
TAPOLCAI ÚJSÁG
Új

XII. (XVIII.) évfolyam 2. szám                      T A P O L C A  V Á R O S L A P J A 2011. február

Sportgála 2011 Az elsõ tíz között

Évértékelõ a rendõröknél

A felnõttkor kapujában

A Városi Rendezvénycsarnok adott
otthont február 4-én annak a nagy-
szabású sportgálának, amelynek kere-
tében a város sportban legjobbjait is
díjazták.

A 2010-es teljesítménye alapján Tapol-
ca legjobb sportolója Rédli András pár-
bajtõrözõ lett. Borkai Zsolttól, a MOB el-
nökétõl, a gála díszvendégétõl és Császár

László polgármestertõl Antal Lászlóné test-
nevelõ-edzõ és Simon Mihály dzsúdómes-
ter vehette át a Tapolcai Testnevelési és
Sport kitüntetést. A kitüntetett sportolókat
és a rendezvény résztvevõit Lasztovicza Jenõ
országgyûlései képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke is köszöntötte.

/Tudósításunk a 3. oldalon Díjazták Ta-
polca sportban legjobbjait címmel./

Egy országos matematikai kompetencia-
mérés eredményeként a Szász Márton-
iskola szakiskolai osztálya a legjobbak
közé került.

A kilencedik helyen végzett iskola ered-

ménye azért is kiváló, mert itt a normál és
a sajátos nevelési igényû (SNI) tanulók
képzése együtt, azaz integráltan folyik.

/Írásunk a 3. oldalon Az országos átlag
felett címmel./

Az elõzõ évi adatok, statisztikák ismer-
tetése volt az alapja annak az évérté-
kelõnek, amelyet dr. Smura János ren-
dõrkapitány tartott február 10-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

- Az elmúlt évben 1474 bûncselekmény
vált ismertté - ez a 2009-es évhez viszo-
nyítva 9,7 százalékos emelkedést mutat.
A vagyon elleni bûncselekmények a bûn-

elkövetések mintegy 60 százalékát teszik
ki - mondta a kapitány. A tapolcai rend-
õrök jól végzik a feladatukat, és ezzel õk
is hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprém
megye a Dunántúl legeredményesebb
megyéje és az országos rangsorban a
negyedik.

/Írásunk az 5. oldalon Jól teljesítettek a
rendõrök címmel./

Szalagavató ünnepséggel és bállal tet-
ték emlékezetessé az érettségi vizsgák
elõtt álló tanulók életét a Városi Ren-
dezvénycsarnokban.

Február 5-tõl a Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium, február 11-tõl pedig a

Széchenyi István Szakképzõ Iskola vég-
zõsei viselik azt a szalagot, amely azt is
jelképezi, hogy a felnõttkor kapujához ér-
keztek.

/Tudósításunk a 4. oldalon Végzõsök
bálja a vizsgák elõtt címmel./

Szóvári Adél tanárnõ és tanítványai a matematika órán

Fotó: Iskola

A gimnazisták szalagfeltûzésének szép pillanata

Fotó: TVT

Kitüntetettek és díjátadók koszorúja a sportgálán

Fotó: László

A közbiztonság javítása is szerepel a rendõrök jövõ évi céljai között

Fotó: Töreky

Elfogadott költségvetés
A Képviselõ-testület a február 11-ei ülésén 4 milliárd 555 millió 650 ezer Ft be-
vételi és kiadási fõöszegekkel fogadta el a város 2011. évre szóló költségvetését.

A tervezés legfõbb irányelvei - hasonlóan az elmúlt évekhez - a következõk voltak:
az intézményrendszer hatékony és biztonságos mûködtetése; a hitelek és kamataik,
valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidõben történõ teljesítése; tartalék és
pályázati önrész képzése; a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése; a köt-
vénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelõ befektetése és az Új Széchenyi
Terv lehetõségeinek kihasználása.

/A 2011-es költségvetésrõl Császár László polgármesterrel készített interjúnk a
2. oldalon A város mûködésének biztosítása az elsõdleges szempont címmel./



- A költségvetés tervezése során - a legfõbb
irányelvek megfogalmazása mellett - a
város mûködésének biztosítása volt az el-
sõdleges szempont - hangsúlyozta Császár
László polgármester a 2011. évi költségve-
tésrõl vele készített interjú elején.

- A több mint négy és fél milliárd forint
bevételi és kiadási fõösszegû költségvetésbe
197 millió 500 ezer Ft-os mûködési hitelt ter-
veztünk. Ez az összeg hasonló a tavalyi és a
korábbi évekéhez. Bízom benne, hogy ennek
a felvételére most sem fog sor kerülni. Az elõ-
készítés során valamennyi intézménnyel, szer-
vezeti egységgel folytattunk egyeztetést, és
úgy gondolom, hogy egy biztonságos mûköd-
tetést garantáló költségvetést sikerült összeál-
lítanunk, amelyet a Testület - módosító javas-
latok nélkül - február 11-én el is fogadott.

- Miként alakulnak az Önkormányzat be-
vételei 2011-ben?

- Az Önkormányzat egyik legjelentõsebb
bevétele továbbra is az állami normatívákból
származik. 2011-ben ennek az összege 1 mil-
liárd 168 millió 544 ezer forint. Ez hasonló
nagyságrendû, mint a tavalyi.

- A helyi adókból mekkora bevételre számí-
tanak?

- A helyi adók az önkormányzat legjelen-
tõsebb saját bevételei. Az adómértékek egyik
adónemben sem változtak erre az évre (helyi
iparûzési adó, idegenforgalmi adó, építmény-
adó, magánszemélyek kommunális adója),
így a bevétel is hasonló lesz, mint tavaly, azaz
795 milliót terveztünk a költségvetésbe. In-
gatlanok és tárgyi eszközök értékesítésébõl
mintegy 280 millió forint bevétel várható. 
A bevételeink között ott vannak még a költ-
ségvetési támogatások, az átengedett bevé-
telek (SZJA), az OEP-támogatás is.

- Miként alakul a költségvetés kiadási ol-
dala 2011-ben?

- Az Önkormányzat 541 millió forint beru-
házási költséget tervezett. Ennek legnagyobb
tétele a belvárosi rehabilitációnak a 2011-re
esõ, 231 milliós önrésze, illetve a bölcsõde
infrastrukturális fejlesztése 87 millió forintot
meghaladó összeggel. A korábbi évekrõl áthú-
zódó beruházás az intézményrendszerünk fû-
tés-korszerûsítése. Erre 40 millió forintot kü-
lönítettünk el a költségvetésben. A kiadási té-
telt növeli még többek között a Fõ tér 7-9.
számú épületének rehabilitációja, a laktanya
területén lévõ kútfúrás - ezek is áthúzódó be-

ruházások. A bölcsõde infrastrukturális fejlesz-
tése miatt két intézményt is ki kell költöztet-
nünk onnan: a Nevelési Tanácsadót és a Szász
Márton-iskola súlyos- és középfogyatékos
osztályait. Míg a Nevelési Tanácsadó átköl-
töztetése várhatóan 15 millió forintba fog ke-
rülni, addig az osztályoké csak néhány millió-
ba.

- Hová költöznek majd?
- A Nevelési Tanácsadónak végleges helyet

találtunk az Ady Endre utcában, a Borudvart
záró emeletes épületben. A Szász Márton-
iskola osztályai pedig ideiglenesen a kórház
területén lévõ, volt Vérellátó helyére költöz-
nek. A bejáratot a Köztársaság térrõl fogjuk
megnyitni.

- Felújításokra mekkora összeget tervezett
a város?

- Felújításokra 30 millió forintot tervez-
tünk. Ebbõl nemcsak a Nagyköz utca elõtti
parkoló újul meg, hogy hozzáigazítsuk a bel-
városi rehabilitáció során felújított parkoló-
hoz, de a kórházi gyógybarlang lejárójának a
rendbetételére - nyílászárók elhelyezése, szel-
lõztetés megoldása - is sor kerül majd. A
Kossuth Lajos utca 1. számú épület, valamint
a Fõ tér 10-12. számú társasház homlokzata
felújításának önrésze is szerepel a költ-
ségvetésben, de ezeknél az épületeknél arra is
szükség lesz, hogy az ott lakók is részt vállal-
janak a felújításban. A régi köztemetõben a
ravatalozó rendbetételét tervezzük.

- Milyen módja és rendszere lesz 2011-ben
az önkormányzati támogatásnak?

- Hasonló struktúrában terveztük a támo-
gatást, mint az elõzõ években. Ebben benne
van a kistérség többi önkormányzatával kö-
zösen üzemeltetett központi orvosi ügyelet
támogatása, közel 12 millió forinttal, illetve itt
van - felhalmozási céllal - lakosságarányosan
1000 Ft/fõ - elkülönítve több mint 17 millió
forint az új mentõállomás megvalósítására.
Erre a célra már tavaly is különítettünk el
pénzösszeget. A támogatási rendszerünk fon-
tos elemei azok a véglegesen átadott pénzösz-
szegek is, amivel a civilszférát - gondolok itt
az oktatási, a sportkoncepció keretére - támo-
gatjuk. Ennek az összege is hasonló nagyság-
rendû, mint a tavalyi. Az egyházakat, a rend-
õrséget és a polgárõrséget is támogatjuk. Ez
utóbbi 200 ezer forintot kap a feladatai ellá-
tásához. A VOKE elõirányzott 300 ezer forin-
tos támogatási összegét megduplázzuk, azaz
600.000 Ft-ot fog kapni a rendezvényeik meg-
tartásához. Tesszük ezt azért is, mert a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ felújítása hamaro-
san elkezdõdik, és így a VOKE-nak több vá-
rosi rendezvényt, programot kell majd befo-
gadnia. Új elemként került a támogatási rend-
szerbe a háziorvosok segítése. Eszközfejlesz-

tésre és az amortizációs költségek pótlására 3
millió forintot, azaz praxisonként 200 ezer
forintot ítéltünk meg a költségvetésben. A
közmûvelõdési pályázatokra négymillió fo-
rintot biztosított a város. A helyijárat 12 mil-
liós támogatása egy tavalyi döntés alapján
történik. A városi tömeg- és versenysportra 23
millió forint jut. A Tapolca Kft. 72 milliós tá-
mogatásában elvégzendõ feladatként jelöltük
meg a városi rendezvények, a sportcsarnok, a
mozi, a sporttelep, a Tamási Áron Mûvelõdési
Központ, a Csobánc Kultúrház összes olyan
kulturális és sportfeladatait, amelyek a Kft.
keretei között zajlanak. A megyei fenntartás-
ban lévõ intézményeinket - a megyei önkor-
mányzattal történt megegyezés alapján - 25
millió forinttal támogatjuk ebben az évben.
Fontos még, hogy az állami normatíván felül
az önkormányzati támogatás óvodai szinten
már meghaladja az 50 százalékot, azaz éves
szinten egy gyermek ellátásához 228 ezer fo-
rintot tesz hozzá a város. Az általános iskolá-
soknál ez a támogatás 165 ezer forint/fõ. A
normatíva tehát a fele költségekre elegendõ,
és ahhoz, hogy mûködõképesek legyenek az
intézmények, 580 millió forintot kell saját for-
rásból biztosítanunk. Ez az összeg kb. a város-
üzemeltetésre fordított kiadással azonos nagy-
ságrendû, amelyben benne van a köztisztaság-
tól, a közvilágításon át, az utak, temetõk, hi-
dak karbantartása egészen a parkfenntartásig.

- Pályázati önrészt miként különített el a
város?

- Pályázati tartalékként pályázati önrészre
80 millió forint áll rendelkezésre. A kötvé-
nyünkbõl 231 millió le van kötve a város-
központ rehabilitációjára, és még közel egy-
milliárd, azaz 964 millió forint áll rendel-
kezésre szabad forrásként az egyéb pályáza-
tokra. Tehát, ha az Új Széchenyi Terven belül,
vagy másutt pályázati lehetõség lesz, a város
ezekhez az önrészt biztosítani tudja.  

N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 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 Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási 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 8-12-
ig 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     
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 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária 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
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
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: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, 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

A város mûködésének biztosítása
az elsõdleges szempont

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák március hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
március 7. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
március 21. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
március 28. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Prof. dr. med. vet. Komáromy János
részére

Tisztelt Professzor Úr!
Tapolca Város Önkormányzata képvise-

letében ezúton köszönöm a Tapolcai Kór-
ház Egészségügyi Nonprofit Kft. által mû-
ködtetett Dr. Deák Jenõ Kórház-Rendelõ-
intézet Egészségügyi Szolgáltató tevékeny-
sége segítésére eljuttatott mûszer-felszere-
lés adományt.

Hálás szívvel gondolok a Regensdorfi
Evangélikus Egyházközösség tagjainak,
és Hargitai Irén segítõ közremûködésére,
az Ön szervezõ munkájára.

Tapolca és térsége egészségügyi ellátá-
sa minõségi javítására a jövõben is köszö-
nettel fogadunk minden segítséget.

Kérem, hogy amennyiben lehetõsége en-
gedi, látogasson el Tapolcára, keresse fel 
az intézményt. Elõzetes értesítését követõen
Dr. Flórián Csaba igazgató úrral együtt
szívesen fogadjuk városunkban.

Tapolca, 2011. február 7.
Üdvözlettel: Császár László

polgármester

Regensdorfi Evangélikus Egyházközösség
Vezetõje és Tagjai részére

Tisztelt Egyházközösség!
Tapolca Város Önkormányzata képvise-

letében ezúton köszönöm a Tapolcai Kór-
ház Egészségügyi Nonprofit Kft. által mû-
ködtetett Dr. Deák Jenõ Kórház-Rendelõ-
intézet Egészségügyi Szolgáltató tevékeny-

sége segítésére eljuttatott mûszer-felszere-
lés adományt.

Hálás szívvel gondolok a Regensdorfi
Evangélikus Egyházközösség tagjainak,
Komáromy János és Hargitai Irén segítõ
közremûködésére, az Ön szervezõ munká-
jára.

Tapolca és térsége egészségügyi ellátá-
sa minõségi javítására a jövõben is köszö-
nettel fogadunk minden segítséget.

Kérem, hogy amennyiben lehetõsége en-
gedi, látogasson el Tapolcára, keresse fel
az intézményt. Elõzetes értesítését köve-
tõen Dr. Flórián Csaba igazgató úrral
együtt szívesen fogadjuk városunkban.

Tapolca, 2011. február 7.
Üdvözlettel: Császár László

polgármester

Köszönõ levelek Tapolca Város polgármesterétõl



Az Új Széchenyi Tervben rejlõ lehetõsége-
ket népszerûsítették, a pályázatok feltéte-
leit ismertették meg helyi vállalkozókkal a
Veszprém megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében a város mûvelõdési
központjában február 7-én. 

Dr. Molnár Ferenc, a Kamara tanácsosa la-
punknak elmondta: az Új Széchenyi Tervnek
hét prioritási területe van. Ebbõl az egyik az el-
következõ idõszakban a hazai kisvállalkozások
piacra jutását és versenyképesség-növelését
fogja támogatni. Az elsõ megjelenõ pályázatok
elsõsorban a vállalkozások technológiai fej-
lesztését szolgálják, azaz eszköz-, gépbeszer-
zéseket lehet belõle megvalósítani. A második
csoport az innovációs, kutatási eredmények
hasznosítására, a harmadik csoport a vállalko-
zók, illetve dolgozóik képzésére biztosít forrá-
sokat. A kamarai tanácsos hangsúlyozta: az Új

Széchenyi Terv a korábbi pályázati rendszerhez
képest kevésbé bürokratikus, rövidebb, átlát-
hatóbb, kevesebb mellékletet, igazolást igényel.

A tapolcai tájékoztatón a szépszámú érdek-
lõdõ megismerkedhetett a részletekkel is, a
konkrét pályázati kiírásokkal és feltételrend-
szerrel.  Töreky László

A Városi Rendezvénycsarnok ünnepi dísz-
ben várta vendégeit a 2011-es Sportgálára.
A díjátadó ünnepségen elismerésben része-
sültek a 2010-ben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó sportolók, testnevelõk, edzõk. Át-
adásra került a legjobb sportolói díj és a
Tapolcai Testnevelési és Sport kitüntetés.

Császár László, Tapolca város polgármes-
tere nyitotta meg a 2011-es Sportgálát a díját-
adó ünnepséggel. Az est vendégei filmes be-
játszásokat tekinthettek meg a díjazott spor-
tolókról, akiket - a kitüntetésük átvételekor -
a színpadon is köszöntöttek.

Lássuk sorban!
Iskolai és diáksport kategóriában díjat ve-

hettek át: Szõts Máté (labdarúgás), Hársfalvi
Júlia (kézilabda), Verebélyi Viktória (röplab-
da), Szabó Dorina (sakk), Bodó Lívia (lab-
darúgás), Gócza Bernadett (atlétika), Mráz
Tamás (díjugratás), Csák Dániel (párbajtõr),
Lakossy Máté (JSP), Mészáros Adrienn (atlé-
tika).

Kiváló sportolók élsport-utánpótlás kate-
góriában: Csák Marcell, Siklósi Gergely,
Hanczvikkel Márk, Siklósi Enikõ (párbajtõr),
Árvai Eszter (sakk), Lakatos Lilla (röplabda),
Sásdi István (tájfutás), Péntek Róbert András
(karate).

Díjat vehettek át a legjobb felnõtt élspor-
tolók: Széplábi Fülöp (díjugratás), Pupos
Krisztián (labdarúgás), Rédli András (párbaj-
tõr), Domán Gábor (tájfutás).

Elismerésben részesültek az iskolai és
diáksport valamint élsport-utánpótlás  kate-
góriában a legjobb testnevelõk és edzõk:
Csank Péterné (TÁI Batsányi János Tagintéz-
mény), Katona Krisztina (TVSE Karate Szak-
osztály), Borosné Eitner Kinga (Sz-L Bau
Balaton Vívóklub).

A kevésbé ismert sportágak legjobbjait a
Hoppá-kategóriában díjazták: Bolla József
(body building), Buzás Fruzsina (díjugratás),
Czirók Attila (sportlövészet), Cseh Diána (tánc),
Molnár Gábor (harcmûvész) kapott elisme-
rést.

A játékvezetõi bizottság Fülöp Zoltán já-
tékvezetõt, játékvezetõ-asszisztenst díjazta
2010-es munkájáért.

Az elmúlt évi teljesítményéért kerámia em-
léklapot vehetett át Boczkó Gábor párbajtõ-
rözõ magyar válogatott.

2010 legjobb tapolcai sportolója lett Rédli
András, az Sz-L Bau párbajtõrözõje, a ma-
gyar férfi válogatott tagja. A díjat Császár
László polgármestertõl vehette át András, aki
a vívó világbajnokságon a válogatottal bronz-
érmet nyert, az országos bajnokság egyéni
harmadik helyezettje lett, és Tapolca vívóéle-
tében történelmet írva: az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub csapatával ezüstérmet szerzett az
országos bajnokságon.

Tapolca Város Önkormányzata az idei esz-
tendõben két sportembernek adományozta 
a Tapolcai Testnevelési és Sport kitüntetést.
Antal Lászlónénak, a TÁI Batsányi János
Tagintézménye tanárának, a TÁI leány és a
TVSE nõi kézilabda szakosztály edzõjének,
valamint a hét danos világbajnoknak, Simon
Mihálynak. A kitüntetetteket Császár László
polgármester és Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke,a lólengés szöuli olim-
piai bajnoka, az est díszvendége köszöntötte,
és a két kiváló sportember tõlük vehette át a
diplomát.

A díjátadó ünnepséget vidám, sportos han-
gulatú bál követte hajnalig a Silver Band ze-
néjével és Dévényi Tibor retro partijával. 

Antal Edit
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Lehetõség a vállalkozásoknak

Intézményünk, a tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum - Ajka, Devecser és
Pápa városi könyvtáraival alkotott kon-
zorciumban - EU-s forrásból nyert támo-
gatást: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által a Társadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Program keretében meghirdetett Könyv-
tári szolgáltatások összehangolt infrastruk-
túra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz”
(TIOP 1.2.3/09/01) elnevezésû pályázaton
2009-ben sikerrel szerepelt. Ennek köszön-
hetõen 1.949.750 Ft vissza nem térítendõ
támogatásban részesült. 

A projekt arra irányult, hogy célzott támo-
gatást nyújtson a nyilvános könyvtárak számára
összehangolt infrastrukturális szolgáltatásaik
fejlesztése érdekében. A fejlesztéseknek kö-
szönhetõen az egyes könyvtárak számára lehe-
tõség nyílt informatikai eszközparkjuk bõvíté-
sére, korszerûsítésére, a szolgáltatási kapaci-
tások növelésére, a könyvtári integrált rend-

szerek fejlesztésére. Ennek eredményeképpen
növekedett mind az e-szolgáltatásokat igénybe
vevõk, mind az aktív könyvtárhasználók szá-
ma.

Könyvtárunk 2010. január 1-jével kezdte
meg projektjének megvalósítását, amelynek
keretei között a következõ informatikai esz-
közökkel, szoftverekkel gyarapodott: 3 db asz-
tali számítógép-konfiguráció (a mûködtetés-
hez szükséges irodai szoftvercsomaggal), 1
db digitalizáló munkaállomás (a mûködtetés-
hez szükséges irodai szoftvercsomaggal és
képszerkesztõ szoftverrel), 1 db WLAN (WIFI)
router, Web-es hosszabbítás és elõjegyzés
modul, olvasói sms modul és e-mail modul,
valamint akadálymentes Web-es elérés.

A felsorolt eszközök közül három nagy
kapacitású számítógép könyvtárunk felnõtt
olvasószolgálatánál került elhelyezésre.
Ezeket a könyvtárhasználók már június
hónapban használatba vehették és tetszésük

szerint használhatják internetezésre vagy
egyéb célra (szövegszerkesztés, táblázatkeze-
lés, adatbázis-kezelés, prezentáció-készítés, stb.). 

A WIFI router alkalmazásával rendelke-
zésre áll vezeték nélküli internet-hozzáférés
is, így a saját hordozható számítógépüket
használó látogatóink is csatlakozhatnak a
világhálóhoz. Ily módon számukra díjtalan az
internet-használat.

A digitalizáló munkaállomást helyismereti
gyûjteményünk meghatározott részének fel-
dolgozásához használjuk, részben az archi-
válás céljából, másrészt, hogy felgyorsítsuk a
jövõbeni helyismereti adat- és információ-
szolgáltatást. A rendszerezve archivált anyag-
gal kapcsolatos távlati célunk az, hogy arra
vonatkozólag online tartalomszolgáltatást
biztosítsunk.

Távolról elérhetõ online szolgáltatásaink
fejlesztése keretében megvásároltuk a könyv-
tárunk által használt integrált könyvtári rend-

szer, a TextLib Web-es hosszabbítás és elõ-
jegyzés modulját, illetve az olvasói sms és 
e-mail modult. Mindez egyrészt megkönnyíti
az olvasókkal való kapcsolattartást, másrészt
a könyvtári tagok honlapunkon keresztül,
idõ- és térbeli korlátok nélkül vehetik igénybe
a dokumentumok hosszabbításának és elõ-
jegyzésének lehetõségét. 

Az akadálymentes Web-es elérés biztosít-
ja, hogy honlapunk teljes tartalma elérhetõ és
használható legyen a fogyatékkal élõk számá-
ra is.

Arra törekszünk, hogy fejlesztéseinket az
olvasói igényekhez igazítsuk és a hagyomá-
nyos könyvtári szolgáltatások mellett mindig
tudjunk valami újat is nyújtani. 2011-ben - a
TIOP pályázatnak köszönhetõen - egy szol-
gáltatásaiban és arculatában egyaránt meg-
újult könyvtárral várjuk minden kedves láto-
gatónkat.  
/Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum/

Fejlesztések a „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretei között

A Képviselõ-testület a február 11-ei ülésén
döntött arról, hogy a déli elkerülõ út mel-
lett lévõ használtcikk-piacot a volt Dobó-
laktanya egyik mûhelytelepére költözteti.

Mint Császár László polgármestertõl meg-
tudtuk, a használtcikk-piac mûködtetésére
eredetileg csak 2010. december 31-ig volt
azon a helyen ideiglenes mûködési engedélye
a Tapolca Kft-nek. Ezt az engedélyt hosszab-
bították meg ez év március 31-ig. Mivel a
belvárosi rehabilitáció azon munkálatai is ha-
marosan megkezdõdnek, amelyek a használt-
cikk-piac mostani helyét is érintik, ezért vált
szükségessé egy új hely kijelölése.

- Az elmúlt idõszakban sokan kerestek meg
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a
piacárusok részérõl, akik az iránt érdeklõdtek,
hogy hol lesz az új használtcikk-piac - mond-
ta lapunknak a polgármester.

- A város tulajdonában lévõ laktanya észa-
ki oldalán van az a régi mûhelytelep, amely

alkalmas erre. Ott fedett helyek vannak, a
parkolók kialakítására is lehetõség van. A he-
lyijárat sincs messze, gyalogjárda vezet az új
piac bejáratáig, amelyet a Keszthelyi útról
fogunk megnyitni. Az átalakítás néhány mil-
lió forintból megoldható. Erre a helyre hatá-
rozatlan idõtartamra adjuk ki a mûködési
engedélyt, mert ha a laktanya-hasznosításra
találunk befektetõt, akkor az az értékes terület
is hasznosításra kerül. Természetesen, ha új
helyzet áll elõ, ismét keresünk megoldást a
piac elhelyezésére, de az is elképzelhetõ, hogy
a városban már mûködõ magán használtcikk-
piac fog bõvülni, vagy - szintén magánvál-
lalkozásban - egy másik területen egy új fog
nyílni.

- A laktanya területén kialakítandó piac nyi-
tásának határideje 2011. április 1. A kialakítás
költségeit a városüzemeltetési költségek ter-
hére biztosítja a Testület - tette hozzá a pol-
gármester.    NHE

Elköltözik a használtcikk-piac

A Szász Márton-iskola szakiskolásai a
2010-es matematikai kompetenciamérés
alapján az országos rangsor kilencedik
helyén végeztek.

- Minden évben történik ilyen felmérés az
általános iskolák, a szakiskolák, a szakközép-
iskolák és a gimnáziumok részvételével ma-
tematikából és magyarból - tájékoztatta la-
punkat az országos elismerésrõl Bognár
Ferenc, az intézmény igazgatója.

- Ez az eredmény azért is figyelemreméltó,
mert a mi szakiskolánkban integrált képzés
folyik, azaz együtt tanulnak a sajátos nevelési

igényû (SNI) és a normál gyerekek. A fel-
mérés májusban volt, az összesítést pedig
nemrég közölte a TOP50 a közoktatásban
címû kiadvány. Abban, hogy a mi szakis-
kolánk matematikából jóval az országos átlag
fölött teljesített, óriási szerepe van a nálunk is
mûködõ tanulószobának, ahol nemcsak a
házifeladatot készítik el a tanulók, de a mate-
matikához szükséges rengeteg gyakorlásra is
lehetõség van. Köszönet Szóvári Adél tanárnõ-
nek, aki a szakiskolai osztályban a kezde-
tektõl oktatja a matematikát - hangsúlyozta
Bognár Ferenc igazgató.                      NHE

Díjazták Tapolca sportban legjobbjait Elismerés a Szász Márton-iskolának

Idén is megrendezte hagyományos jóté-
konysági bálját az ÉFOÉSZ helyi szerve-
zete. A vidám programnak a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ aulája adott otthont
február 11-én.

Az értelmi fogyatékkal élõk és pedagógu-
saik közös mûsorait, zenés, táncos összeál-
lításait tekinthette meg elsõként a báli vacso-
rát, mulatságot és tombolasorsolást megelõ-
zõen a több száz résztvevõ.  

Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
helyi és megyei elnöke üdvözölte a jelen-
lévõket, majd arról szólt, hogy a kistérségben

és Tapolcán egyenlõ esélyeket tudnak adni a
fogyatékkal élõknek. - Ha egy sérült baba
születik, rögtön megkaphatja a szülõ a segít-
séget a Nevelési Tanácsadóban a korai fej-
lesztés és a gondozás keretében. Tanköteles
kortól a Szász Márton Általános Iskolában
biztosított szakszerû taníttatásuk. Felnõttkor-
ban pedig rehabilitációs munkahely és nap-
pali intézmény áll a fogyatékkal élõk ren-
delkezésére. Szervezetünk munkatársai is a
fogyatékkal élõk minél önállóbb életvitelének
kialakítására törekszenek, illetve segítik azt -
mondta az elnök. Majd záró gondolataiban ar-
ra kérte a megye és a város vezetõit, hogy
továbbra is támogassák az ÉFOÉSZ-t kitûzött
céljai elérésében.

Császár László polgármester köszöntõjé-
ben hangsúlyozta, hogy a városban nagyon
fontos az ÉFOÉSZ tevékenysége. - Az önkor-
mányzatnak kötelessége a fogyatékkal élõk
ügyét támogatni, ahogy azt tettük eddig is. A
2011-es költségvetésben éppen ezért hasonló
nagyságrendû támogatást irányoztunk elõ szá-
mukra rendezvényeik megtartására, mint ta-
valy - mondta a polgármester.                    TL

Bál a fogyatékkal élõkért

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2011. március 31-én 18 órára a Város Napja alkalmából rendezendõ ünnepi ülésre
a Tamási Áron Mûvelõdési Központba.

Ünnepi ülés: köszöntõ beszédet mond: Horváthné Németh Edit alpolgármester

Kitüntetések átadása

Ünnepi mûsor: Horgas Eszter fuvolamûvész és a ClassJazz Band
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A Hotel Bonvino Wine & Spa felvételt hirdet 2011 júniusában nyitó badacsonyi szál-
lodában, az alábbi munkakörökben. Valamennyi munkakör fõállású, egész éves foglal-
koztatást jelent. A jelöltekkel szemben általános elvárások: 
- a szálloda szellemiségének megfelelõ rugalmas, kreatív, sokoldalú, kommunikatív,
személyiség
- személyes fejlõdés iránti folyamatos igény
- hivatás iránti elkötelezettség, és kitartás

Amit biztosítunk: 
- versenyképes jövedelem és kiegészítõ juttatások
- fiatalos, inspiráló munkakörnyezet
- folyamatos szakmai kihívások

A munkakörök részletes leírása a www.hotelbonvino.hu/karrier oldalon található.
Fényképes önéletrajzokat a karrier@hotelbonvino.hu e-mail címre várunk

2011. március 10-ig.
A további munkakörök a következõ lapszámban kerülnek meghirdetésre.

- Gazdasági igazgató
- Front Office Manager
- Housekeeping Vezetõ
- F&B Manager

- Guest Relation Manager
- Séf 
- Sales- és marketing asszisztens

(x)

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre

Március 15. (kedd) 16 óra: Hagyományõrzõ lovasfelvonulás; 17 óra: Koszorúzás
Miltényi József sírjánál; 18 óra: Koszorúzás az Alsó-tóparton; 18.15 óra: Fáklyás
felvonulás
19 óra: Ünnepi mûsor a Városi Rendezvénycsarnokban „Március Idusán” cím-
mel. Ünnepi beszédet mond: Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnöke.
Közremûködik: Presits Tamás, Spergel Anna, Lénárt László, a TEART Társulat
mûvészei; Tökvirágok Gyermektánccsoport; Tökjófejek Gyermektánccsoport.
Az ünnepségen közremûködnek: Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, Gyulaffy László Hagyományõrzõ Bandérium Csobánc Váráért
Alapítvány, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar.
Nemzeti ünnepünkön külön meghívó nélkül szeretettel várjuk Tapolca polgárait!

Végzõsök bálja a vizsgák elõtt
Február 5-tõl a Batsányi János Gimnázium
végzõseinek mellét díszíti a négy év sikeres
iskolai tanulmányait igazoló díszszalag. 

A szalagfeltûzés ünnepi pillanatait megelõ-
zõen Varga Tiborné, az iskola igazgatója szólt
a végzõs diákokhoz. Beszédében az önisme-
ret és a szilárd értékrend kialakításának fontos-
ságára hívta fel az érettségire készülõ diákok
figyelmét. „Sokat remélünk tõletek. Hogy szi-
lárd értékrendet alakítsatok ki, hogy meg
tudjátok különböztetni a jót a rossztól, a ha-
misat a valóditól. Használjatok sokat nemze-
déketeknek és a közösségnek, ahova tartoztok.”
Avégzõsök nevében Hatvani Mátyás 12/a osz-
tályos tanuló köszönte meg a tanári kar négy
évnyi „munkáját, türelmét és megértését”, majd

Szalai László, a szülõi munkaközösség elnö-
ke megnyitotta a gimnázium 2011-es szalag-
avató bálját.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola vég-
zõseinek ünnepi ruhájára február 11-én tûzték
fel a szalagot osztályfõnökeik. 

Szollár Gyula igazgató ünnepi beszédének
a carpe diem (ragadd meg a pillanatot) élet-
szemléletét ajánlotta az élet színpadára készü-
lõ diákok figyelmébe. - Örvendj minden nap-
nak és lehetõségnek, - akár a ma estének is -,
de rossz úton jársz, ha csak az extra élmé-
nyeket tekinted nyereségnek - mondta, majd
arra kérte a tanulókat, hogy a megszerzett mû-
veltséget és szaktudást önmaguk és a társadalom
javára használják fel.   TL

Világbajnok madarak
Féltve, de nagy reményekkel engedte el
14 turákóját a franciaországi Toursban
megrendezett díszmadár világkiállítás-
ra Pócsi Béla, tapolcai tenyésztõ.

Az eredmény önmagáért beszél: két
arany-, két ezüst- és egy bronzérmet hoz-
tak el a világkiállításról a vörösbóbitás, a
perzsa és a Livingstone-turákók.

A Magyar Díszmadártenyésztõk Orszá-
gos Szövetségének segítségével kijutott
madarakat a közel száz saját nevelésû
egyedbõl választotta ki a tapolcai mada-
rász.

A világkiállítás után, az utazástól kicsit
meggyötörve, de épségben tértek haza gaz-
dájukhoz a Magyarországnak, Veszprém
megyének és Tapolcának hírnevet szerzett
gyönyörû turákók. Gratulálunk!         NHE

A SZISZI tanulóinak szalagfeltûzését bál követte a rendezvénycsarnokban

Vörös Béla elnök a tagságra váró új feladatokról is szólt

Pócsi Béla és a világbajnok turákó

Álláshirdetés

A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete január 29-én évzáró-évnyitó
összejövetelt tartott a Tamási Áron Mû-
velõdési Központban.

Vörös Béla elnök a 2010-es év kiemel-
kedõ, közösségformáló rendezvényeirõl, a
meghívott elõadók tájékoztatóiról szólva el-
mondta, hogy a tagság együttmûködésére,
együtt gondolkodására napjainkban is nagy
szükség van. Szólt arról a fúzióról is, amely-

nek eredményeként a város és a környék
iparosai, vállalkozói egy egyesületbe tömö-
rülve, hathatósabban érvényesíthetik majd
érdekeiket.

A 2011-es feladatok között a tagság ak-
tivizálását, az új kihívásoknak való meg-
felelést, az információk gyors és hatékony
áramlásának elõsegítését jelölte ki az elnök.
A rendezvény kötetlen, baráti beszélgetés-
sel zárult.  NHE

Évértékelõ évnyitó

Fotó: Napló-Online

Fotó: TVT

Fotó: N. Horváth



- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás ismeretlen ellen, aki 2011.
január hó 18. éjszaka és 2011. január hó 21.
14,00 óra közötti idõben ajtóbetörés mód-
szerével behatolt a Tapolca külterületén talál-
ható crossmotor pálya depójába, majd onnan
eltulajdonított 100 méter rézcsövet és 28
darab csaptelepet tulajdonított el. A lopási

kár: 180.000. Ft., rongálási kár: 30.000. Ft.
- Rablás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás helyi lakos ellen, aki
2011. január hó 22-én 23 óra 28 perckor a
Nagyköz utcában személy elleni erõszakkal 
- a sértettet egy alkalommal kézzel megütötte -
eltulajdonította tõle mobiltelefonját. Az el-
végzett adatgyûjtést követõen az elkövetõ
elfogásra került.           (Forrás: Rendõrség)

2011. február    5Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Kemenczei Zoltán és Sinkó Gabriella Katalin
Knapp István Antal és Halász Judit

Évfordulók
1347. február 664 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.
1896. február 6. 115 éve
Kossuth Ferenc keresztapaságot vállalt Saáry
Péter diszeli földbirtokos családjában.
1957. február 6. 54 éve
Letartóztatások Tapolcán. Az 1956. október-no-
vemberi forradalmi események vezetõi közül mint-
egy harminc személyt, valamint az események-
ben szereplõ gimnazista diákokat is letartóztatták.
1927. február 18. 84 éve
„Megmarad a fõútvonalunk” címmel közöl
cikket a Tapolcai Újság. Kelety Dénes MÁV
elnök-igazgató kijelentette, hogy „a mi
életünkben a Tördemic-Balatonederics közti
átvágásból nem lesz semmi.”
1914. február 19. 97 éve
Kinetofon, a mozi elõdje Tapolcán.
1891. február 22. 120 éve
A Tapolcza és Vidéke nyomtatását helyben
végzik a Lõwy nyomdában.
1909. február 22. 102 éve
102 éve született Cs. Varga János, a mûvelõdési
ház egykori igazgatója.
1344. február 27. 667 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.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDÕRSÉGI HÍREK

Múltidézõ
Az Elnöki Tanács 6/1966. számú

határozata Tapolca várossá alakításáról

1. ANépköztársaság Elnöki Tanácsa el-
rendeli, hogy Tapolca községet járási jo-
gú várossá kell szervezni. Tapolca járási
jogú város Veszprém megyéhez tartozik.

2. Avárossá szervezés következtében Ta-
polca községben új választást tartani nem
kell, hanem a község tanácsának valameny-
nyi tagja a városi tanács tagjává válik. Avá-
rosi tanács választókerületeinek száma - a
legközelebbi általános tanácsválasztásig -
az 1954. évi IX. tv. 12. § (2) bekezdése d)
pontjában foglalt rendelkezéstõl eltérhet.

3. Tapolca község területén szervezett
valamennyi járási választókerület és az
azokban megválasztott járási tanácstagok
megbízatása a várossá alakulással egy-
idõben megszûnik.

4. A Veszprém megyei tanács végre-
hajtó bizottsága vizsgálja meg a várossá
alakítás következtében felmerülõ lét-
szám- és költségvetési szükségleteket és
azok biztosításáról a pénzügyminiszterrel
egyetértésben úgy gondoskodjék, hogy a
városi tanács és szervei a határozat 5.
pontjában megjelölt határnapon mûködé-
süket megkezdhessék.

5. A szervezeti változás végrehajtásá-
nak határnapja 1966. március 31. A hatá-
rozat végrehajtásáról a Veszprém megyei
tanács végrehajtó bizottsága gondoskod-
jék.         /Megjelent 1966. február 16-án,

a Magyar Közlöny 12. számában./

Eredményes 2010-es rendõri munkáról,
ugyanakkor 2009-hez képest több bûncse-
lekményrõl és halálos közúti balesetrõl szá-
molt be évértékelõ állománygyûlésén a Ta-
polcai Rendõrkapitányság a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban február 10-én. 

A tapolcai rendõrök 2010-es tevékenységét
Tapolca, Sümeg és Badacsonytomaj polgár-
mesterei is dicsérték az állománygyûlésen.
Mindhárom városvezetõ úgy látta, hogy térsé-
günk rendõrei jól teljesítettek az elmúlt idõ-
szakban. Összességében hasonlóan jó véle-
ményt fogalmaztak meg a tapolcai rendõri
munkáról az ügyészség, a bíróság és a me-
gyei kapitányság képviselõi is. Lapunk kérdé-
sére dr. Smura János rendõrkapitány elmond-

ta, hosszú éveken keresztül csökkent a bûn-
cselekmények száma az 55 települést magába
foglaló kapitányság területén, ám tavaly jelen-
tõs emelkedést mutatott, 1474 bûncselekményt
regisztráltak. - Ez a szám viszonylag nem szá-
mít magasnak, ám mindenképpen elgondol-
kodtató. Bûnügyi eredményességünk több mint
50 százalékos. Úgy gondolom, hogy a kapitány-
ság mindent megtett annak érdekében, hogy
az állampolgárok sérelmeit orvosolja - hang-
súlyozta a rendõrvezetõ. A tapolcai rendõrka-
pitány szerint az érzékelhetõ fokozott közúti
rendõri jelenléttel is a balesetek számának
csökkenését szeretnék elérni, hiszen a korábbi
kettõrõl, majd négyrõl tavaly nyolcra emelke-
dett a halállal végzõdõ balesetek száma.    TL

Jól teljesítettek a rendõrök

Felhívás
Díszdiploma adományozása pedagógusoknak

Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati és Gazdálkodási Irodája tisztelettel felhívja a Tapolcán élõ
óvodapedagógusok (óvónõk), tanító 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, 70, illetve 75 évvel ezelõtt kapta kézhez.

A díszdiploma adományozásához kérelmet, adatlapot és egy rövid szakmai önéletrajzot is szükséges csatolni. 
Aranydiploma igénylése esetén, a kérelem beadásakor be kell mutatni az eredeti oklevelet és igazolást a munkaviszonyokról, melyrõl

másolatot készítünk.
Minden további fokozat igénylésekor az elõzõ fokozatú díszdiploma fénymásolatának csatolása is elegendõ.
A kérelem leadásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hõsök tere 15.; Tóth Mária oktatási referens 87/511-157.
A kérelem leadásának határideje: 2011. március 4. 
Adatlap a Hivatal portaszolgálatán kérhetõ és letölthetõ a www.tapolca.hu honlapról. Császár László polgármester

Köszönet
A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány

ezúton kíván köszönetet mondani minda-
zoknak, akik 2010. évi jövedelemadójuk
1%-át – összesen 63.003,-Ft-ot – az
Alapítvány részére felajánlották.

Kérjük, felajánlásaikkal a 2011. évben is
támogassák Alapítványunkat.

Számlaszámunk: 73200079-11200352
Adószámunk: 19261155-1-19

Köszönettel:  az Alapítvány Kuratóriuma

Meghívó
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület

tisztelettel és szeretettel hívja az érdek-
lõdõket március 8-án, 17 órára a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum nagyter-
mébe könyvbemutatóra.

Tóth Péter (Budapest): Szõlõhegyi
kápolnák Tapolca környékén;

Tóth József: A tapolcai római kato-
likus templom története.

A könyveket bemutatja a szerzõk
részvételével Hangodi László történész,
a kiadványok lektora.

A könyvek a helyszínen megvásárol-
hatók. Dr. Zsiray Ferenc

TVSZE elnök

A Képviselõ-testület a február 11-ei ülésén
meghallgatta és elfogadta a Tapolcai Vá-
rosõrség Polgárõr Egyesület (TVPE) be-
számolóját a 2010-es tevékenységérõl.

Mint Domán Gábor elnök elmondta, az
Egyesület a 2010-es évet 42 fõvel kezdte, de
sajnos, több tagjuk nem tudja felvállalni a
szolgálattal járó plusz terheket. A TVPE be-
vételi forrásai között az Országos Polgárõr
Szövetség, a Tapolcai Önkormányzat és a ma-
gánszemélyek támogatása, valamint a tagdíj
szerepel.

Az Egyesület tagjai a közbiztonság és a
közrend védelme érdekében 1080 óra szol-
gálati idõt teljesítettek: a rendõrkapitányság
munkatársaival közösen közlekedési akciók-
ban, figyelõ és járõrszolgálatban vettek részt,
de a különbözõ rendezvények biztosítása is a
feladataik közé tartozott.

A 2011-es év kiemelt feladatául a taglét-
szám növelését, a tárgyi feltételek javítását, a
tapolcai rendõrkapitánysággal, valamint a
környék társszervezeteivel való jó együttmû-
ködést jelölte meg beszámolójában Domán
Gábor elnök. NHE

Nagy szükség van
a polgárõrökre

1930. december 25-én született Mike-
pércsen, szegény paraszti család gyer-
mekeként. Az általános iskolát falujában,
a középiskolát Debrecenben végezte.
1955-ben szerzett történelem szakos
egyetemi diplomát a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen.

1955 júliusában került a Batsányi János
Gimnáziumba, elsõ és egyetlen munka-
helyére. A nagy földrajzi távolság elle-
nére tudatosan õrizte gyökereit. Ahogy
mindenben, úgy ebben is a hûség jelle-
mezte. Hû volt önmagához, értékrendjé-
hez, hivatásához és munkahelyéhez. Fe-
lesége, leánya és unokái mellett teljese-
dett ki az a harmónia, amelynek megte-
remtésére, fenntartására egész életében
törekedett.

Kiegyensúlyozottság és õszinteség jel-
lemezte emberként és tanárként egy-
aránt, ezért is övezte tisztelet és szeretet
kollégái, tanítványai részérõl. Azon pe-
dagógusok közé tartozott, akik nem csak
szavakkal, hanem egész életükkel nevel-
tek. Az olvasás, önképzés, történelmi is-
mereteinek folyamatos bõvítése belsõ
késztetésbõl fakadt. Erõs igazságérzete
emberi tartásában nyilvánult meg, nem
befolyásolta környezetéhez, tanítványai-
hoz való viszonyát. 1990-ig, nyugdíjba
vonulásáig a gimnáziumi történelemta-
nítás meghatározó egyénisége volt.

2011. február 7-én hosszú betegség
után örökre megpihent.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.
Varga Tiborné igazgató

Kenderesi István
(1930-2011)

Tapolca Város Polgármestere felhívással fordul Tapolca város közigazgatási
területén, valamint a Szent György-hegyi hegyközség és a Badacsonyi Borvidék
területén lévõ bortermelõkhöz, hogy kiválassza Tapolca Város Borát 2011. év-
ben is.

Nevezni fehérborok esetén csak 2009-2010-es évjáratú borral lehet. 
Leadási határidõ: 2011. március 08. (kedd) 09.00 óra (Tamási Áron Mûvelõdési

Központ; Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)
A versenykiírás megtekinthetõ, illetve átvehetõ Tapolca Város Polgármesteri Hi-

vatala (8300 Tapolca, Hõsök tere 15.) portáján, valamint a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.). Császár László,

Tapolca Város polgármestere

Felhívás - A Város Bora 2011
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Február 9-én nagyszámú jelenlévõ
rótta le kegyeletét Szalay Imre kopor-
sójánál; végsõ búcsút vettek a tanártól,
az iskolaigazgatótól, a mûvelõdési osz-
tály vezetõtõl.

Szalay Imre emberpróbáló idõkben
állott helyt mind a pedagógia, mind a
vezetés, szervezés területén. Nemcsak
alapos tárgyi ismeretekkel vértezte fel
magát, hanem a rábízottakért való fe-
lelõsséget, mérlegelést is egyensúlyba

tudta hozni az elvárásokkal, hogy em-
ber maradhasson minden körülményben.

Már a pályakezdõ Szalay Imre is meg-
mutatta átlagon felüli képességeit. Sü-
megen a kezdõ tanító hamarosan tanul-
mányi felügyelõ lett, közben pedig a
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett ta-
nári képesítést.

1969-tõl sorsa összefonódott Tapolca
kulturális életével, mûvelõdési osztály
vezetõként, iskolaigazgatóként, elõbb a
Batsányi János Általános Iskola, majd a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola élén. 

E minõségében tartott fenn értékes kap-
csolatokat határon túli magyar intézmé-
nyekkel: a diószegi magyar iskolával és
a Kassai Batsányi Körrel.

Sportszervezõként, publicistaként is
maradandót alkotott. Kiváló családi hát-
terének köszönhetõen tudott a nagy ki-
hívásoknak nagyszerûen megfelelni - a
szellem és fizikum alapos igénybevé-
telével.

Idõvel megroppant az egészsége, de
szelleme töretlen maradt mindvégig.
Emléke a család, barátok, kollégák sze-
retõ emlékezetében tovább él.

Dr. Görcsös Mihályné dr. T. Gizella

Szalay Imre
(1935-2011)

Köszönjük Fõorvos Úr!
Egy pálya útja véget ér - olvashattuk a bel-
gyógyászati és rendelõintézeti munkatár-
sak szívbõl jövõ õszinte szavait - a Szlávi-
házaspár nyugdíjba vonulása alkalmából -
az Új Tapolcai Újság múlt havi számában.

Nagyszerû dolog, ha férj és feleség, elérve
a korhatárt, együtt kezdheti el nyugdíjas éveit.
Erõt, egészséget, hosszú életet és tartalmas
idõtöltést kívánunk Mindkettõjüknek.

Szándékosan használtam többes számot,
mert úgy érzem, hogy nekünk betegeknek is
illik megszólalni.

Az egészségügyet sok bírálat éri, de tud-
nunk kell, hogy ebben az ágazatban a lehetõ-
ségeken és a finanszírozáson kívül az emberi
tényezõnek döntõ szerepe van!

Aki a tapolcai kórház belgyógyászati osz-
tályán folyó munkát valaha is a „saját bõrén”
tapasztalta, az tudja, hogy az orvosok és az
ápolók mindent megtesznek a betegek gyó-
gyulása érdekében, és ez a tény az osztály-
vezetõ tevékenységét is minõsíti.

Szlávi fõorvos betegekkel való kapcsolatá-
ban a nyugalom, az együttérzés és az õszin-
teség dominált. Aki Õt ismeri, az tudja, hogy
orvosi tevékenységét nem az anyagi gyara-
podás eszközének, hanem hivatásának tekin-
tette. Reggeltõl estig, sokszor munkaszüneti
napokon is a betegek szolgálatában állt, és
orvosi esküjéhez híven a betegek érdeke volt
az elsõ. Sokan vagyunk, akiknek a betegségét
felismerve, a gyógyulás érdekében a legjobb
megoldást javasolta, és egészségi állapotun-
kat késõbb is figyelemmel kísérte.

KÖSZÖNJÜK FÕORVOS ÚR! Jó lenne,
ha nem kellene Öntõl végleg búcsút venni, és
néhány órában továbbra is foglalkozna azok-
kal a betegekkel, akik az Ön szakértelmére
rászorulnak.

Dr. Szlávi József fõorvos: „Ama názereti
örök orvos hû követõje volt // A beteg fölé
szívével hajolt” /Reményik Sándor/

A hálás betegek nevében:
Dr. Fehér Károlyné

Hogyan kaphatom vissza leghamarabb 
a személyi jövedelemadómat?

Gyakran merül fel a kérdés, ha az adózótól
levont személyi jövedelemadó elõleg és az
adózó által év közben befizetett adóelõleg
összege több, mint az éves adófizetési kö-
telezettség, és visszajár az adókülönbözet, ho-
gyan lehet azt a leghamarabb visszakapni.

Amunkáltató, kifizetõ részére március 20-ig
rendelkezésre bocsájtott igazolások alapján má-
jus 20-ig történik az adómegállapítás, ha a
munkavállaló munkáltatói, kifizetõi adómeg-
állapítást választott. Az adóévre megállapított
adó és a levont adóelõleg különbözetét a
munkáltató a számára elõírt legközelebbi ki-
fizetéssel együtt, de legkésõbb június 20-ig
fizeti vissza dolgozója részére.

Annak az adózónak, aki az egyszerûsített
bevallás lehetõségével élt, az adóhatóság ápri-
lis 30-ig állapítja meg az adó alapját, az adót,
és természetesen a visszatérítendõ adót is. Ez
az idõpont vonatkozik a postai úton, illetve
elektronikus úton történõ közlésre is. Az
adózó az egyszerûsített bevallást aláírásával
május 20-ig visszaküldi, az adóhatósághoz
történõ visszaérkezéstõl számított harminc
napon belül történik az adókülönbözet uta-
lása. Abban az esetben, ha az adóhatóság által
számított adatokkal nem ért egyet az adózó,
javított adatokkal újra meg kell, hogy kapja az

egyszerûsített bevallást. Ekkor már a módosí-
tott bevallásról szóló értesítés kézhez vételé-
tõl számítódik a harminc nap a visszautalás-
nál.

A magánszemélynek önadózóként lehetõ-
sége van a 1053-as személyi jövedelemadó
bevallás jóval a határidõ elõtt történõ benyúj-
tására. A bevallásban feltüntetett összeget az
adóhatósághoz történõ beérkezéstõl számított
30 napon belül kapja vissza az adózó. Az
elektronikus úton benyújtott bevallás eseté-
ben a kiutalás legkorábbi idõpontja február 1.,
a papír alapon benyújtott bevallás esetében
március 1. Ha az adóbevallás hibás és az adó-
zó közremûködése nélkül nem javítható, a
javítástól számított harminc napon belül
történik a visszautalás.

A bevallásban meg kell, hogy jelölje az
adózó, hogy az összeget egészben, vagy rész-
ben visszakéri. Jelölés hiányában az adóha-
tóság az adókülönbözetet nem utalja ki. Fon-
tos, hogy a postázási cím, vagy az adózó
nevére szóló pénzforgalmi bankszámlaszám
hibátlanul szerepeljen az adóbevalláson a kiu-
talási igény bejelölése esetén, hogy ne legyen
szükség személyes egyeztetésre.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Levelesládánkból
Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretettel és hálával gondolok Önökre s mindenkire, aki részt vett Csermák József sírjánál
zajló megemlékezésen. Mindent köszönök társaim nevében is. Az a kedvesség és vendégszeretet
élteti bennünk az igaz barátságot. Szerencsésen hazaértünk Szencre.

Kedves Császár László! Szeretném, ha a Tapolcai Újságot elküldené a címemre, bizonyára
cikk és képek is lesznek benne rólunk és a megemlékezésrõl. Továbbá Ön által tiszteltetem 
N. Horváth Erzsébet szerkesztõt, a Hivatal tagjait s kedves tapolcaiakat is. Csermák József
temetésén többen voltunk Tapolcán. Versemet akkor egy gimnazista kislány szavalta el fan-
tasztikus érzékkel, név szerint Balogh Éva. Ha tud róla valamit, kérem tudassa velem. Csermák
Katinak a Malom-étteremben adtam legépelt verseket, köztük az Áldott legyen minden hajlék
címût is! Ha van rá mód, akkor hozzák le a városi lapban.

Szeretném újból megköszönni kedvességüket és a szép könyveket is mindünk nevében.
Hazafelé láttuk a devecseri és a kolontári katasztrófa nyomait. Sírhatnékja volt mind a

négyünknek. Istenem! Már ne sújtsd ilyennel magyar népünket!

Mgr. Katona Roland, Senec, 90301
Jasná ulica 16. SLOVENSKO

Ui: a TV-interjúról is szeretnénk valamit hallani. (Galambos László, fia Rudolf, Duray
Rezsõ, társaim)

/A Polgármesteri Hivatal jóvoltából természetesen azóta már meg is érkezett Katona
Roland címére a kért újságcikk és a TV-interjú. Sok szeretettel kívánunk mi, tapolcaiak Neki
és Minden Szenci Polgárnak a mielõbbi viszontlátásig jó erõt és egészséget!/

Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek!
A tavasz közeledtével tájékoztató kiad-

ványunk által szeretnénk Önöknek és gyer-
mekeiknek segítséget nyújtani abban, hogy
melyik óvodát, tagóvodát, iskolát, tagiskolát
válasszák gyermeküknek. A döntés megköny-
nyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy
lehetõséget biztosítunk városunk nevelési
intézményeinek a bemutatkozásra. A szemé-
lyes tapasztalatokat figyelembe véve választ-
hatnak tagóvodát, óvodát, tagiskolát, iskolát
gyermekük adottságainak megfelelõen.

A tájékoztató kiadvány hozzáférhetõ az
iskolákban, az óvodákban, a bölcsödében,
a gyermekorvosi rendelõkben és a Polgár-
mesteri Hivatal portáján.

Tapolca Város Önkormányzata fenntartá-
sában mûködõ Tapolcai Óvodába a beirat-
kozások idõpontja: március 23-24. (szerda,
csütörtök) 9.00-16.00 óra között.

A Szeretet Leányai Társulata fenntartásá-
ban mûködõ Szent Erzsébet Óvodába beirat-

kozások idõpontja: március 23-24. (szerda-
csütörtök) 9.00-16.00 óra között.

Az óvodákba a helyszínen lehet beirat-
kozni.

Akijelölt tagóvodai mûködési (felvételi) kör-
zetbe történõ beiratkozáshoz kérjük, vigyék ma-
gukkal a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát, az egyik szülõ (gondviselõ) személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, gyermekvé-
delmi kedvezményrõl szóló határozatot (ha
van ilyen)!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete a 2011/2012. tanévre a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézmény-
egységében 1 zenei és 1 normál tantervû
osztály, a Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû és Sportiskolai Tagintéz-
ményében 1 két tanítási nyelvû osztály, a
Kazinczy Ferenc Tagintézményében 3 nor-
mál tantervû osztály indítását engedélyezte.

Tapolca Város Önkormányzata a fenntar-
tásában mûködõ általános iskolai nevelést

ellátó intézményekbe jelentkezõknek a be-
iratkozások idõpontját március 23-24-én
(szerda, csütörtök) 9.00-16.00 óra között
állapította meg. 

Beiratkozás helye: Tamási Áron Mûve-
lõdési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolába a beiratkozás a helyszí-
nen történik.

A beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az
óvoda által kiállított, iskolaérettséget igazoló
óvodai szakvéleményt, az egyik szülõ (gond-
viselõ) személyi igazolványát, lakcím kártyá-
ját, és gyermekvédelmi kedvezményrõl szóló
határozatát, ha van ilyen! A torlódás elkerü-
lése érdekében javasoljuk a beiratkozási idõ
teljes kihasználását.

A döntés megkönnyítéséhez kívánunk hoz-
zájárulni azzal, hogy lehetõséget biztosítunk
városunk azon oktatási intézményeinek a be-
mutatkozásra is, melyek nem Tapolca Város

Önkormányzata fenntartásában mûködnek.
Közoktatási intézményeink gazdag kínála-

tot nyújtanak, mindezt megtapasztalhatják a
nyílt napok keretében. Ez az alkalom jó lehe-
tõséget biztosít arra, hogy bepillanthassanak
az adott intézmény mindennapjaiba. A szemé-
lyes tapasztalatokat figyelembe véve választ-
hatnak iskolát, tagiskolát gyermekük adottsá-
gainak megfelelõen.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete lehetõséget biztosít a vidéki gyerme-
kek beíratására nevelési-oktatási intézményei-
be.

Tapolca város komplett oktatási rendszert
biztosít az itt tanuló diákok számára, mely az
óvodai neveléstõl kezdõdõen az alapfokú ok-
tatáson keresztül az érettségiig tart.

További felvilágosításért forduljanak biza-
lommal az Önkormányzati Gazdálkodási
Iroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak
az Önök rendelkezésére.                                 

Császár László polgármester

A beiratkozások idõpontjai az óvodákba, iskolákba

Szalay Imrére emlékezünk
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KULTÚRA - TÖRTÉNELEM

Fekete Pál százados Tapolca és környéke
hadtörténetének egyik résztvevõje, aki a II.
világháború idején 1944. december 02-tõl a
Magyar királyi 20. Gyaloghadosztály pa-
rancsnokságán szolgált, majd 1945. február
10-tõl a 20. Tábori Kiképzõzászlóalj parancs-
noka volt Ódörögdön, ahol a Magyar királyi
III. Hadtest alakulatainak képeztek ki újon-
cokat és leventéket.

Az Õ történetén keresztül megismerjük a
hadosztály védelmi vonalait és fegyverzetét,
képet kapunk arról, hogy az 1925 és 1928
között, a tapolcai járásban született fiatalokat
hova akarták felhasználni.         

A Magyar királyi 20. Gyaloghadosztály ala-
kulatai így helyezkedtek el 1944. december 08-a
és 1945. január 16-a között a tapolcai járásban:

A parancsnokság Tapolcán volt. A volt 13.
gyalogezred parancsnoksága Gyulakeszin, a
hadosztály híradó zászlóalj részei Zalahalá-
pon és Sáskán, a 20. Tábori Kiképzõzászlóalj
Újdörögdön települtek.

A Balaton partvédelmében a 13/III zász-
lóalj Gyenesdiás és Balatonederics között, az
57. Mûszaki zászlóalj 1. százada Balatonede-
ricsen, a 13/II zászlóalj Szigliget körzetében,
a 8. Tábori tüzérosztály Badacsony térségé-
ben elosztva, a 13/I zászlóalj Badacsonyto-
maj és Révfülöp között állásokban, 57.
Mûszaki zászlóalj 2. százada Révfülöpön és
az 1. gyalogezred III. zászlóalja, valamint más
kisebb alakulatok Kõvágóörsön települtek.

A hadosztály étkezési létszáma: tiszt, tiszt-
helyettes és sorállomány 7257 fõ volt. Igásló:

2330 db. A hadosztály fegyverzete: puska:
4630 db; Géppisztoly: 158 db; Golyószóró:
138 db, Géppuska: 99 db; Nehézpuska: 10
db, Gránátvetõ: 20 db; Aknavetõ: 57 db; 37.4
mm Páncéltörõ löveg: 12 db; 75 mm
Páncéltörõ löveg: 2 db; és 5-6 különbözõ
löveg szétosztva a 17 alakulat között.

A fenti adatok birtokában érzékelni lehet
azt, hogy az orosz gépesített és páncélos
erõkkel szemben milyen erõvel és eszközök-
kel harcoltak a magyar honvédek és mi vár a
leventékre, ha harcba vetik õket. 

A márciusban lezajlott siófoki harcok so-
rán, a Magyar királyi 25. Gyalogezred nagy-
arányú veszteségei miatt kivonásra kerültek,
és Újdörögd térségbe vezényelték az alakula-
tot feltöltésre. Ekkor már Fekete Pál százados
volt az Ódörögdön állomásozó 20. Tábori
Kiképzõzászlóalj parancsnoka. 

A kiképzõ zászlóalj parancs alapján fel-
váltotta a 13. Gyalogezred II. zászlóalját
Szigliget térségében, ahova partvédelemre
osztották be. Ez idõszakban, vagyis március
20-25 között a tapolcai járás mû- és földútjai
zsúfoltak voltak visszavonuló német és ma-
gyar csapatokkal, valamint civil menekültek-
kel, akiket folyamatosan értek légitámadások.

Az átláthatatlan káosz közepette Fekete
Pál százados a nagyon fiatal leventéket és
besorozott katonákat, akik a környéken lak-
tak, hazaküldte, nem törõdve az akkori statá-
riális törvényekkel. Nem akarta a 16 és 17
éves fiatalokat mészárszékre küldeni. 

Mint a keleti frontot kétszer is megjárt ma-
gyar tiszt, tudatában volt annak, hogy ezek a
fiatalok a kialakult helyzet megváltoztatására
képtelenek, annak csak áldozatai lehetnek. A
többi fiatal katonáját is kímélte az értelmetlen
harcoktól.

A Magyar királyi 20. és a Magyar királyi
Szent László hadosztály által is védett felvé-
teli állás: Lesencetomaj-Balatonederics terep-
szakasz, 1945. március 28-a után felbomlott,
és gyakorlatilag a 20. Gyaloghadosztály töb-
bé nem létezett.  

A százados úr családja Sopronban lakott,

itt született meg a kislánya is 1944. szeptem-
ber 28-án. Szerette volna megismerni gyer-
mekét, így a harcok után, sok más társával
együtt elindult Sopronba.

1945. április végén került hadifogságba,
majd Sopronkõhidára került gyûjtõtáborba,
ahonnan 1945 júliusában indították õket mar-
havagonokban orosz hadifogolytáborokba.

Celldömölk vasútállomásán sikerült egy leve-
let kidobnia, amit feleségének írt, idézem: „Cell-
dömölkön át ismeretlen cél felé vasúton uta-
zunk. Jól vagyok! Pál. Celldömölk 1945. július
hó 16. 1500 fõ legénységet és 170 tisztet visznek.”

Idézet: Bíró Vendel piarista pap levelébõl,
amit a család részére írt 1947. december 10-én
Máramarosszigetérõl Fekete Pálról, akivel több
orosz fogolytábort is megjárt Kijev és környé-
kén, a 62/1-s és a 7062/13-t lágerekben, és aki
a Magyarországra tartó vonaton megbete-
gedett és a máramarosszigeti gyûjtõtáborban
hunyt el tüdõbetegségben:

„Reméltem, hogy jelen lehetek szegény Szá-
zados Úr temetésén, mivel a kórház halottai kö-
zött van, de nem kaptam meg hozzá az enge-
délyt. Annyit tudok, hogy a katonái közé temették,
és a keresztfára azt írták, hogy Fekete Pál szds”

Ma már a sírja nem lelhetõ fel. Talán még
vannak olyan férfiak, akik 1926 és 1928 kö-
zött születtek az akkori tapolcai járásban, so-
kan közülük bizonyára Fekete Pál százados-
nak köszönhetik életüket, és azt, hogy család-
juk és utódaik lehettek. 

A százados úr emlékét felelevenítve mon-
dok köszönetet a nevükben is.  Nacsa Ferenc

Egy életút története - Fekete Pál százados

Fekete Pál százados (Budapest, 1912.
05.17-Máramarossziget, 1947.07.26)

Ifj. Fodor László:

Éjféltájt õzekkel

A Viszló-patak völgyébõl
Köd gomolyog, mint pipafüst.
Halk szörcsögés. Fanyar illat.
A dombon ijedten megállnak az õzek.
Néznek lefelé párban.
Az erdõ rezzenetlen,
Nagy pocsolyája akár tengerszem, sima.
Most a szél is elül, nem fú a bokrokon át.
Ne zavarja, ha megjött, az õzike-álmot.
Indulok haza, óva magamban a harmóniát.

A Járdányi Pál Zeneiskola újévi hangver-
senyének a Városi Rendezvénycsarnok
adott otthont január 29-én.

A rendezvénycsarnok, mint minden alka-
lommal, megtelt hallgatósággal, de a zeneka-
ri pódiumon is minden hely elkelt. Kedves
élményt adott, a hangversenyt megelõzõ zsi-
bongást figyelni, mert már ebbõl megjósol-
ható volt az elkövetkezõ élmény nagysága.
Mielõtt a dicséreteket elmondom, hadd fog-
lalkozzam e benyomásokkal.

A zenészek kora látható változást hozott. A
lurkókból öntudatos fiúk, a volt fiúkból fia-
talemberek nõttek, és ünnepi sötét zakót és
hófehér ingeket vettek fel. Komolyan visel-
kedtek. A lányokon az eltelt évet ruházatukon
és termetükön lehetett leolvasni. Ahogy fel-
serdültek, a dekoltázs nõtt, a szoknya viszont
rövidült, de szépek voltak.

Az új hangszereken is látszott a fejlõdés,
gyarapodás. Csillogtak az új rézfúvók, ragyog-
tak a fafúvók billentyûi és kidugta tág öblét a
sokadalomból két tuba. Háttérben harangjá-
ték acélrúdjait véltem felfedezni. De a meg-
lepetés egy ici-pici játékszernek látszó saxo-
phon volt. Nem sejtettem, hogy elõkelõ sze-
repet kap e szoprán hangú ékszer, mert képes
volt helyettesíteni a dicsõséges Rákóczi-kor-
szak romantikus hangszerét, a ma alig látható
tárogatót. Ha hihetünk Gyulai Pálnak, Báthory
idejében gyakori lehetett, mert Pókainét an-
nak hangja ébresztette fel, amikor fiait vesz-

tett csata után láncon hurcolták haza. „Táro-
gató harsan, tenger nép az utcán” - írja a köl-
tõ. Most kuruc dallamokat énekelt értõ kézben,
tárogatóként. Meglepõen „tárogatósan” szólt.

Közbe játszott bohózat emlékeztetett Lagzi
Lajcsira és Zámbó Jimmy-re, ami a vidám
zenei hangulatba belefért. Viszont megható
volt, hogy a vörösiszaptól károsodott deve-
cseri zenészek javára rendezett hangverseny
bevételét átadták az illetékeseknek.

És még mindig a hangverseny kereténél tar-
tunk. Császár László polgármester úr szép gesz-
tussal kiment a zenekari pódiumra, elismerés-
sel szólt a zenészek teljesítményérõl, és ami
még jobban tetszett, biztosította a jövõbeni tá-
mogatásról a zenekart. Ez az állandóan meg-
újuló együttes, ahogy a számítógépem gyomrá-
ból sok évre visszamenõen elõvarázsolom be-
számolóimat, eddig mindig kiválóan teljesített,
amit a kapott kitüntetései visszaigazolnak. Péni
Béla igazgató úr kezében az együttes, a zeneileg
elérhetõ, emberileg értékes fegyelemmel játszott.

Egy nagyobb összefoglalót megérdemelné-
nek az elõadott kitûnõ minõségû zeneszámok,
amit a jó ízléssel összeállított mûsor most is iga-
zolt. Közülük csak egyet emelek ki, azt a zenei
zsánerképet, amit a Perzsavásár, Ketelbey mûve
jelentett. Egyben emlékezek néhai tapolcai zon-
goratanárunkra, Nani nénire, akinek kedvelt kí-
sérõszáma volt a némafilmek idejében, érzelmes
keleti filmekhez. Nekem is meg kellett tanulnom,
sõt elõadnom. Sic itur ad astra. Dr. Sáry Gyula

Újévi hangverseny

Madách és az Ember tragédiája

Könyvajánló
„Befejeztem, vagy inkább abbahagytam
templomunk történetét, hiszen még lehet-
ne kutatni, miután maradt még tisztázat-
lan kérdés” - írja Tóth József, a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület tiszteletbeli elnöke
A tapolcai római katolikus templom törté-
nete címû munkájának utószavában.

„Valahogy úgy vagyok, mint kedves költõm,
az életem vége felé járva, ezzel az epilógussal
befejezem azt a munkát, melyet nyugdíjas
éveimben kezdtem intenzívebben folytatni, a
helytörténeti kutatást és ennek megírását.”

A képekkel gazdagon illusztrált kis kötet a
XIII. századtól kíséri figyelemmel a temp-
lom történetét. Szól arról, hogy miként vé-
szelte át a török pusztításokat, majd hogyan
állították helyre azt követõen. Padányi Bíró
Márton püspök tevékenységét is hosszan mél-
tatja a kötet szerzõje. Külön fejezet fog-
lalkozik a templom harangjainak és orgonájá-
nak történetével. Végezetül a tapolcai egy-
házközség plébánosait és káplánjait sorolja
fel idõrendben.  NHE

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum eme-
leti terme zsúfolásig megtelt január 25-én.
Vonzotta a hallgatóságot az elõadó szemé-
lye: Praznovszky Mihály irodalomtörténész,
de a téma is: Madách Imrérõl szóló elõadása.

Szólt a Madáchról megjelent különbözõ
kiadványokról - többek között az Olcsó Könyv-
tár sorozatban is megjelentetett - 3 Ft-os -
példányokról. Bemutatta Madách-t, a politi-
kust az 1841-48 közötti reformországgyûlé-
sek követeként.

A lírikus Madách Lantvirágok címû kötete
megelõzi idõben a Tragédiát, amelynek elsõ
kiadása 1860-ban jelent meg - Arany János
kiigazításával 250 példányban. Íróként szinte
az ismeretlenségbõl, a vidékiségbõl tört fel,

bár alapos klasszikus mûveltséggel bírt: sok
alaptudás, idegen nyelvek, zenei ismeretek,
nagy családi könyvtár, utazások, jogi felsõ-
fokú tanulmányok. A forradalom után a nép-
képviseleti választásokat vezeti, katonaként
ún. szalmakomisszár.

Megjárja a börtönt, mert Kossuth titkárát rej-
tegeti. Az amúgy is egyéni fádalommal, házassá-
ga válságával küszködõ, mélabúra hajló Madách
életét még inkább megkeseríti ez az eset. A
házastársak eltérõ mûveltségi szintje, alapter-
mészete magában hordja a szakítás tényét.

A Tragédia sikere pedig beérik: a Kisfaludy
Társaság kiadja 1861-ben, majd több kiadást
ér meg. Az írót beválasztják a Kisfaludy Tár-
saságba, a MTAtagja lesz. Anagy mûvész Zichy

Mihály készít illusztrációt, fordítások sora kö-
vetkezik: 200 idegen nyelvû kiadást ér meg.
40 nyelvre lefordították. Színpadi sikere is ha-
talmas: a Nemzetiben 2000-szer játszották a
legjobb színészekkel.   G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Rádóczi Árpád

Tájékoztatás
Téglásy Ferenc filmrendezõ Elhallgatott

történelmünk címû sorozatának következõ
bemutatója március 21-én lesz a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban a Boldog
Özséb Alapítvány szervezésében.

A film hõsével: Kuklay Antallal Téglásy
Ferenc beszélget.
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Miért és kiért szóljon a síp? Mert a sípnak mindig szólnia kell. Akár új élet fehérlik - zöld

köpenyben - a havas télutón, akár lucskos virágholtak hullanak a földbe - õszutón.
Szól a síp, mikor ifjak menetelnek virágcsokrokkal a boldognak remélt jövendõ felé. Szól

a síp, amikor az emberélet megérett gyümölcsét - sok gond, munka, szenvedés, kétség és
remény érlelte eredményét - élvezheti, learathatja a maga is megérett ember.

Szól a síp az ellankadónak, a megfáradtnak, az emlékezõnek, az elválni készülõnek.
És szól a síp az eltávozottnak, a túlélõk emlékezõ szeretetében tovább rezonáló hangjá-

nak, emlékképpé lett mosolyának. Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 45. rész
Távoli Földek?

A NASA kutatói a Kepler-ûrtávcsõ segít-
ségével rekord számú exobolygó-jelöltet
fedeztek fel - többek között - Naphoz ha-
sonló csillagok lakhatósági zónáiban. A
nyilvánosságra hozott adatokban 1235
bolygó-jelöltet találhatunk. 

A Nap típusú csillagok körül, a lakhatósá-
gi zónában keringõ, Földhöz hasonlóan kis-
méretû bolygók felfedezésének legalkalma-
sabb módja a csillagok kismértékû elhal-
ványodásának kimutatása, amit az elõttük
átvonuló bolygók fedése okoz. A 2009-ben
fellõtt Kepler-ûrtávcsõnek éppen az ilyen el-
halványodásoknak a kimutatása a feladata.

- A Kepler 68 Föld-méretû bolygójelöltet
talált, 54 pedig a lakhatósági zónában kering,
tehát akár folyékony víz is lehet a felszínén -
mondta William Borucki (NASA Ames Re-
search Center), a Kepler-program vezetõje. 
- Öt Föld-méretû bolygójelöltet találtunk szü-
lõcsillaguk lakhatósági zónájában - tette hoz-
zá a kutató. Ezeknek a bolygóknak a csillagai

a Napnál kisebb tömegûek és energia-kibo-
csátásúak, így a lakhatósági zónájukban ke-
ringõ exobolygók rövid keringési periódu-
súak.

A Föld távoli „testvérein” kívül 288 szu-
perföldet (bolygónknál 1,25-2,0-szer na-
gyobb méretûek), 662 Neptunusz nagyságú,
165 Jupiter nagyságú és 19 még ennél is na-
gyobb bolygót fedeztek fel. Ezeket az ered-
ményeket 156.000 csillag - 2009. május 2. és
szeptember 17. között történt - folyamatos
megfigyelésének köszönhetjük.

AKepler tovább folytatja az égbolt 1/400-ad
részét lefedõ célterülete megfigyelését. A kö-
vetkezõ évek eredményei alapján meghatá-
rozható lesz a bolygóval rendelkezõ csilla-
gok, valamint a különbözõ tömegû csillagok
körül a lakhatósági zónában keringõ bolygók
gyakorisága.

- AKepler ma valósággá változtatta a science
fictiont - jelentette ki Charles Bolden, a NASA
vezetõje. Huszák László

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ márciusi programjai

1. 18 óra: „Barangolásaim a Balaton körül” címmel, H. Molnár Magda festõmûvész kiállítás
megnyitója. Kiállítást megnyitja: Kóka Rozália író. Közremûködik: Járdányi Pál Zeneiskola
növendékei. Kiállítás megtekinthetõ: március 20-ig; 5. és 7. 19 óra: „Rómeó és Júlia” a
Tapolcai Musical Színpad elõadásában; 10. 19 óra: Nõnapi Operettgála. Pesti Magyar
Operett Színpad mûsora, sztárvendég: Benkóczy Zoltán; 19. 18 óra: BellyFlame Tapolcai
Tánctalálkozó, kezdõ, haladó profi csoportok elõadása; 26. 15 óra: Dr. Takaró Mihály
„Számûzött magyar irodalom” címû elõadása; 31. 18 óra: Város Napja. Ünnepi ülés -
Köszöntõ beszédet mond: Horváthné Németh Edit alpolgármester. Kitüntetések átadása.
Ünnepi mûsor - Horgas Eszter fuvolamûvész és  a ClassJazz Band.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-mama
klub: szerda 10.30-12 óra, csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése,
hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: csütörtök 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat:
09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00. Spirit.hu Klub: Minden hónap 2.
keddjén 18-20. Tudatosan - Egészségesen - Természetesen!

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Domaniczky Sándor ifj. fényképész
(Tapolca, 1905. december 25. - Budapest, 1945. február 3.)

Domaniczky Sándor fényképész elsõszülött fia. A polgári fiúiskola
elvégzése után apja Viola (ma Mónus Illés) utcai fényképész mûter-
mében segédkezett. Mellette tanulta ki a mesterség fogásait. Édesapjá-
nak balesete és lábának amputálása után õ irányította a mûtermi
munkát és járt külsõ felvételeket készíteni. Fiatalabb éveiben rendsze-
resen részt vett a Tapolcai Iparos Ifjak Önképzõ Körének és a színját-

szó csoportnak a munkájában. Gyakran szerepelt versmondással az ünnepélyeken. Családot
alapított, tanítónõt vett feleségül. 1942-tõl kisebb szünetekkel katonai szolgálatot teljesített.
Légvédelmi tüzértizedesi rangot ért el. Budapest ostromakor, a Krisztina körút 115. számú
ház elõtt bajtársával, a szintén tapolcai Hosof Jenõvel együtt aknatalálat érte. 39 évesen halt
hõsi halált. Exhumálás után 1947 novemberében hamvait a tapolcai régi köztemetõben
helyezték örök nyugalomra. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: 300 g nugát, 400 ml tejszín,
200 ml konyak, 3 mokkáskanál mézeskalács
fûszerkeverék, fehércsoki forgács a díszítés-
hez.

Elkészítése: A nugátot gõz fölött megol-
vasztjuk. A fûszerkeverékbõl kevés vízben
kivonatot készítünk, majd átszûrjük. A meg-
olvadt nugátot levesszük a gõzrõl, hozzáke-
verjük a tejszínt és a konyakot, alaposan ki-
keverjük, majd hozzáadjuk a fûszerkivonatot.
Üvegbe töltjük, lezárjuk majd irány a hûtõ

ahol minimum 24 órát állni hagyjuk. Mindig
jól hûtsük le és fehércsoki reszelékkel
díszítve kínáljuk!

Tipp: Készíthetjük több alkohollal, játsz-
hatunk az ízvilággal, azonban figyelni kell az
arányokra, és törekedni arra, hogy minden íz
érezhetõ legyen, de egyik se legyen tolakodó.
A nugát helyet használhatunk mogyorókré-
met. Adhatjuk ajándékba is formás üvegekbe
töltve, egyedi címkével, szalaggal kitûnõ
ajándék.             Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Nugátos mézeskalács fûszeres likõr

December 10-én a Balatonfelvidéki Szín-
vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény „Tehetségnapján”, megalakult a Ta-
polcai Kistérség Tehetségsegítõ Tanácsa, s
így Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása, elsõként Veszprém megyé-
ben, csatlakozott ahhoz az országos hosszú
távú programhoz, amelynek a célja a te-
hetségek felismerése, segítése, gondozása. 

A kistérség közoktatási referense, a Tehet-
ségsegítõ Tanács titkára, Varga Béláné is részt
vett azon a konferencián, amit a Magyar Gé-
niusz Programiroda és az ELTE BTK ren-
dezett „Mûvészetekkel a tehetségekért” cím-
mel január 29-én (szombaton) az ELTE dísz-
termében.

A zsúfolásig megtelt teremben az ország
minden pontjáról érkeztek tehetséggondozó szak-
emberek. A köszöntõk után prof. dr. Csermely
Péter biológus, a Tehetségsegítõ Tanács el-
nöke a mûvészeti tehetségre nyitott iskola
jelenét és jövõjét vázolta, hangsúlyozva azt a
tényt, hogy a gyermekek számára a mûvé-

szetekkel tudjuk csak megnyitni a világot. El-
mondta, hogy a tehetséggondozás az elkövet-
kezõ húsz év kiemelt és elfogadott kormány-
programja.

Az országos konferencián a képzõ- és ipar-
mûvészeti nevelés, a tehetséggondozás fej-
lesztõ hatását Baranyai Zoltánné mûvészet-
oktatási szakértõ, a tapolcai kistérségben ered-
ményesen mûködõ Balatonfelvidéki Szín-Vo-
nal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatója mutathatta be.

A nagy érdeklõdéssel várt és elismerést
kiváltó elõadás hatását tovább erõsítette, hogy
az intézmény kiállítás keretében is szemlél-
tethette tanítványai munkáit, melyet Gyulai
Líviusz Munkácsy- és Kossuth-díjas grafikus-
mûvész elismerõ szavai nyitottak meg.

Az intézmény ezen országos jelentõségû ren-
dezvény nyitójára diákjai egy csoportját és a
pedagógusait is felvitte a tapolcai kistérség
autóbuszával, hogy a tanárok és a tanulók is
átérezhessék munkájuk eredményességét.

Varga Béláné

Mûvészetekkel a tehetségekért

„Szólások, közmondások”
- Hallgatózni ezüst vagy bronz.
- Addig üsd a vasat, míg van kalapácsod.
- Cigánykereket oldott, a rendõr gumibottal
ütheti a nyomát.
- Itt a kezem, nem malacláb.
- Feldobta a talpát, de elõtte ledobta a cipõjét.

- A felhõnek lóg a lába.
- Sok kicsi sokszor sakkozik.
- Piros az ég alja, vagy kel a Nap, vagy
nyugszik.
- A lustaság nem fél, hanem negyed egész-
ség. Dr. Töreky László

Tizenhárom csapat részvételével ren-
dezett remek hangulatú forraltbor-fõzõ
versenyt a Tanúhegyek Egyesülete a
piaccsarnokban, február ötödikén, szom-
baton.

Az évente egyszer megszervezett vidám
megmérettetés immár a negyedik volt az
Egyesület életében, és talán a legsikeresebb
is. Ahogy a megelõzõ években, most is szá-
mos helyi és környékbeli vállalkozó és
önkormányzat járult hozzá a verseny sikeré-
hez. Így az indulóknak és különösen a gyõz-
teseknek kupa, emléklap és ajándéktárgyak
sokasága jutott. Töreky László

Forró borok versenye

A 11-es klub

A Diszel és Gyulakeszi felé vezetõ út elágazásánál valaha volt egy kõkereszt, de errõl
ma már csak néhány faragott kõdarab tanúskodik.

Most néhány lokálpatrióta tapolcai elhatározta, hogy arra a helyre ismét kõkeresztet állít.
Aki bármit tud az eredetirõl, vagy róla fotóval rendelkezik, kérjük, hogy írjon az Új

Tapolcai Újság címére. Köszönjük!

FELHÍVÁS
Volt egyszer egy kõkereszt…

A borfõzõ verseny gyõztese Kocsor
Szilárd MÁV csapata

Fotó: Töreky

A könyvtár gyermekrészlegének programjai
Március 24. 14 óra: A magyarság eredetérõl és õsi életmódjáról tart elõadást Kiss Attila
az Altináj és a Medveszív címû könyvei alapján
Március 28-április 1-ig: Vers- és mesemondó verseny

Ne csak egymás mellett lakjunk, hanem
egymással éljünk! Ne a falak kapcsoljanak
csak össze bennünket! Ez a gondolat hozta
létre a Kazinczy tér 15-ös társasházban a
„11-es klubot” az épület XI. emeletén lévõ
közös helyiségben.

Két év óta szolgálják ezt a nemes célt prog-
ramjaink.

A karácsonyi Jézus-váró ünnepség sok la-
kónak szerzett maradandó élményt.

A Kultúra Napja ráirányította figyelmünket
arra, hogy nemcsak a testnek, hanem a lélek-
nek is szüksége van a túléléshez „táplálékra”.

Igazi csendet jelentett a meditációs együtt-
lét, az elcsendesedés.

Itt a farsang, áll a bál! Ebbõl a ház gyer-
mekei is kivették részüket. Szólt a gitár,
muzsika, a gyerekek önfeledt éneke. De az
igazi öröm számukra a közös játék volt! A
finom falatok - melyeket a szülõk készítettek -
csak fokozták a jó hangulatot. A felnõttek far-
sangja vidám mûsorral - népszerû elõadókkal -,
énekléssel, jóízû beszélgetéssel telt.

Nagy érdeklõdéssel várjuk az elkövetkezõ
programokat. A megélt élményeket köszönik a
Kazinczy tér 15-ös ház lakói.   Jávori Lászlóné
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Rövid sporthírek, eredmények
DZSÚDÓ:
A Nemesvámoson rendezett megyei dzsúdó
diákolimpia döntõjén mintegy kétszáz ver-
senyzõ lépett tatamira, köztük tapolcaiak is.
A nemesvámosi vetélkedõn a Veszprém me-
gyeieken kívül a Törökbálintról, Zalaeger-
szegrõl, Vecsésrõl, Tordasról, Koroncóról,
Szombathelyrõl, Székesfehérvárról érkezett
dzsúdokák mérték össze tudásukat változó
színvonalú mérkõzéseken, de teljes erõbe-
dobással küzdve, tökéletes versenykörülmé-
nyek között.
A tapolcaiak eredményei: „D” korcsoportban
34 kg-ban 3. helyen Farkas, 36 kg-ban 2.
helyen Komáromi végzett.
„C” kategóriában 42 kg-ban Farkas ezüst-
érmet nyert.
„B” kategóriában a 32 kg-osok versenyét Gál
nyerte, ugyanebben a kategóriában a 38 kg-
ban Farkas a második helyen zárt.
Az ifjúságiak 73 kg-os mezõnyében Gyalog a
dobogó legmagasabb fokára állhatott.

LABDARÚGÁS:
NB III-as futballistáink felkészülési mérkõ-
zésekkel készülnek a tavaszi bajnokságra.
Eredményeik: Zalaszentgrót-Badacsonyto-
maj-Tapolca FC (BTFC) 1:3, Veszprém-

BTFC 5:1 (2:0). A felsõbb osztályban szerep-
lõ hazaiak ellen egy félidõn át ügyesen  játszó
Tapolca a második játékrészre elfáradt.
A BTFC a Révfülöp (alacsonyabb osztály)
ellen magabiztos 5:0 arányú gyõzelmet szer-
zett.
BTFC-Zalaszentgrót 3:3 (2:3). A kétgólos
elõny túlzott önbizalmat adott a tapolcaiak-
nak, és ez megbosszulta magát.
BTFC-Balatonlelle 3:2 (1:2). A mérkõzés
elején kétgólos hátrányba került a hazai gár-
da, de jó játékot produkálva meg tudta fordí-
tani az eredményt az NB III. Dráva csoportjá-
nak negyedikje ellen.

RÖPLABDA:
AVeszprémben rendezett III. Deák Kupán, a
Széll János Emléktornán remek gyõzelmet
arattak a Tapolcai Általános Iskola leányai. A
hatcsapatos tornán körmérkõzésekkel dõlt el
a helyezések sorsa. Ezen a játéknapon a
Meilinger Zoltán által dirigált gárda nem
talált legyõzõre, így aranyérem került a lá-
nyok nyakába. Második lett a veszprémi
Báthory-iskola, 3. Sümeg Ramassetter-isko-
la, 4. Ajka Röpisuli, 5. Veszprém Deák-isko-
la, 6. Nemesvámos.
Különdíjat vehetett át a torna legjobb elõké-

szítõjeként Hauck Bettina, s a tapolcai csapat
zsûri által legjobbnak ítélt játékosa, Verebélyi
Viktória.

SAKK:
A Somogy megyei Kéthelyen rendezett re-
gionális sakkversenyen a tapolcai sakkisko-
lások 4 fõvel versenyeztek. A nyolc év alatti-
ak között Huberth Márk 3. lett a 36-os me-
zõnyben. A 10 év alattiaknál II-III. helyen
zárt Szabó Benjamina 34-bõl. A 12 alattiak
versenyében Árvai Eszter a III-V. pozícióban
fejezte be a versenyt (itt 31-en indultak). A
felnõttek 38-as mezõnyében Paréj József a
XI. helyen végzett.
A Szombathelyen rendezett Dési Grand-Prix
második versenynapján a tapolcai sakkiskola
versenyzõi közül Érseki Áron, Érseki Tamara,
és Kauffmann Péter elsõ helyen végeztek.
További tapolcai eredmények: A nyolc év
alattiaknál 4. Kauffmann K.,5. Bakos, 6.
Huberth. A 10 éven felülieknél 13. Turcsi. A
12 alattiaknál 6. Szabó, 9. Koltai, 10. Buzás,
16. Molnár. Felnõtteknél: 8. Bodó, 23. Árvai,
25. Paréj, 30. Sötét
Farsang Kupa elnevezéssel alapfokú gyer-
mek egyéni tornát rendeztek két korcsoport-
ban, kezdõknek és haladóknak. A haladóknál

a gyõzelmet Kauffmann (Tapolca) szerezte
meg Huberth (Zalahaláp) és Janzsó (Kõvágó-
örs) elõtt. A kezdõknél a kõvágóörsi Juhász
gyõzött, 2. a zalahalápi Hubert D, 3. a tapol-
cai Ménesi lett.
A Veszprém megyei I. osztályú sakkcsapat-
bajnokság 3. fordulójában Péti MTE-Tapolca
VSE III. 6,5: 5,5, a 4 fordulóban Tapolca
VSE-Révfülöp SE 8,5:3,5. A 4. forduló után
a tapolcaiak a 4. helyen állnak.
A Zala megyei bajnokságban szereplõ
Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda eredményei:
a  4. fordulóban Nagykanizsa III.-Tapolca
VSE-Kölcsey Nyomda 3:7,  az 5. fordulóban:
Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda-Zalakaros
5:5. E forduló után a Tapolca a 4-5. helyen
tanyáz.

KÉZILABDA:
NB II-es férfi kézilabdásainknál elkezdõdött
a tavaszi pontgyûjtés idõszaka. A hazai ta-
lálkozó elsõ félidejét elszórakozó tapolcaiak
(7:18 !) hiába parádéztak az Ács ellen a
második játékrészben, hiába tették oda
magukat a gyõzelemért, az elsõ félidõben
összeszedett nagy hátrányt nem tudták ledol-
gozni. TVSE-Ács 29:32.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Február hétvégéin rendezték a Veszprém
Megyei Labdarúgó Szövetség és a Tapolca
és környéke versenybizottság által kiírt te-
remlabdarúgó-tornákat, melyeken hölgy-,
tartalék-, öregfiú- és felnõtt csapatok küz-
döttek a legjobb helyezésekért.

A körzeti tartalékcsapatoknak kiírt ver-
senyre hat csapat  nevezett.  A végjátékban a
Révfülöp izgalmas meccsen gyõzött 3:2-re a
Balatonederics ellen. Harmadik helyen Káp-
talantóti, negyediken Monostorapáti, ötödi-
ken Szigliget, hatodikon Lesenceistvánd vég-
zett. A torna gólkirálya az edericsi Kocsis
Róbert, legjobb játékosa a monostorapáti Nagy
Péter, legjobb kapusa Gelencsér Péter lett.

Nagy izgalmakat hozott a hölgyek hatcsa-
patos viadala. A körbeverések után az elsõ
hely sorsa is a sokadik büntetõrúgás után dõlt
el a tapolcai hölgyek javára. További sorrend:
2. Hárskút,3. Veszprém Gizella SE. 4. JÁÉV
SE Várpalota, 5. Szentgál, 6. Ajka Kristály

A legjobb kapusnak Kranabeth Editet
(Tapolca VSE) választották, a legjobb játékos
Wágenhoffer Judit (Hárskút) lett, a gólkirályi

címet pedig Borbély Gáborné (Gizella SE)
érdemelte ki.

Az öregfiúk tornáján négy csapat mérte
össze tudását . A körmérkõzéses rendszerben
bonyolított verseny után a Szigliget örülhetett
igazán, hiszen õk nyerték a tornát a Tapolca
VSE , a Sümeg VSE  és a Nemesvita elõtt. A
legjobbak különdíjat is átvehettek. Kapus:
Hollósi Zsolt (Szigliget), gólkirály: Berta
Attila (Szigliget), mezõnyjátékos: Kasza
Tamás (Tapolca VSE).

A felnõttek tornáján a 13 csapat négy cso-
portban kezdte a selejtezõket, majd a csopor-
tonkénti legjobb kettõ a középdöntõben foly-
tatta. Onnan egyenes kieséssel kerültek a ne-
gyeddöntõbe és döntõbe. A harmadik helyért
Káptalantóti 5:2 arányban bizonyult jobbnak
a Révfülöpnél, a döntõben Gyulakeszi 2:1
arányban nyert a Nemesgulács ellen. A vég-
eredmény: 1. Gyulakeszi, 2. Nemesgulács, 3.
Káptalantóti, 4. Révfülöp.

Különdíjasok: gólkirály lett a gyulakeszi Illés
Péter, legjobb kapus a nemesgulácsi Kupi Tibor,
legjobb mezõnyjátékos a révfülöpi Kutasi Gábor.

Európa-bajnoki bronzérmek a harcosoktól
A 2011-es brazil jiu-jitsu nyílt Európa-bajnokságon Lisszabonban (Portugália) öt
kontinensrõl mintegy 1800 harcos vett részt.

A Hadak Útja Harcmûvészeti Sportegyesületet négyen képviselték: dr. Gehér Pál, Kulics
Péter, Vida Richárd és Molnár Gábor (a tapolcai brazil jiu-jitsu csoport oktatója).
Mindannyian vitézül harcoltak, így négy bronzérmet érdemeltek ki, közülük Molnár Gábor
súlycsoport nélküli kategóriában bizonyított. A Farkasok immár ötödik alkalommal vettek
részt ezen a megmérettetésen, eddig összesen 6 bronzéremmel büszkélkedhetnek.

Izgalmas mérkõzések, meglepetések
a Körzeti Kupa Teremlabdarúgó Tornákon

Kiemelkedõ eredményeket értek el az Sz-L
Bau Balaton Vívóklub párbajtõrözõi, akik az
elmúlt hetek megfeszített versenyeit követõen
kivívták maguknak, hogy a magyar váloga-
tott keret tagjaiként Európa-bajnokságon,
valamint a világbajnokságon vegyenek részt.

A Budapesten rendezett Héraklész Junior
Vívó Világkupán File Mátyás, az Sz-L Bau Ba-
laton Vívóklub párbajtõrözõje jutott legtovább
a magyarok közül. Harmadik lett, bronzér-
met szerzett. A rangos mezõny 156 fõt szám-
lált, ahol File norvég, lengyel, illetve két fran-
cia vívó legyõzésével jutott el az elõdöntõig,
ahol 15-7-re kikapott a késõbbi gyõztes, olasz
Lorenzo Bruttinitõl. Matyi most már biztos
utazója az április elején sorra kerülõ junior
világbajnoki keretnek.

Pozsonyban került megrendezésre az idei év
utolsó nemzetközi kadett körversenye, ahol a
magyar utánpótlás korosztály versenyzõi ki-
magaslóan helyt álltak. A fiúknál négyen, a

lányoknál hárman voltak a legjobb 8 között. A
nõi 148 indulót számláló mezõnyben magabiz-
tosan menetelt elõre Siklósi Enikõ, akit végül a
késõbbi gyõztes állított meg, így az elõkelõ 7.
helyen fejezte be a viadalt. Sáfár Cirill 136 fõs
mezõnyben vívta ki magának a 8. helyet. 

Február 18-án, a budapesti BVSC-nél  rende-
zett junior nõi válogató volt az utolsó megmé-
rettetés a kadett Európa-bajnoki ranglistába
beszámító versenyekbõl, ahol mindkét tapol-
cai vívó döntõs volt.  Felker Adrienn a harma-
dik, Siklósi Enikõ a hatodik helyen végzett.

Szalay Gyöngyi elmondta, hogy tanítvá-
nya, Enikõ és Cirill (edzõje: Eitner Kinga) a
nemzetközi versenyen elért döntõs helyezé-
seikkel, valamint az egész éves kiemelkedõ
teljesítményükkel vívták ki maguknak, hogy a
március elsõ hetében az ausztriai Klagenfurt-
ban megrendezésre kerülõ kadett Európa-
bajnokságon  állhassanak pástra, és képviseljék
országunkat egyéni és csapatküzdelmekben.

File Mátyás világbajnoki, Siklósi Enikõ
és Sáfár Cirill Európa-bajnoki utazó

Parádés teljesítmények a balatonos vívóktól
A legkisebbektõl a legnagyobbakig ver-
senyrõl versenyre érmeket szállítanak az
Sz-L bau párbajtõrösei.

A szolnoki Grand Prix-n a gyermek fiúknál
60 induló közül lett ezüstérmes Gelencsér
Bence (7. Orbán Patrik, 8. Szakos Martin, 9.
Farkas Csaba, 13. Kalácska Botond). A lá-
nyoknál Csima Szabina a 4. helyen végzett.
Az újoncoknál (86 induló) Siklósi Gergely
hibátlan teljesítménnyel nyert aranyérmet,
Cserepes Dominik bronzot (Müller Roland 9.
hely). A lányoknál 60-ból lett hetedik
Monostori Sára, Siffer Klaudia a tizedik. A
serdülõknél a legjobb tizenhatban végeztek:
Tombor Szabolcs,Müller Roland, Cserepes
Dominik, Szabó Ádám és Szabó Fruzsina.

A békéscsabai kadett-bajnokságon Sáfár
Cirill ezüstérmes lett, Siklósi Enikõ a 7.

helyen végzett. A fiú csapat negyedik, a lány
az ötödik helyen zárt.

A felnõtt párbajtõrözõk dupla válogató
versenyének eredményei: Rédli András elõbb
nyolcadik, majd hetedik lett. Sáfár Cirill meg-
lepetésre az elsõ napon a 7. helyen végzett,
Hanczvikkel Márk a második napon Imre
Géza legyõzésével ezüstérmes lett, Csák
Dánielnek a bronzérem jutott. Boczkó Gábor
két bronzérmet gyûjtött be. 

Keszthelyen aranyérmet szerzett a junior
párbajtõrözõk magyar bajnokságán csapatban
a File, Kiss, Csák, Siklósi összeállítású tapol-
cai csapat, legyõzve a Honvéd II-t, az MTK-t
és a BVSC-t. Egyéniben File második, Kiss
harmadik, Csák hatodik lett. A párbajtõrözõk
felkészítõi Borosné Eitner Kinga és Szalay
Gyöngyi.

Sportelõzetes
Február 25-27 között rendezik a legfiatalabb párbajtõrözõk

Olimpici GP versenyét a tapolcai sportcsarnokban és a gim-
názium vívótermében. A törpicitõl a serdülõig minden kor-
osztályban sok balatonos vívó áll a pástra. Szurkolunk nekik
is!

Tisztelettel hívunk, várunk mindenkit, aki szereti a sportot, a vívást, szeret szurkolni
február 25-26-27-én (péntek, szombat, vasárnap) az SZ-L BAU BALATON VÍVÓKLUB,
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és az Olimpici KHA szervezésében létrejött 
SZ-L BAU BALATON TAPOLCA KUPA vívóversenyre,  amely az OLIMPICI és TÖRPICI
GP utánpótlás párbajtõr négy korosztályos ORSZÁGOS VERSENYSOROZAT 2010/2011-es
idény 3. állomása.

A versenyek helyszínei és kezdési idõpontjaik: Tapolca Városi Rendezvénycsarnok:
február 25. (péntek) - gyermek fiú 11.00 óra - Megnyitó 15.00 óra - gyermek leány; február
26. (szombat) - újonc fiú 9.00 - újonc leány  12.00; február 27. (vasárnap) - serdülõ fiú 9.00
óra - serdülõ leány 11.00 óra. Batsányi J. Gimnázium vívóterem: február 26. (szombat) - tör-
pici leány 10:00 - törpici fiú 14:00.

A verseny fõvédnökei: Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Császár
László, Tapolca város polgármestere, Szencz Lajos, az SZ-L Bau Kft. ügyvezetõ igazgatója.



A Fightwear kupa országos MMA ver-
senysorozat 2011-es bajnoki évének
nyitóversenyén Molnár Gábor tanítvá-
nya, Gyõrffy-Villám Zsombor harapott.

Az eseményrõl Sümegi Katát idézzük:
„Tisztességesen felkészülve indultunk neki
a harcnak, bár meglehetõsen izgalmasnak

indult harcosunk derékállapota miatt. Rá-
adásul kiderült (biztos benne van a rész-
letes versenyszabályzatban, csak nem ol-
vastuk még el), hogy a földön semmi sem
jelent pontot ezeken a versenyeken, csak az
számít, hogy be tudod-e fejezni egyértel-
mûen a harcot. Ez kiváló volt. Az is, hogy

elõre nem tudtuk, meg az is, hogy abszolút
ellenünk van ez a szabály. Ezen Zsombi
egy perc alatt teljesen felhúzta magát, és
cselekedett. Dicsõ harcosunk azonnal nyi-
tott egy földre vitellel, ami valamiféle
lyukra vetõdés volt inkább, mint akit szem-
befújtak könnygázzal - azért behúzta az

ellenfelét lábkulcsba, nyomott rá egy re-
csegõs könyökfeszítést, abból átment
lábfeszítésre... és kopogás némi felkiáltás-
sal az ellen részérõl. Hát így kell ezt csinál-
ni, kérem szépen, egy kék öves brazil jiu-
jitsusnak Dicsõség a Hadak Útján, dicsõ-
ség Tapolcának!”   Antal Edit

Az idei, ötödik kistérségi sportnapra ki-
lenc település vállalta, hogy részt vesz
egy jó hangulatú, vidám, sportos délutá-
non.

Császár László, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása elnöke meg-
nyitója után Cseh Diána zenés bemelegí-
tésével vette kezdetét a játék, a versengés.

A 16 fõs csapatokban különbözõ kor-
osztályú fiúk és lányok, nõk és férfiak mér-
ték össze erejüket, bátorságukat és kreati-
vitásukat játékos ügyességi, sor- és váltó-
versenyekben. Az egyes települések kép-
viselõi azonos színû, a tapolcai kistérség
logójával ellátott pólóban versenyeztek

A hat fordulóból álló vetélkedés gyõz-
tese Badacsonytördemic csapata lett. Õk ve-
hették át a tavalyi elsõ helyezettõl, Tapolca
csapatától a vándorserleget. 2. helyezett
Szigliget, 3. helyezett Tapolca csapata lett.
Az elnök úr mellett Bolla Albert (Raposka
polgármestere) és Balassa Balázs (Szigliget
polgármestere) köszönte meg a verseny-
zõknek a részvételt, és tõlük vehették át a
csapatok a rendezvény támogatói által fel-
ajánlott ajándékkosarakat A sor- és váltó-
versenyek után a hölgyek hetesdobó verse-

nyen, a férfiak hetesrúgó versenyen mér-
hették össze erejüket. A nézõk totó kitölté-
sével gyûjthettek ajándékokat.                  AE
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Tavaly sikeresnek bizonyult, ezért idén
másodjára is megrendezték Diszel-tele-
pülésrészen a közösségi disznóvágást.

Reggel hét óra tájban, utánfutó platóján
érkezett az áldozat, egy szép, vagy másfél-
száz kilós disznó. A láthatóan szakértõ és jól
együttmûködõ diszeli csapat egy-egy kupica
pálinka és forralt bor elfogyasztása után lá-
tott munkához a kultúrház melletti szabad-

idõparkban. Mivel a jó hangulat szorgos
munkával is társult, az esti vacsorán már
százharmincan lakmározhattak a friss disz-
nóságokból.

Bakos György, a városrész önkormány-
zati képviselõje szerint a közösségi disznó-
vágás és disznótor sikere akkora, hogy biz-
tosan jövõre is megrendezik azt.                  

Töreky László

Nagy sikerû farsangi programot szervezett február 13-án Diszelben a Talentum
Ifjúsági Egyesület

Nemcsak játékos feladatok, mesesarok várta a gyerekeket, de nem maradhatott el a
tombola sem. Ha már farsang, akkor jelmez is! Ehhez az „örök igazsághoz” tartották
magukat a rendezvényen résztvevõ felnõttek is. NHE

Megadta magát...

Jövõre újra, ugyanitt!

Közösségi disznóvágás

Dézsi Tibor, a Talentum Ifjúsági Egye-
sület Diszel (TIED) tagja február else-
jétõl önkéntesként tevékenykedik Paler-
móban egy civil egyesületnél.

A hat különbözõ országból érkezett ön-

kéntessel együtt bevándorló és emigráns
családokkal, hátrányos helyzetû fiatalokkal
foglalkozik napi 8 órában.

A projekt magyar koordinátora a Fekete
Sereg Ifjúsági Egyesület. Aki kedvet érez ah-
hoz, hogy hasonló projektben vegyen részt, ke-
resse fel a környék ifjúsági szervezeteit. NHE

Képünkön Dézsi Tibor és a kis
pártfogoltja

Önkéntesként Olaszországban

Gyermekfarsang Diszelben

Fotó: Antal

Fotó: TIED

Fotó: TIED

A Tapolca VSE Természetjáró
Szakosztály márciusi túraterve
5-én „Mûvészetek Völgye” 25/20/10 km,
Kapolcs-Mosostorapáti, teljesítménytúra
5-6-án Szekszárdi-dombság-Gemenc-Mo-
hács, Dél-Dunántúli Kéktúra, Busó-járás
15-én Fiatalok Túraversenye, Ajka
19-én „Lepke” 40/25 km, Vonyarcvas-
hegy, teljesítménytúra
26-án „Bakony” 50/25/10 km, Veszprém-
Herend-Városlõd, teljesítménytúra     FÁ
www.ttsz.fw.hu - A túratervben menet-
közben bekövetkezõ változások folyama-
tosan frissítésre kerülnek.

Kistérségi Sportnap

A VOGE brazil jiu-jitsu harcosai ismét dicsõséggel tértek haza

Gyõztem!

Fotó: Töreky

Fotó: Egyesület


