel. Ebben a Tapolca Kft., a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Szo-
ciális és Egyészségügyi Alapellátási Intézet,
valamint a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vesz részt. A kommunikációs
feladatok ellátásában pedig maximálisan

számítunk az Új Tapolcai Újságra és a Városi
Televízióra.

- Ünnepi esemény lesz-e a munka megkez-
désének idõpontja? Mikorra várható ez, és
mikorra kell befejezni a rehabilitációt?

- Fogunk találni alkalmat arra, hogy az
„elsõ kapavágás” pillanatát ünnepélyessé
tegyük. Ez várhatóan augusztus végén, vagy
szeptemberben következik be. A munkálatok

befejezésének idõtartama 2 év. Azt még nem
tudjuk, hogy a kiíró ezt a Támogatási
Szerzõdés aláírásától, vagy elõbbrõl fogja-e
számítani.

- Nem fogja zavarni az építkezés, a
felújítás a város mindennapi életét?

- Nem. Csak szakaszos lesz a munka-
végzés. A reggel kiásott gödör betemetése is
megtörténik estére. Az intézmények belsõ
munkálatait is úgy szervezzük, hogy azoknak
a mûködését kevésbé zavarjuk meg.

- Mint ahogy Ön is mondta, ez az egymil-
liárdos fejlesztés Tapolca legújabb kori
történelmének legjelentõsebb vállalkozása.

- Valóban az. Nem sok polgármester
mondhatja el magáról, hogy egy ilyen nagy-
ságú felújítás részese lehet. De az óriási
lehetõség óriási felelõsséget is jelent. 3-4 év
küzdelme van a hátunk mögött. Még Ács

János polgármester indította el ezt az érték-
megõrzõ programot, így az Õ álma is meg-
valósul most. Bizonyára büszkék lennének az
utódokra a XIX. századvég tapolcai polgárai,
mivel a mi vállalkozásunk azokat az értéke-
ket is rehabilitálják, amelyeket még õk terem-
tettek meg szeretett városuk szívében.

A XIX. századvég polgárai büszkék lennének
a mai tapolcaiakra

Folytatás
az 1. oldalról

Sikerváros: Tapolca
Az Üzlettárs címû havilap - éves kutatás eredményeként - 100 Kistigris címmel
különkiadványt jelentetett meg.

Ebben nemcsak a 2006-2007-ben Magyarország legdinamikusabban fejlõdõ kis- és
középvállalkozásait mutatta be, de rangsorolta azokat a vállalkozásbarát magyar
városokat is, amelyek ideális üzleti környezetet teremtve növelik a vállalkozási kedvet, és
ezzel szélesítik a helyi közösségek lehetõségeit is.

A százas rangsorban Tapolca 2006-ban az 59. helyezést érte el, egy helyezéssel feljebb
jutva a tavalyihoz képest, azaz az elõkelõ középmezõnyben foglal helyet a sikervárosok
között. 

/Új Tapolcai Újság, 2007. május/

Ilyen lesz a Belvárosi Irodaház a környezetbe illesztés után

A Tapolca, Fõ tér 12. szám alatti köz-
terület kertépítészeti koncepcióterve

(részlet)

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum homlokzatának látványterve

A Tópresszó az MZ/X Kft-vel konzorciumban épül át



- Bizonyossággal állíthatom, hogy az el-
múlt több mint egy évtizedben Tapolcá-
ról indult több száz pályázat szinte mind-
egyike magán viseli Parapatics Tamás
önkormányzati fõtanácsadó kézjegyét.
Mint a pályázatot készítõ csapat vezetõ-
jének, az ötlettõl, a megfogalmazástól, a
pályázatkészítésen át, a támogatási szer-
zõdés aláírásáig nagyon fontos feladata
van. Az elsõ pályázatok egyikének - Vá-
rosi Televízió, sugárzó adó pályázat -
elkészítésében jómagam is közremû-
ködtem. Azóta sokat változott a világ!
Akkor még sokan azért nem nyertek a
pályázatokon, mert valójában azt sem
tudták, hogy miként kell egy ilyent el-
készíteni. A „mi pályázatunk” már ak-
kor is különleges volt. Nemcsak tartal-
mában volt sikeres, de a külsõ megje-
lenésében is. 

- Ez valóban így volt - mondja riport-
alanyom, Parapatics Tamás. - Az említett
pályázat 1998 tavaszán, nyár elején készült.
Már akkor is figyeltünk arra, hogy a ren-
delkezésre álló nyomdatechnikai, irodatech-
nikai eszközökkel szép küllemû pályázatot
készítsünk. Ez vezetett bennünket a Mé-
diapályázat elkészítésekor is. Ma is fontos
tényezõnek tartom, hogy egy pályázat
esztétikus kivitelû legyen, de természetesen
az az elsõdleges szempont, hogy a valós
állapotot mutassa be, hogy pontosan meg-
jelölje a célokat, és nem utolsó sorban ma-
ximálisan igazodjon a kiíráshoz. 

- A pályázatkészítés „õskorában” miként
jutott a pályázó tudomására a lehetõség,
hiszen akkor még nem állt rendelkezésre az
internet adta megoldás?

- Valóban ma már más a helyzet, mint akár
csak egy évtizeddel ezelõtt is volt. Most csak
„rákattintunk” a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség honlapjára, és máris számtalan olyan

pályázattal találkozhatunk, amelyet az önkor-
mányzatok részére írtak ki. Ezeknek a
pályázatoknak többnyire kísérõ kiadványaik
is vannak, amelyek a pályázó figyelmét
azokra a kiemelt pontokra is felhívják, ame-
lyeket a kiíró nagyon fontosnak tart. Régen
alig volt egy-két Pályázati figyelõ. Azért is
jelenthetett sokat egy-egy politikai, vagy tár-
sadalmi kapcsolat, amely aztán akár a nyertes
pályázatig is elvezethetett.

- Milyen szervek, szervezetek írták ki a
pályázatokat régebben és mi a helyzet most?

- Egészen más volt a helyzet néhány évvel

ezelõtt is. Sokkal nagyobb források álltak
rendelkezésre a megyénél, a Megyei Fej-
lesztési Tanácsnál, majd a Terület- és
Régiófejlesztési Célelõirányzatnál (TRFC).
A legnagyobb változás 2007-ben, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv kihirdetésé-
vel, a Regionális Operatív Programok, illetve
az ágazati operatív programok megalkotásá-
val, a rajtuk keresztül kiírandó pályázatokkal
következett be. Míg 2009-ig még voltak
hazai finanszírozású pályázatok az uniósok
mellett, addig ezek 2010-re már teljesen
eltûntek, csak uniósok maradtak.

- Milyen esetekben írnak ki pályázatokat az
adott szervek?

- Akkor, ha nincs elegendõ forrás a tervek
megvalósításához. Hiszen minden település
szeretné a városközpontját felújítani, az útjait
rendbehozatni, a csatornahálózatot kiépíteni,
vagy akár egy új létesítményt létrehozni.
Sajnos, ennyi pénz nem áll soha ren-
delkezésre, ezért kell pályáztatni, és a legjobb
pályázatok segítségével aztán néhány tele-
pülésen megvalósulhat a támogatással ter-
vezett beruházás. Természetesen azok sem
járnak rosszul, akik az adott körben nem
nyernek, hiszen a szerzett tapasztalatot a
késõbbiekben sikerrel kamatoztathatják
majd.

- Mi határozza meg, hogy egyfordulós,
vagy kétfordulós-e a pályázat?

- Többnyire az, hogy milyen nagyság-
rendû, milyen nagy összeget lehet a segít-
ségével nyerni. A város elsõ kétfordulós
pályázata a Belváros értékmegõrzõ rehabi-
litációjára készített projekt. A szenny-
víztelep korszerûsítésére kiírt - szintén két-
fordulós - pályázat elsõ fordulóján már túl
vagyunk.

- Melyek voltak az elmúlt idõszak legsi-
keresebb tapolcai pályázatai?

- A már említett TRFC-pályázat segítségé-

vel épülhetett fel a Széchenyi István Szakkép-
zõ Iskola tanmûhelye. Ezzel valósult meg a
Bárdos-iskola nyílászárócseréje, hõszigete-
lése és a Református Egyházközség is ide
pályázott - sikerrel - a templom felújítására,
illetve a Közösségi Ház kialakítására. Ezeken
a pályázatokon a támogatottság mértéke
általában 70% volt. Több TEUT-pályázatunk
is sikeres volt. Közülük az elsõbõl a Kossuth
Lajos utca újult meg, majd a Deák Ferenc, a
Batsányi, a Kisfaludy és a Szent László utca
következett. 

- Milyen támogatással készült a Városi

Rendezvénycsarnok?
- Annak a megvalósítása egy speciális ál-

lami címzett támogatás eredménye. Az ország
költségvetésében is így szerepelt: Többcélú
Közösségi Ház építése Tapolcán. A Regio-
nális Fejlesztési Tanácsnak, illetve a mun-
kaszervezetének gondozásában jelent meg
az az uniós pályázat, amellyel elõször
értünk el sikert. Ez pedig a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítése volt, de a város,
mintegy példát is mutatva, oly módon fej-
lesztette, illetve korszerûsítette az ügyin-
tézést, hogy az minden fogyatékkal élõ
számára biztosított legyen. A maximálisan
kapható 10 milliós támogatáshoz a Kép-
viselõ-testület jelentõs összeget adott. A
második ily módon készült pályázatunk az
Ipar utca kiépítését célozta meg. Miután ez
az elsõ körben nem nyert, ugyanazzal a
mûszaki tartalommal, de némi módosítással
újra beadtuk és nyertünk. Az utat 2009
végén, 2010 elején adta át a város a forga-
lomnak.

- Milyen pályázati segítséggel újult meg
a Tópart?

- 1999-re datálható annak a folyamatnak
a kezdete, amikor a Széchenyi Terv kere-
tében több tapolcai pályázat is sikeres volt.
Köztük a lakásprogramunk, benne 14 db szo-
ciális bérlakás építése, a fecskeház építése,
a kollégium épületében 24 lakás, illetve a
volt CASCO-házban 33 lakás megvásárlá-
sa. Ekkor újult meg az Alsó-tópart is. Hazai
pályázat segítségével valósult meg a parkok
kiépítése, valamint a Köztársaság tér reha-
bilitációja. Bizonyára sokan emlékeznek
még rá, hogy milyen elhanyagolt volt alig
néhány éve még az a terület, és ma már
nemcsak gyönyörû a parkja, de ott talál-
ható az erdélyi Zabolától kapott Szé-
kelykapu és az uniós csatlakozás évében
felállított Trianon Emlékhely is. A szép
környezet aztán vonzotta a befektetõt is: a
szomszédságában négycsillagos gyógyszál-
ló épült.            

/Folytatás a 4. oldalon./
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A fejlesztés sikerének záloga
a jól elkészített pályázat

Virágos park öleli körül a Trianon Emlékhelyet és a Székelykaput

Folytatás
a 2. oldalról

Aszfaltozzák a Deák Ferenc utcát

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A Városi Rendezvénycsarnok állami címzett támogatás segítségével épült



- Egy-egy pályázat anyaga több ezer
oldalas is lehet. Ez pedig már csapatmunkát
feltételez. Így van ez Tapolcán is?

- Igen. Egy-egy pályázat elkészítése több
emberes munka. Nagyon sok elembõl áll.
Az egyik legfontosabb része a mûszaki do-
kumentáció és a szinte csavarokig lebontott
költségvetés. Ezeknek az elkészítésére és a
tervezõ, a kivitelezõ kiválasztására közbe-
szerzési eljárás keretében kerül sor, de eze-
ken kívül még számtalan olyan feladat van,
amelyhez a Polgármesteri Hivatal szakem-
bereire van szükség. Olyanokra, akik koor-
dinálják a tervezési munkát, pénzügyi
munkatársakra, akik a pályázatok pénzügyi
tervét összeállítják, és természetesen olyan
munkatársak is kellenek, akik a különbözõ
adatok (energiatakarékosság, hulladékke-
zelés, stb.) elkészítésében vesznek részt,
illetve a projekt társadalmasítása érdekében
tájékoztatókat, ismertetéseket tartanak. De
nem szabad megfeledkeznem azokról a kol-
légákról sem, akik a pályázati tartalomhoz a

gépeléssel, a dokumentumok, grafikák,
grafikonok készítésével és a forma kiala-
kításának segítésével járulnak hozzá. A
csapatban résztvevõ személyek attól füg-
gõen is változnak, hogy milyen tartalmú az
elkészítendõ pályázat. A „hétköznapi em-
ber”, ha pályázatról esik szó, elsõsorban az
infrastruktúrával, a létesítményekkel kap-
csolatos pályázatokra gondol, holott szám-
talan más jellegû is van. Gondolok itt akár
az oktatással, képzéssel, vagy a létszám
optimalizálással kapcsolatos pályázatra.

- Elérkeztünk Tapolca legnagyobb volu-
menû pályázatához, a Belváros egymilliárd
forintos értékmegõrzõ rehabilitációjának
projektjéhez. Hogyan történt ennek az
elõkészítése?

- Amikor megjelentek a 2007-2013-as
évekre vonatkozó Regionális Operatív Prog-
ramok, a településektõl javaslatokat kértek.
Tapolca is elkészítette a helyi fejlesztési
leltárát, és elküldtük a Regionális Fejlesztési
Tanácshoz. A beérkezett javaslatokat köve-

tõen jöttek ki aztán olyan pályázatok, ame-
lyek között volt a rehabilitációt megcélzó
is. Azóta is folyamatosan nyílnak ki azok a
pályázati ablakok, amelyek az infrastruk-
turális fejlesztésre, képzésre és még sok-sok
mindenre vonatkoznak. Tapolca 2007-ben elké-
szítette az Integrált Városfejlesztési Straté-
giáját (IVS), és ebben is meghatározta a vá-
rosfejlesztés tervét. Minden pályázathoz,
úgy a rehabilitációshoz is, képviselõ-testü-
leti döntés kell. Ebben nemcsak a célmeg-
határozás szerepel, de a források megjelö-
lése is. Tapolca önkormányzatának a város-
fejlesztéshez példaértékû a hozzáállása.
Minden évben jelentõs összeget különít el a
pályázatok önrészére, így tette ezt ennél a
pályázatnál is. Az elsõ fordulóra egy olyan
dokumentációt állítottunk össze, amelyben
felsoroltuk a magas- és mélyépítési ele-
meket. Ezt 2009 februárjában bírálták el, és
annak eredményeként léphetett a pályáza-
tunk a második fordulóba, amely sikerének
feltétele, hogy minden építési, kivitelezési,
jóváhagyási dokumentáció a rendelkezésre
álljon. Ez mennyiségében sem kevés: több
ezer oldalra tehetõ. Nagyon szigorúan veszi
az Unió, hogy a kapott támogatásból azt
valósította-e meg a pályázó, amire pénzt
kért. Itt már nem elég, mint korábban egy
olyan Nyilatkozat, hogy majd nyertes pá-

lyázat esetén innen vagy onnan biztosítunk
hozzá összeget. Most már az önrész forrását
nemcsak megjelölni kell, de lekötni is a fel-
használásig.

- Meddig terjed a pályázatkészítõ csapat
munkája?

- A pályázati figyelõtõl, az elõkészítés
megindításán és a pályázat elkészítésén át
egészen a támogatási szerzõdés megkö-
téséig. Egy olyan volumenû pályázat, mint
amilyen a rehabilitációs, ezért sem tud bele-
férni a napi 8 órás munkaidõbe. A pályázat-
készítõ munkaidejét az adott cél és az adott
kiírás igazgatja. Ehhez pedig megfelelõ
alázat és elhivatottság kell.

- Már több mint egy évtizede Ön vezeti
azt a csapatot, amely Tapolca pályázatait
készíti. Milyen érzés látni az azokban fog-
laltak megvalósulását?

- Nagyszerû érzés. Akár autóval, akár
gyalog közlekedem a városban, vagy ha
sétálok a Tóparton, mindig eszembe jut,
hogy ez vagy az a fejlesztés milyen pályá-
zat segítségével valósult meg. Nagy öröm
tudni azt, hogy ezekben az én munkám is
benne van, hogy ezzel is segíteni tudtam
annak a településnek, ahol a családommal
élek. Ugyanakkor azt is figyelemmel kísé-
rem, hogy hol van az a terület, amely egy
újabb fejlesztés célpontja lehet.
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Városrehabilitáció - Tevékenységek ütemezése

2009. február 12.: „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû
pályázat I. fordulójának eredményességét sajtótájékoztatón jelentették be

A fejlesztés sikerének záloga
a jól elkészített pályázat

Folytatás
a 3. oldalról

Az önkormányzat 2006-os pályázatkészítõ csapata

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A Széchenyi-terv ékköve, dísze: Tapolca
„A Széchenyi-terv minden eleme itt van Tapolcán, mondhatnám azt is, hogy Tapolca a

Széchényi-terv fõvárosa. Ez a város különleges helyet foglal el a többi település között. 
A polgármester egy fantasztikus egyéniség, a város egy mûködõ közösség, van polgári
múlt, vannak hagyományok és nem utolsó sorban nagyon szép természeti és városi
környezet. Bátran mondhatom, hogy a Széchenyi-terv egyik dísze, ékköve Tapolca.”

/Dr. Matolcsy György, Új Tapolcai Újság, 2006. június/
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„Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti soroza-
tunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Soroza-
tunk mostani részében a rehabilitációs
pályázatról kérdeztük Õt.

- Miként õrködik a régi és az új har-
móniáján Ön, a város fõépítésze? 

- Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a
fõépítész a település élõ lelkiismerete, már
ami az arculatát illet. Nem egyszerû ez a
szerep. Míg a klasszikus fõépítész ott ült a
„bölcsek kövén” és az építészeti tudományok
birtokában csak azt mondta meg, hogy mi
szép és mi nem, addig a jelen fõépítészének
ennél sokkal többet kell tennie. Egy kicsit a
település menedzserének, a fejlesztés men-
torának is kell lennie. De csak az olyan
fejlesztéseké, amelyek értékalapúak, azaz
identitást hordoznak, biztosítják a történelmi
folytonosságot és az új elképzeléseket
beépítik a már meglévõ városképbe. Úgy
segíti a település organikus fejlesztését, hogy
nem feszíti szét a korábbi arányokat, ame-
lyeket már vagy megszoktak, vagy megsze-
rettek az emberek. A fõépítész munkája egy
kicsit hasonlít a pedagógusszakmához, ahol a
jó pedagógusnak észre kell vennie azokat 
az értékeket, amelyek egy-egy gyerekben
rejlenek. A város is egy élõ organizmus, meg
kell nézni, hogy mi felel meg az õ fejlõ-
désének, milyen fajta trendeket érdemes
segíteni, melyekben érdemes közremûködni,
hogy aztán a következõ állomás is har-
monikusan illeszkedhessen hozzá.

- Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a vá-
ros ezen az úton jár. A Magyar Urbanisztikai
Társaság által 2004-ben odaítélt Hild-díj
ennek a tevékenységnek az elismerése volt. 

- Ez valóban nagyon fontos elismerés.
Tapolca egyrészt azért kapta, mert az oda-
ítélõk érzékelték a városban folyó tervszerû
fejlesztést, azt, hogy a mindenkori kisebb
állomások is harmóniára törekedtek. Díjazták
azt is, hogy bár Tapolca kisváros, de fõ-
építészt foglalkoztat. Ugyanakkor ebben a
Hild-díjban elõlegezett bizalom is volt, mert
már akkor, amikor a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság a vizsgálódást folytatta, mi elmondtuk,
hogy ez a fejlõdés csak egy állomás, és azo-

kat a városi közlekedési utakat, struktúrákat,
amelyeket idõ, figyelem, de leginkább pénz
hiányában nem tudtuk még fejleszteni, a leg-
elsõ kínálkozó alkalommal megtesszük. 

- Ehhez szolgál most nagyszerû háttérként
a Belváros rekonstrukcióját megcélzó, nyer-
tes pályázat is.  

- Ez valóban így van. Érdekes módon a
rehabilitáció legnagyobb eredményének nem
is azt tartom, hogy a szoc. reál stílusú
épületek városképbe illesztése megtörténik,
hanem azt, hogy a közlekedõ rendszert meg
tudjuk újítai, hogy a kis udvarokat, belsõ
tereket, azaz a szekunder tereket újjáépítjük,
és ezzel kibõvül a városközponti fõtengely.

Ezek a kisterek nemcsak növényzetben,
burkolatban újulnak meg, de világításban,
biztonságélményben is, és az esõvíz-elve-
zetés is megoldott lesz bennük. Természe-
tesen ezekbõl, az épületek rehabilitációjából
és a többi elembõl együttesen vonhatja majd
le a város lakosság a következtetést, hogy jól
sáfárkodtunk-e a ránk bízott lehetõségekkel.

/Folytatás a 6. oldalon./

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat IX. rész -

„Tapolca építkezése az utóbbi néhány év
alatt rohamosan halad. A népnyelvén el-
nevezett Uj-Tapolcza alig egy-két éves; e
résznek északi fejlõdését az u. n. Mogyo-
rós-domb hirtelen emelkedése is akadályoz-
za, de meg már egy kissé ki esik.

Természetes folytatása volna az itt meg-
kezdett építkezésnek a község fölött elve-
zetõ ut északi oldalának kiépítése, ami con-
centrálná is a község építkezését. Ezt azon-
ban akadályozza azon körülmény, hogy az
osztálymérnökségtõl kezdve az izr. iskoláig
utcza vagy szabad átjáró nem keresztezi azt
egész hosszú föutcát, amely kapcsot képez-
hetne a jelzett tész kiépítésére. Pedig itt
egészséges, száraz altalaj van; párhuzamos
utca lehetne a fõutcával, amelyen keresztül
a sümegi és a Haláp felé vezetõ országut
nyerhetne összeköttetést.

Elég mulasztást követett el a község,
midõn a több alkalommal kinálkozó utca-
megnyitást, ha anyagi áldozat árán is, fel
nem használta.

Ez a terjeszkedési terv tehát el van te-
metve.           

/Tapolczai Lapok, 1909. november 7./

Merre terjeszkedhet
községünk?

A Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ve-
zetõje, Hársfalvi József feladatköréhez tar-
tozik majd, hogy „A tapolcai belváros ér-
tékmegõrzõ rehabilitációja” címû pályázat
kivitelezésekor az önkormányzat és a gene-
rál kivitelezõ között a kapocs, az összekötõ
szerepét lássa el. A feladatról Õt kérdeztük.

- Tulajdonképpen az önkormányzat és a
kivitelezõ közötti koordinációs munka az
én feladatom. Ebbe beletartozik az építés
elõkészítésétõl a pályázati elszámolásig
minden, de a kivitelezés irányításában, a
mûszaki ellenõrzésében nem veszek részt.

- Ez egy hatalmas, szerteágazó feladat.
Készült-e rá ütemterv?

- Természetesen. Ebben az önkormány-
zat által meghatározott projektidõk vannak,
az egyes elemek megvalósításának idõtarta-
mai. Az épületek, közterületek és egyebek
felújításának idejét a kivitelezõ saját maga
készíti el. 

- Ki végzi a mûszaki ellenõrzést?
- A mûszaki ellenõr kiválasztása közbe-

szerzési eljárás keretében történt. Az a szer-
vezet, amelyik a legkedvezõbb ajánlatot
adta, az végzi el ezt a tevékenységet. Ez
akár projektelemenként más és más is lehet.

- Mi a mûszaki ellenõr feladata?
- A mûszaki ellenõrnek kötelessége az

építési naplóba legalább 8 naponként az
észrevételeit bejegyezni. Minden munka-
területen legalább 8 naponként meg kell
fordulnia, de ha szükséges, akkor egy-egy
területen naponként többször is jelen kell
lennie. Az összekötõ kapocs szerepe a
mûszaki ellenõr, az önkormányzat és a
kivitelezõ között is az én feladatom. Ezt
úgy kell ellátni, hogy mindenkor a város

érdeke kerüljön elõtérbe. 
- Volt már ilyen nagyságrendû feladata

az elmúlt években?
- Egy évtizede dolgozom az önkormány-

zatnál, azaz 2000. január 1-jétõl, illetve
1980-tól 81-ig az építési hatóságon voltam
ügyintézõ. Ilyen volumenû feladatom még
nem volt, de hasonlót már láttam el akkor,
amikor a Városi Rendezvénycsarnok épült.
Ott is koordinációs tevékenységet folytat-
tam a felelõs mûszaki irányítást ellátó szer-
vezet és generál kivitelezõ között. Olyan,
mint a mostani feladat, nem mindenki éle-
tében adatik meg. Igazi kihívás számomra
is, hogy egy több mint egymilliárd forintos
városfejlesztés koordinátora lehetek. Széles
körû tevékenységet foglal magába a kivi-
telezés: a térburkoláson át, a patak med-
rébe épített sétányon keresztül, a volt Ha-
rangozóház helyére épült Irodaház telepü-
lésképbe illesztéséig - és még sorolhatnám
tovább. A mélyépítést, a kertépítést, a ma-
gasépítést, az épületgépészetet és minden
olyan tevékenységet is tartalmaz, ami a
fejlesztéssel összefügg.

- Amint hallgattam, arra gondoltam,
hogy már ehhez is kevés egy ember, és még
akkor ott vannak a többi, nem a rehabilitá-
cióval kapcsolatos munkái is. Hogyan lehet
ezt az iramot bírni?

- A nap mind a 24 óráját ki kell hasz-
nálni. Nagyon szeretem, ha pörögnek kö-
rülöttem az események. Akkor érzem jól
magam, ha feladatom van. Ez a mostani
szép és felelõsségteljes tevékenység a ked-
vemre való.

- Látja már maga elõtt a pályázatban
elõírtak megvalósítását?

- Igen. De ha nem is lenne képzelõerõm,
a látványtervek akkor is rendelkezésre áll-
nak. Bárki megtekintheti õket, megnézheti,
hogy miként fog változni a város arculata
az elkövetkezendõ másfél, két évben.

- A megújuló épületek is kapnak majd
éjszakai megvilágítást?

- Igen. Már eddig is kapott az összes
olyan épület vagy mûtárgy, amely arra mél-
tó, így lesz ez ezután is. 

- Ha egy turistaként Tapolcára elõször jön-
ni akaró Önnél érdeklõdne arról, milyen vá-
ros ez a dunántúli település, mit mondana neki?

- Arra kérném, ha teheti, jöjjön el - ha
csak egy rövid idõre is - most, nézzen
körül, és ezután a következõ látogatását két
évvel késõbbre tervezze. Mert csak így
láthatja meg azt a változást, amellyel a
Belváros megújul, megszépül. Egy sokkal
kedvesebb arculatú, a hagyományokat
tisztelõ, de mégis modern városkép és
benne a vendéget szívesen látó tapolcaiak
fogják fogadni. Biztos vagyok benne, hogy
akkor azt is elhatározza majd, hogy hoz-
zánk többször vissza fog térni és mi min-
den alkalommal szívesen is látjuk. 

Igazi kihívás ez a feladat számomra

Ugye, gyönyörû!

A város alaprajza megjelent a Tapolczai Lapok 1909. november 7-ei számában

Fotó: Sulyok



- Mennyire igényelte a városvezetés az Ön tanácsait, a
„szemét” a pályázat elkészítésekor?

- Nyilvánvaló, hogy ezekben a döntésekben nem a
fõépítész az elsõ ember, de a döntési törzsben ott szerepel.
Az igazság az, hogy a mostani városvezetés is - az elõzõ
eredmények figyelembevételével - bizalommal fogadta a
véleményemet. Az elõzõ eredmények egyike a Városháza
felújítása volt. Ebben a épületegyüttesben ott volt a helyi
védelmet élvezõ, XX. század eleji épület, mint hangulati
elem, de volt benne egy '70-es évekbeli, teljesen idegen,
brutális, mozaikelemekkel díszített épületrész és egy mo-

dernkori szerényebb, a Keszthelyi út felõl. Ebbõl a hár-
masságból sikerült egy hangulatilag egységes épületet lét-
rehozni. Ez volt az, a többi más mellett, amely az elis-
merést hozta, és azóta is kikérik mind építészeti, mind
esztétikai kérdésekben a véleményemet, számítanak rám a
feladat kiadásnál éppúgy, mint az egyeztetéseknél és a do-
kumentálásnál. Kifejthettem a véleményem a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum, a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pont és a Belvárosi Irodaház épületének a rehabilitációjá-
val kapcsolatban is. Ezeknél a „hadmûveleteknél” a leg-
fõbb szempont a beillesztés volt, az idegen anyag eltá-

volítása, a vakolt architektúrájú, barokkos hangulatú kis-
városhoz illõ megoldás megtalálása. A pályázatkiíró hoz-
záállása, a költségek alakulása mellett nagyon fontos
tényezõ lehet a feszített ütem is, amit a megvalósítás ideje
diktál. Szoktuk is mondani mi építészek, de a gazdaság
szereplõi is, hogy „nyugodtan” lehet két-három évet gon-
dolkodni, de aztán két-három hét alatt meg kell valósítani
az adott tervet, elképzelést. Ez most egy kicsit „vissza-
köszön” nálunk is. Hiszen még a szerzõdés aláírása sem
történt meg, de két év múlva be kell fejezni a munkála-
tokat. Ami izgalmas, az az, hogy még nem tudni, hogy a
pályáztató hol húzza meg a startvonalat. A szerzõdés
aláírásának idõpontjánál, vagy egy korábbi elõkészítési
fázisnál. Ez nem mindegy, mert ez utóbbi esetben a két év
is lerövidül. Ez technikailag megvalósítható lesz, ha egy
nagyon komoly menedzsment segíti a munkálatokat.
Valószínûleg azokból a kollégákból kéne ennek állnia,
akik a tervpályázatot összeállították, akik ismerik ennek a
projektnek minden elemét, kézben tudják tartani a
munkálatokat. Ennek a szakemberekbõl álló szervezetnek
nagyon hamar fel kellene állnia és el kell kezdenie dolgo-
zni, mert nagyon kevés az idõ. Csak egy példát mondok:
olyan mennyiségû nyílászárót kell az elkövetkezendõkben
a felújításhoz legyártani, ami - a technológiát is figyelem-
be véve - már-már most is feszített tempót diktálna.

- A pályázat nevében a rehabilitáció szó szerepel,
ugyanakkor számtalan új elem is került bele. 

- Valójában a rehabilitáció mellett revitalizációról is
beszélhetünk. Hiszen a helyreállítás során  élettel is meg
kell tölteni újra a Belváros tereit. Erre maga a pályázat is
utal, mert nemcsak téglát, betont és üveget „kér” a fel-
újítás során, hanem embert is. Meggyõzõdésem, hogy a
pályázat éppen arról szól, hogy egy jóval élhetõbb, egy
sokkal kellemesebb közösségi teret eredményezzen a már
meglévõ elemek felhasználásával. A korábbi városi élet
megújítását a városközponti funkció megerõsítésével kí-
vánja elérni. Olyan élettel tölti meg a városi tereket, olyan
interaktív díszleteket teremt az emberek köré, amelyekben
érdemes élni, létezni és találkozni.      
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Így is öröm és büszkeség ebben a városban élni,

mert gyönyörû. A hozzánk érkezõ barátok, isme-

rõsök csodálattal nézik, hogy ebben a pénztelen-

ségben is meg tudja õrizni arculatát, szépségét.

Nagyon sok a virág, óriási színkavalkád van nem-

csak a Tóparton, a Belvárosban, de az egész tele-

pülésen, a családiházak kertjében is.

Csodálatos a mi kis városunkban az is, hogy az új

úgy fonódott bele a régibe, hogy nem zavaró. Ha 

a tervezett felújítás, a rehabilitáció megtörténik,

akkor valójában az „i-re” kerül fel a pont. Ennél

jobb és csodálatosabb nem is történhet ezzel a

várossal.

Gyakran sétálok a városban, a Tóparton. Nagy

örömmel tapasztalom, hogy az elmúlt években

egyre szebb és szebb lett. A Tópart eddig is

gyönyörû volt, és ha még ezt fokozni is lehet, az

már szinte csodálatos lesz. Jó dolog tudni azt is,

hogy a most elnyert pályázat segítségével azok a

kis belsõ udvarok is megújulhatnak, amelyek a Fõ

utcát kötik össze a Kertvárossal. Bizonyára egyre

többen fogják felkeresni majd a sétáik során. Úgy

tudom, hogy a Bakonyi Bauxitbánya Kft. volt

központja, a mostani Belvárosi Irodaház is új arcu-

latot kap. Meg is érdemli, mert nem a legszebb

épülete a városnak.

Bár nem lakunk Tapolcán, néhány éve Budapestre

költöztünk, de nagyon gyakran jövünk vissza, nemcsak

azért, hogy a barátainkkal, ismerõseinkkel találkoz-

zunk, de azért is, hogy részesei legyünk annak a vál-

tozásnak, amely a városban történik. Meseszép és gyö-

nyörû lett. Lehet, hogy misztikusan hangzik, de mi itt

feltöltõdünk, az allergiánk is meggyógyul. Valami olyan

van itt a levegõben, ami másutt nem. Éppen ma reggel

állapítottam meg, hogy a Tóparton még a füvet is olyan

precízen, pontosan nyírják, ahogy másutt még soha nem

láttam. Hallottam, hogy ismét újabb fejlesztés történik.

Biztos vagyok benne, hogy az is óriási hasznára válik

majd a városnak, befektetõket vonz majd.

6   Harmónia a megújuló Belvárosban
A Mellékletet készítette:

N. Horváth Erzsébet

Lakossági vélemények az értékmegõrzõ rehabilitációról

Pontyos Istvánné Czintula László Füves Mária és kislánya

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat IX. rész -

Folytatás
az 5. oldalról

Látványterv a Régi postaudvarról


