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Kezdõlépések az önálló élethez
Az országban elsõként Tapolcán indult
el az a lakhatási forma, amelynek segítségével három értelmi fogyatékos fiatal
az elsõ saját otthonában kezdhet önálló életet.
Az ÉFOÉSZ Kulcsprogram elnevezésû
kezdeményezésének köszönhetõen a leendõ lakók olyan képzésen vettek részt,
amely során megtanultak háztartást ve-

2011. május

Tér-Film-Zene Fesztivál

zetni, pénzt kezelni, konfliktust megoldani.
A programhoz Tapolca városa egy 68
négyzetméteres önkormányzati bérlakást
ajánlott fel. A lakáskulcs ünnepélyes átadására a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében került sor április 27-én.
/Írásunk a 3. oldalon Kulcsprogrammal az önálló életbe címmel./

Fotó: Töreky

Fotó: Töreky

A fiataloknak Császár László polgármester adta át az önálló életet is
jelképezõ lakáskulcsot

Megyefutás 2011

Fotó: Cseh

A Veszprém Megyei Önkormányzat a
megye összefogásának kifejezésére, az
egészséges, mozgásban gazdag életmód
népszerûsítésére, a Magyar Sport Napja
tiszteletére XIV. alkalommal rendezte meg
a Megyefutást.
Tapolcára május 4-én, szerdán érkezett a
megyezászló, melyre Horváthné Németh
Edit alpolgármester tûzte fel a város szalagját. A Megyefutás résztvevõivel közel
700 tapolcai óvodás futott együtt.

Összetett élményt, igazi fesztivál-hangulatot biztosítottak a jelenlévõknek a programsorozat szervezõi
A belváros értékmegõrzõ rehabilitáció- kinthetett meg a közönség, de a komoja keretében megszépült Köztársaság lyabb mûfajokat szeretõk is találtak kedtéri park adott otthont május 6-a és 8-a vükre valót. A színpadon egymást váltotközött elsõ alkalommal megrendezett ták a helyi kulturális csoportok zenés,
fesztiválnak.
táncos produkciói.
A kertmozik hangulatát megidézõ prog/Összeállításunk a 7. oldalon Igényes
ramok között nemcsak sikerfilmeket te- és ingyenes… címmel./

Önkéntesek a környezet védelméért

Újra mûködnek a tapolcai kisposták
A diszeli és a Dobó-lakótelepi városrész
lakóinak nagy megelégedésére május
16-ától újra mûködnek a néhány évvel
ezelõtt bezárt kisposták.
A város nemcsak az üzemeltetési költségeket vállalta fel, de sor kerülhetett az
épületek felújítására is. A megnyitásban

szakmai partner volt a Soproni Postaigazgatóság. Az újranyitott kispostákon
jelenleg levelet, csekket és csomagot
lehet feladni, de igény szerint bõvíthetõ
lesz a szolgáltatás.
/Írásunk a 3. oldalon Újra nyíló kisposták címmel./

Fotó: N. Horváth

A példaadásnak hatalmas szerepe van a környezetvédelemben
Tapolca is csatlakozott a május 21-ére
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
meghirdetett Te Szedd! 2011 - Önkén- Közgyûlés elnöke és dr. Imre László metesen a tiszta Magyarországért hulla- gyei fõjegyzõ a tapolcai környezetvédékgyûjtési akcióhoz.
dõkkel együtt szedte a szemetet ezen a
A kampány során tapolcai önkéntesek napon. A szervezõk az akcióhoz zsákoarra vállalkoztak, hogy a Viszló-park- kat, kesztyût biztosítottak, és gondoskoderdõt és a déli elkerülõ út szélét tisz- tak a szemét elszállításáról is.
títják meg az illegálisan lerakott sze/Tudósításunk az 5. oldalon A környeméttõl.
zetvédelem közös ügyünk címmel./

NB II-ben a tapolcai lányok
Fotó: Töreky

Török Gyuláné, a tapolcai posta vezetõje és Sólyom Károly alpolgármester a diszeli kisposta ünnepélyes megnyitásán

A TVSE nõi kézilabdacsapata bajnoki aranyéremmel zárta a 2010-2011-es szezont.
Ez a nagyszerû eredmény azt is jelenti, hogy a lányok a következõ bajnoki szezont
egy osztállyal feljebb, az NB II-ben folytathatják.
/Írásunk a 11. oldalon Bajnoki arany a TVSE kézilabdás lányainak címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tanácsnokokat választott
a Képviselõ-testület
Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a város polgárait érdeklõ kérdésekrõl, köztük a megújuló energiai lehetõségekrõl, a pályázatokról és az egynapos
sebészetrõl készítettünk interjút.
- Polgármester Úr! Örömmel olvastuk a
hírt, hogy Tapolca elnyerte a Napbajnok
címet. Mit kell tudni errõl az elismerésrõl?
- A Napkorona Bajnokságot az Európai
RES (Megújuló Erõforrások) Bajnoki Ligája, az ENERGIA KLUB második alkalommal rendezte meg Magyarországon. Erre a
megmérettetésre az önkormányzatok három
kategóriában nevezhettek. A második kategóriában (5000 és 50.000 fõ közötti települések) Tapolca a második helyen végzett
azzal a teljesítményével, hogy 4 társasház
több, mint 700 m2 napkollektort mûködtet a
melegvízigényének fedezésére. A díj átadására a budapesti Károlyi-palotában került
sor. Ugyanitt elõadások is hangoztak el a
megújuló energiáról. A közelmúltban vettük
fel a kapcsolatot egy olyan osztrák településsel, ahol már két éve mûködik bioenergia
üzem. A június eleji tanulmányút során arra
helyezzük a hangsúlyt, hogy az ott tapasztaltakat miként tudnánk hasznosítani itthon a
távfûtésnél, miként tudnánk az egyre inkább
dráguló gáznak legalább egy részét alternatív energiával kiváltani. Megújuló energiaforrásként szóba jöhet még a biomassza
és a talaj geotermikus energiája is. A fûtõmûveink korszerûsítése az elmúlt években
már megtörtént, most az új és olcsóbb energiaforrások keresése a célunk. Bízom benne,
hogy ezek bevezetésére pályázati lehetõség
is nyílik majd. Az energia-racionalizálás, a
takarékosság fontos eleme az is, hogy a belváros értékmegõrzõ rehabilitációja során a
Régi Postaudvarban a föld felett lévõ - esztétikailag is nagyon megkérdõjelezhetõ vezetékek a földbe kerülnek, így a hálózati veszteség is csökkenni fog majd. A hálózat felújítása már néhány éve elkezdõdött,
30-40%-os az új kiépítése, de ezt a felújítást

is szeretnénk tovább folytatni.
- Az elõzõ lapszámban már hírt adtunk
arról, hogy a székesfehérvári Szent György
Kórház vezetésével egy olyan régiós konzorcium jön létre, amelyben fontos szerep jut a
tapolcai kórháznak is. Történt-e ezzel kapcsolatban elõrelépés?
- Igen. Május 9-én megvolt az alakulóülés. Ebben a konzorciumban Veszprém
megyét a mi kórházunk igazgatója, dr.
Flórián Csaba képviseli. Az együttmûködés
keretében jó esélyünk van arra, hogy a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére kiírt
régiós pályázaton sikert érjünk majd el, azaz
a pulmanológiai-kardiológiai-rehabilitációs
tervünk megvalósulhasson. A pályázatot
szeptember 30-ig kell benyújtani, az elõkészítõ munkálatok már megkezdõdtek.
- Már többször szó esett arról is, hogy a
tapolcai kórházban az egynapos sebészet
kerül majd elõtérbe a meglévõ helyett az
átalakítással.
- Valóban ebbe az irányba haladunk. A
fekvõbeteg sebészetnek nincsenek meg a
feltételei, nincs mûtõháttér, nincs intenzív
háttér.
- Milyen pályázati lehetõségei lesznek
városunknak 2011-ben?
- Talán a kerékpárút építésének folytatására benyújtandó pályázatunk lesz az
elsõ, amelyet az Új Széchenyi Terv keretein
belül tudunk majd elkészíteni. Ugyanis az
Új Széchenyi Terv „elsõ körös” pályázati lehetõsége a gazdaság élénkítését, a kis- és
középvállalkozások segítését célozta meg. A
második félévben várható azoknak a pályázatoknak a kiírása, amelyekre az önkormányzatok is rácsatlakozhatnak. Természetesen
minden pályázati lehetõséget megragadtunk
ahhoz, hogy állami és uniós támogatást nyerjünk terveink megvalósításához.
- A Képviselõ-testület az elmúlt ülésén
döntött arról, hogy ismét tanácsnokokat
választ.
- A döntés mellett az az érv is hangsúlyt
kapott, hogy a mostani ciklusban csökkent a
képviselõk száma, de a feladatok nagyságrendje nem változott. Mivel a korábbi idõszakban már jól mûködött ez a rendszer,

Tájékoztató a bevallási
és fizetési határidõrõl
A 2010. évi helyi iparûzési adóbevallás
beadási határideje 2011. május 31.
A 2011. május 31-én esedékes 2010. évi
adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni, illetve a túlfizetéseket 2011. május 31-ét követõen lehet
visszaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2011. május 31-ig teljesítendõ végleges adó kiegészítéseket Tapolca
Város Önkormányzata 11748052-1542934803540000 sz. számú Iparûzési Adó beszedési
számlára kell teljesíteniük.
Abevallási nyomtatványok a www.tapolca.hu
- Hivatali oldal/Ügyintézés/Elektronikusan
kitölthetõ Ellenõrzött nyomtatványok linkrõl
elérhetõek, ill. használhatóak a már postázott
papír alapú nyomtatványok is.
Javaslom, hogy az elektronikusan kitölthetõ, ellenõrzött adóbevallási nyomtatványt
használják, amely nagyban megkönnyíti az

Önök és a munkatársaim munkáját is.
Ügyfélfogadással kapcsolatos információk:
Amennyiben az adózással kapcsolatban
további kérdéseik vannak, részletes tájékoztatást adnak munkatársaim az ügyfél tájékoztatóban, ill. a www.tapolca.hu honlapon is
tájékozódhatnak.
Amennyiben személyesen kíván érdeklõdni, ill. ügyet intézni, úgy kérem, hogy ügyfélfogadási idõben keresse fel a hivatalt. Az
adótitok szabályainak megfelelõen telefonon
csak általános tájékoztatást adhatunk, ebben
kérem megértésüket.
Telefonszám: 06-87/511-150
Fax: 06-87/511-164
E-mail: adocsoport@tapolca.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 13-16 óráig,
szerda 08-12 óráig, csütörtök 13-17 óráig,
péntek 08-12 óráig.
Ughy Jenõné
aljegyzõ

most is mellette tettük le a voksunkat. A
közoktatási és közmûvelõdési feladatokért
felelõs tanácsnok Sági István lett, Bognár
Ferenc az Európai Uniós és gazdasági kapcsolatért felelõs, Szalkai Zsolt a közbiztonságért és a társadalmi kapcsolatokért,
Horváthné Szalay Gyöngyi pedig a sport- és
ifjúsági kapcsolatokért felelõs tanácsnoki
megbízást kapta a Testülettõl. Testületi hatáskörük nincs a tanácsnokoknak, de a döntések elõkészítésében, a polgármester munkájának segítésében, újabb és újabb ötletek
megfogalmazásában nagymértékben számítunk rájuk.
- Dr. Imre László, a város korábbi jegyzõje sikerrel pályázta meg a megyei fõjegyzõi
állást, így az önkormányzatnak is döntenie
kellett: Ughy Jenõné személyében aljegyzõt
választott a Testület.
- Azt tudni kell, hogy míg dr. Imre László
látta el a jegyzõi feladatokat, nem volt aljegyzõje a településnek. Mivel Õ elnyerte a
megyei fõjegyzõi állást, a Hivatal nem maradhatott vezetõ nélkül. A jegyzõi munkakörre hamarosan kiírjuk a pályázatot, most
az aljegyzõi állást pályáztattuk meg. Több
pályázat is érkezett hozzánk, de a Testület
úgy döntött, Ughy Jenõnének szavazza meg
a bizalmat. A képviselõk értékelték, hogy ismeri a helyi viszonyokat, példaértékû a közigazgatásban végzett több évtizedes munkája. A jegyzõ távozásával egy értékes embert
veszítettünk el, de bízunk benne, hogy Ughy
Jenõné személyével, szakmai tudásával a
folytonosságot biztosítani tudjuk. A majd
újonnan megválasztandó jegyzõnek valószínûleg más típusú feladatokat kell ellátnia,
mint az eddigieknek, hiszen a 2012-13-as
közigazgatási struktúraváltással a hivatali
feladatok köre is átalakul majd.
- Milyen elveket fogalmazott meg az önkormányzat a 2008-2016-os évekre elfogadott Informatikai Stratégiájában?
- Az önkormányzati informatikai rendszerek egységesítését, összekapcsolhatóságát,
az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztését, az ügyféltájékoztatás színvonalának növelését tûzte ki célul a Testület. Ugyanakkor szeretnénk a kistérség településeivel is
szorosabbra fûzni az informatikai kapcsolatainkat. A fejlesztési célok között szerepel a
gazdasági szereplõk, a civil szervezetek, az
önkormányzati cégek, intézmények informatikai rendszerének összekapcsolása. Kiemelt
figyelmet kívánunk fordítani a fogyatékkal
élõ, a hátrányos helyzetû állampolgárok speciális igényeinek felmérésére és azok megvalósítására.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák június hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
június 6. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
június 20. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
június 27. 13:00-15:00 Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Ughy Jenõné aljegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ
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
Bihari Adrienn Georgina 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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

AKTUÁLIS

Hazánk adósságállománya húszezermilliárd forint
- Hazánk adósságállománya húszezermilliárd forint. Ebbõl tizenkétezermilliárdot a
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányok
halmoztak fel - mondta a vele készített interjúban Lasztovicza Jenõ, térségünk országgyûlési képviselõje, amikor arra kértük,
hogy a Parlament legfontosabb döntéseirõl,
azok hátterérõl és a nehéz gazdasági helyzetbõl való kiútról nyilatkozzon lapunknak.
- A Parlament április 18-án fogadta el az
új alkotmányt. Az LMP és az MSZP nem vett
részt a zárószavazáson, a Jobbik pedig nemmel szavazott. Önnek mi a véleménye az alaptörvényrõl?
- Azon, hogy az SZDSZ utód LMP és az
MSZP kivonult a Parlamentbõl a zárószavazáson, nem csodálkozom. Véleményem szerint az új alkotmány elfogadásával Magyarország történelmének egy korszaka zárult le.
Az elõzõ alkotmány kommunista alkotmány
volt, még 1948-ban született, a rendszerváltáskor csak egy kicsit „finomítottak” rajta.
Azt tudni kell, hogy azokban a közép-keleteurópai államokban, amelyek szovjet fennhatóság alatt álltak, már a rendszerváltozáskor
nyugat-európai mintára új, demokratikus
alkotmányt hoztak létre. Ez nálunk nem történt meg. A választások elõtt is elmondta a
FIDESZ, hogy ha lesz felhatalmazása rá, változtatni fog az alkotmányon. A demokrácia
szellemében és a magyar hagyományok figyelembe vételével egy olyan alaptörvényt
hoz létre, amely ránk, magyarokra fog vonatkozni. Sem az Európai Unió, sem az
Európai Parlament nem szól abba bele, hogy
a tagországok milyen alkotmányt hoznak
létre a hazájukban. Többen azt mondják, hogy
az új alkotmány a FIDESZ által diktatórikusan összeállított. De ez nem így van! Ez
nemzeti konzultáció eredménye! Több mint
egymillió ember küldte vissza azokat a kérdõíveket, amelyeken javaslatokat kértünk.
Ezeknek az észrevételeknek a figyelembe vételével, mintegy 150 módosító javaslat után
született meg hazánk új alkotmánya.
- Az új médiatörvény elõkészülete és megalkotása nemcsak itthon, de az Európai Parlamentben és több országban is ellenvéleményeket szült.
- Az új médiatörvény körül zajlott „viharok” mára már lassan elcsendesednek, de
érdemes megfigyelni azok kiváltó okát is. A
magyar állam, a Parlament úgy döntött, hogy
a médiatörvényt módosítani kell. Az újonnan
bekerült dolgok közül a szocialistáknak és az

SZDSZ-nek többminden nem tetszett, ezért
az SZDSZ-es politikusok „körbelevelezték”
Európát, hogy ellene hangolják az embereket.
Az Európai Parlamentben pedig a szocialisták állították maguk mellé a szocialista képviselõket, mondván, hogy ez a törvény diktatórikus és erõsen cenzurázza a médiumokat.
Õk csak azt felejtették el, hogy a legfõbb cenzor szerepét õk látták el az elmúlt évtizedekben. A most megalkotott médiatörvényben
nincsenek olyan passzusok, amelyeket Európa
más országainak médiatörvényeiben már ne
fogalmaztak volna meg külön-külön is. Ezzel
a negatív kampánnyal nemcsak a médiatörvény ellen akartak fellépni a hazai ellenzõi,
hanem az is a céljuk volt, hogy az uniós elnökséget ellátó Magyarország ellen hangolják
Európát. Az új médiatörvény az utódainknak
is nagyon lényeges döntéseket tartalmaz.
Kérdem én: miért baj az, ha olyan dolgok
nem kerülhetnek a képernyõre vagy újságba,
amelyek nem szolgálják a magyar ifjúság
szellemi épülését?! Most már viszonylagos
csend van a médiatörvény körül, „lejárt a
lemez”. Nagyon érdekes, de ez történt a banki
különadó bevezetésénél is. Rengeteg ellenvéleményt, kritikát fogalmaztak meg vele kapcsolatban is szerte Európában, és most mit
látunk? Van olyan ország, amely a magyar
mintára már bevezette, míg mások tervezik a
bevezetését. A bankok is belátták, hogy ha a
magyar állam segítette õket a konszolidációban, akkor most rajtuk van a sor. Az õ érdekük is az, hogy rendbe jöjjön az ország,
a lakosság a felvett kölcsönt vissza tudja fizetni, hogy megtakarítson és újabb hiteleket
tudjon felvenni. Nem akarnak piacot veszíteni.
- Nem csitulnak a viharok Lázár János és
Balsai István FIDESZ-es képviselõk azon
indítványát követõen, miszerint felül kell vizsgálni, meg kell változtatni a korkedvezményes
nyugdíj rendszerét a rendvédelmi szerveknél.
- A két képviselõtársam indítványa már
sokféle színben jelent meg a médiumokban,
de arra kevesen figyeltek fel, hogy ez csak
egy indítvány, errõl még nagyon sokat fogunk
tárgyalni nemcsak a FIDESZ-frakcióban, de
a Parlamentben is, bizonyára számtalan módosító javaslat is elhangzik majd vele kapcsolatban. Ami pedig a rendvédelmi dolgozók
meglévõ korkedvezményes nyugdíját illeti,
biztos vagyok benne, hogy a társadalom nagy
részét kicsit irritálja, hogy 40 év alatt, 20 év

„Kulcsprogrammal” az önálló életbe,
elsõként az országban
Az országban elsõként Tapolcán kapott
lehetõséget három, harmincas éveiben járó
értelmi fogyatékkal élõ fiatalember önálló
lakhatásra a Hõsök tere egyik társasházában. A Kulcsprogram elnevezésû, hazánkban még újszerû kezdeményezés megnyitóját a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében tartották április 27-én.
A programhoz Tapolca egy 68 négyzetméteres önkormányzati bérlakást ajánlott fel. A lakást az elmúlt hetekben helyi vállakozók támogatásával felújították, berendezték, miközben
a Tapolcához közeli Lesencetomajon, a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonának
lakói közül kiválasztottak három fiatalembert,
akik képesek lehetnek az önálló életvezetésre.
Külföldi mintára, az értelmi fogyatékos
emberek önálló életének, otthonának megteremtését tûzte zászlajára az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, amikor kidolgozta
KULCSprogram elnevezésû modelljét. A
kezdeményezés lényege, hogy olyan lakhatási körülményeket biztosítson értelmi fogyatékos személyek számára, amely a társada-

lom többségéhez hasonló: önállóan, saját vagy
bérelt lakásukban élhessenek. Célja emellett a
fogyatékossággal élõk társadalmi befogadásának erõsítése, és nem mellesleg a nagy létszámú bentlakásos intézmények most induló
átalakításához is modellként szolgálhat. A
Kulcsprogramhoz a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, városunk önkormányzata és vállalkozók nyújtottak támogatást. Gyene Piroska,
az ÉFOÉSZ országos elnöke szerint nagy az
igény a fogyatékkal élõk körében a Kulcsprogram nyújtotta lehetõségre, de körültekintõen járnak el az alkalmasság megállapítása
során. Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ
alelnöke szerint Tapolca minden szempontból
megfelelõ helyszín a program lebonyolításához. Császár László polgármester azt
hangsúlyozta, hogy személy szerint is fontosnak tartja a fogyatékkal élõk megsegítését, és
büszke rá, hogy Tapolca elsõként vesz részt a
kezdeményezésben. Iván Zoltán és Lózsi József
mellett Kalányos György az a szerencsés fiatalember, aki a Hõsök tere 4. számú társasház
szépen felújított tágas lakásába költözhet.
Töreky László

munkaviszony után már nyugdíjba lehet
menniük, hiszen még fiatalemberek, erejük,
szakmai tudásuk teljében vannak. Akkor,
amikor rendõrhiány van, amikor a közbiztonság érdekében még többre van szükség, akkor
szükség van az õ munkájukra is, azaz a fiatalon nyugdíjba vonultakat vissza kellene
vezetni a munkaerõpiacra. Mondjuk meg õszintén - nem akarok senkit sem megbántani - a
többségük ma is dolgozik a nyugdíj mellett,
akár õrzõ-védõ vagy egyéb cégeknél, és
elveszi azok elõl a fiatalok elõl a munkalehetõséget, akiknek semmilyen jövedelme
nincs. Az a véleményem, ha a rendõrök megfelelõ, tisztességes bérezést kapnának, többen
is visszajönnének a nyugállományból. Ismerek én is olyanokat, akik leszereltek, de ha
megfelelõ fizetést kapnának, akkor - 37 éves
koruk elõtt - visszatérnének a rendõrség kötelékébe. Az idõsebb rendõröknek sem kéne
az utcát járniuk, bizonyára számtalan olyan
adminisztratív munkakör van az állománynál,
ahol a megszerzett tapasztalataikat az egész
társadalom javára fordítva tudnák kamatoztatni. Szüksége van az országnak a jól
képzett, tapasztalattal rendelkezõ rendõrökre,
az õ feladatuk - és nem különbözõ, jogosítványok nélküli szervezeteké - a közbiztonság
fenntartása. A társadalom nagy része biztos,
hogy hasonlóan gondolkodik, mint én, csak
azoknak kellemetlen, akiket érint. Az indítvány még sok-sok változáson mehet át, még
a törvény szövege sincs meg, de már lázadnak, tüntetést szerveznek ellene. Meg kell
várni az eredményt, biztos vagyok benne,
hogy össztársadalmi szinten pozitív dolog fog
ebbõl kijönni.
- A munkanélküliek száma leginkább akkor
tud csökkenni, ha egyre több munkahely teremtõdik - fogalmazzák meg többen.
- Ez valóban így van, teljesen jogos az
elvárás a munkahelyteremtéssel szemben, de
egy dolgot itt is érdemes megemlíteni. Míg a
szinte azonos lélekszámú Csehországban 2
millióval többen dolgoznak, mint nálunk,
addig itthon 3,8 millió ember tart el 6,2 milliót. Ahhoz, hogy az ország vonzó legyen a
külföldi befektetõk szemében, hogy új munkahelyek teremtõdjenek, ahhoz stabillá kell

tenni a gazdasági helyzetét. Ma Magyarországnak húszezermilliárd forint adóssága van,
azaz minden magyar állampolgárra, a ma
születettre is kétmilliós adósság hárul. Ebbõl
a húszezermilliárdból tizenkétezermilliárdot
a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányok
halmoztak fel a rossz és kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájukkal. Az uniós csatlakozás
elõtt a csatlakozni kívánó országok között mi
voltunk a legstabilabbak, ma már az utolsó
helyen vagyunk. A felvett hiteleket vissza kell
fizetni. Ha minél elõbb csökkentjük az adósságállományt, annál kedvezõbb feltételekkel
tudunk újabb hiteleket felvenni. Jelenleg az a
helyzet, hogy a nemzetközi pénzpiacon Németország 2%-ra kap hitelt, Magyarország
5%-ra. Óriási a különbség és a hitelfelvétellel
járó kamatteher. Nagyon sok szakember ma
azon dolgozik, hogy új munkahelyek teremtõdjenek, hogy a ma még munkanélkülieket
visszavezessük a munka világába, de sajnos
azt is meg kell állapítanom, hogy az elmúlt
években nagyon sokan elszoktak a munkától,
nem akarnak dolgozni. Fõleg a fiatalok. Nem
egy ismerõs iparos, kõmûves panaszkodik,
hogy nem talál segédmunkást, mert senki
sem akar betont keverni, téglát hordani. Meg
kell nézni a szõlõültetvények egy részét! A
gazdák nem találnak napi 5-6000 forintért
sem szõlõmunkást. Ha megnézzük, hogy milyen a kivándorlás a fiatalok körében, akkor
arra is felfigyelhetünk, hogy közülük többen
visszajönnek, mert rájönnek arra, hogy ott is
dolgozni kéne, ott sem adják munka nélkül a
ma még valóban magasabb fizetést.
- A nehéz gazdasági helyzet miatt meghozott szigorú intézkedések, megszorítások mögött Ön látja már az alagút végét?
- Igen. Optimista vagyok. Most kell meghozni azokat a törvényeket, amelyek hatására
azután 2012 második felétõl, 2013-tól fejlõdési pályára állhat az ország. Bár óriási a hátrányunk, de az tény, hogy a gazdasági növekedés az év elsõ hónapjaiban már nagyobb
volt, mint az elõzõ évben. Ez annak köszönhetõ, hogy a pénzvilág sokkal megbízhatóbbnak tartja a magyar gazdaságot, mint 2-3 évvel ezelõtt, és a befektetõk is szívesebben jönnek hozzánk.
N. Horváth Erzsébet

Amit az Új Széchenyi Tervrõl tudni érdemes
A fenti címmel tartott konzultációt a
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. munkatársa
Tapolca és kistérsége vállalkozásai számára a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
a helyi vállalkozók egyesülete szervezésében május 11-én.
Errõl a térségünk vállalkozásai számára égetõen aktuális témáról szólt Kiss Balázs, a
MAPI Zrt. régióvezetõjének elõadása. A szakember lapunknak elmondta: - 2011 az egyszer volt Budán kutyavásár éve lesz, hiszen
korábban nem volt, de a jövõben sem lesz
még egy olyan év, mint az idei, ahol ekkora
nagyságrendben álljanak rendelkezésre

fejlesztési források a vállalkozások számára.
Ugyanis a 2007-2013-as hétéves EU-s ciklusban a Magyarország számára rendelkezésre
álló források nagy részét lekötötték, viszont
ami megmaradt, annak 90 százalékáról idén
születik döntés. Elõadásom kimondottan a
kis és középválalkozásokhoz szólt. Igyekeztem tájékoztatni õket, hogy milyen pályázati
kiírások vannak, milyen feltételeket kell teljesíteni, hogy indulni tudjanak, a nyerés érdekében milyen vállalásokat célszerû tenni,
egyáltalán mire számíthatnak, mit kínál az Új
Szécheny Terv - mondta az elõadó.
Töreky László

Újra nyíló kisposták
Újra megnyíltak Tapolca kispostái. Üzemeltetésük költségeit a város vállalta. Diszelvárosrészben május 16-én reggeltõl, a
Dobó-lakótelepen ugyanaznap délután
kezdték meg a postai szolgáltatást. Megtudtuk, ma már az Okmányirodából sem
kell illetékbélyegért a nagypostára rohanni.
- A kisposta megnyitása régi vágya volt
Diszelnek és a Dobó-városrésznek egyaránt.
A választásokkor megígértük, a 2011-es költségvetésünkbe pedig beépítettük az épületek
felújításának, illetve üzemeltetésének költségeit. Idõben felvettük a kapcsolatot a Soproni
Postaigazgatósággal, õk szakmailag partnerek voltak, ám az alkalmazottakat, a felújítási,

Új Tapolcai Újság

munkálatokat az önkormányzatnak kellett
felvállalnia. - mondta el lapunknak Sólyom
Károly alpolgármester.
Jelenleg mindkét kispostán levélküldeményt, csekket, rózsaszín utalványt és csomagot lehet feladni, igény esetén bõvítik csak
a szolgáltatást. Az ügyfélbarát hozzáállás volt
a célja a tapolcai Okmányirodának is, amikor
egy hónapja postai szolgáltatással is bõvítette
a hivatali ügyintézést. - Az ügyfeleknek ma
már nem szükséges csekkbefizetés és illetékbélyeg vásárlás céljából elhagyni az épületet,
hiszen az Okmányiroda földszintjén mûködõ
helyiségben akár bankkártya használatával is
megtehetik azt - tájékoztatta lapunkat Ughy
Jenõné aljegyzõ.
Töreky László
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A bor ünnepén • Szent György-hegyi Napok 2011
A gasztronómia, a szõlõ és a belõle készült
finom borok ünnepe az évente megrendezett Szent György-hegyi Napok rendezvénysorozat. Az idei már a tizenkilencedik volt a sorban április 28-a és május
1-je között.
Az ünnepélyes megnyitót, majd a hagyományos Szent György-hegyi borok versenyét
április 28-án, verõfényes kellemes idõben
Nyári Ödön borász pincéjénél tarthatták meg
a szervezõk.
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, a rendezvény fõvédnöke megnyitójában elmondta, a Szent György-hegy és az ott
termett borok népszerûsítése kiemelt célja a

rendezvénynek. - Ami jó hír, ma már biztosan
nem lehet csalódni a Szent György-hegyi borokban, hiszen a termõhely kitûnõ, a gazdák
szaktudása és ezzel együtt boraik minõsége is
nagyot fejlõdött az elmúlt, közel két évtizedben - tette hozzá az elnök.
A Szent György-hegyi Napok mûvészi
szintre emelt gasztronómiai oldalát évrõlévre a Hotel Gabriellában tartott „Ínyencrandevú” elnevezésû hangulatos borvacsora
képviseli. A Szent György-hegyi Napokhoz
idén is nívós szakmai konferencia kapcsolódott, amelynek a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola adott otthont.
A hegy, a bor és a gasztronómia ünnepének

talán legnépszerûbb programjai a szombati,
három településrõl induló borutak. Sokan vágtak neki a pincejárásnak, Kisapáti, Hegymagas és Raposka több száz bortúrázója ismerkedett meg a közel harminc résztvevõ pince
gazdáinak vendégszeretetével, minõségi boraival.
Akik pedig estig kitartottak, azok a Ghymes
Együttes frontemberének, Szarka Gyulának
Bor és Leányka címû verses, zenés elõadását
is meghallgathatták.
A Szent György-hegyi Napok leglátványosabb programja, a vasárnapi felvonulás idén
is a hegymagasi kultúrháztól a Lengyel-kápolnáig tartott, némi pihenõvel Szászi Endre
pincéjénél. A huszárok, borlovagrendek, zenészek, táncosok, vendégek menete végül a
Lengyel-kápolna elõtt felállított színpadhoz
vonult, ahol szabadtéri szentmise és boráldás
vette kezdetét.
Nem maradt el a Szent György-hegyi Napok borversenyének eredményhirdetése sem,
ahol kiderült, ezúttal nagy aranyat ugyan nem
kapott senki, ám 16 aranyérmet, 43 ezüstöt,
és 28 bronzérmet igen. Az aranyérmes borok közül választott a város is. Szászi Endre
2010-es szürkebarátját találta érdemesnek a
zsûri a Tapolca Város Fehér Bora elismerésre
2011-ben.
Töreky László

Trianoni Megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzat és
Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

június 4-én 12 órára
a Trianoni Megemlékezésre,
a Köztársaság térre.
Ünnepi beszédet mond:

Kovács Norbert
a megyei közgyûlés alelnöke
Közremûködnek: Baranyai Péter színmûvész,
Szûcs László színmûvész, Tapolcai Kamarakórus, történelmi egyházak képviselõi, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület.

Veszprém Megye Tûzvédelméért
Fotó: Töreky

A borünnep látványos eleme a Szent György-hegyre történõ sokszínû,
vidám hangulatú felvonulás

Dr. Lauer János tûzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Tûzoltószövetség elnöke, Császár
Lászlónak, Tapolca Város polgármesterének (a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság elnöke) a május 4-én Csabrendeken megtartott megyei tûzoltónapon Veszprém Megye tûzvédelmének javítása érdekében tett kiemelkedõ munkája elismeréséül, a „Veszprém
Megye Tûzvédelméért” kitüntetés arany fokozatát adományozta.

Kinevezésem a 35 éves életpályám legmagasabb szintjét is jelöli
• Interjú Ughy Jenõnével, Tapolca új aljegyzõjével •
Május 1-jei hatállyal Tapolca korábbi
jegyzõjét, dr. Imre Lászlót Veszprém megye
fõjegyzõjévé nevezték ki. Addig, míg a
megüresedett jegyzõi állást nem tölti be a
Képviselõ-testület, az újonnan megválasztott aljegyzõ, Ughy Jenõné vezeti a Polgármesteri Hivatalt. A feladatokról, az új
kihívásokról Õt kérdeztük.

Fotó: Huberth

Képünkön Ughy Jenõné, Tapolca új
aljegyzõje
- Mióta dolgozol a közigazgatásban?
- 1977. március 16-ától. Öt évig a Szigligeti
Községi Tanácsnál dolgoztam üdülõhelyi elõadóként, majd 1982. január 1-jén a Tapolcai
Járási Hivatalhoz kerültem. Annak megszûnését követõen - 1984 januárjától - a Tapolcai
Városi Tanács Terv- és Munkaügyi Osztályán,
késõbb pedig a Hatósági Osztályon láttam el
ügyintézõi feladatokat. A rendszerváltást követõen a Városi Tanács jogutódjaként mûködõ
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
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kezdetben ügyintézõként, majd 1996 szeptemberétõl annak irodavezetõjeként tevékenykedtem. A 2000. január 1-jétõl mûködõ Okmányirodának a kezdetektõl vezetõje voltam,
majd miután az 2006. július 1-jétõl önálló
szervezeti egység lett, csak annak az irodavezetõjeként láttam el a helyi és kistérségi
feladatokat egészen 2011. április 6-ig, az aljegyzõi kinevezésemig.
- A közigazgatásba kerülésed óta közel 35
év telt el. Mi az, ami itt tartott ezen a pályán?
- Az emberekkel való foglalkozás. Nem
könnyû pálya a miénk, hiszen legtöbbször
különbözõ problémával érkezõ ügyfelekkel
találkozunk nap mint nap, de éppen az adja a
pálya szépségét, hogy a törvények, jogszabályok, a rendeletek szigorúan szabályozott keretei között is tudunk örömet szerezni egy-egy
sikeres ügyintézéssel, azaz a szó legnemesebb
értelmében a közérdeket szolgáljuk. 1986-ban
államvizsgáztam az Államigazgatási Fõiskolán, azóta van felsõfokú végzettségem e szép
és nehéz feladat ellátásához.
- Hogy mennyire elismerésre méltó az a
tevékenység, amelyet már évtizedek óta folytatsz, annak ékes bizonyítékai a kapott kitüntetéseid: 1987-ben a Veszprém Megyei Tanács
Végrehajtó Bizottsága a „Tanácsi munkáért”
kitüntetõ jelvény bronzfokozatával ismerte el a
hivatástudatodat, 2010-ben pedig a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
adományozta neked a „Tapolcai Kistérség Közszolgálatáért” elismerést. Ebben az évben a
Város Napján vehetted át a „Tapolca Közszolgálatáért” kitüntetõ címet a példaértékû hivatástudatodért. Miként érintett ez az elismerés?
- Nagy öröm számomra, hogy ezt az elismerést megkaptam, de ahhoz, hogy a munkámat jól végezhessem, a mögöttem lévõ „csapatra”, a munkatársaimra is szükség volt. A
kitüntetésemben így nekik is részük van.

- Az Okmányiroda a Te irányításoddal
alakult ki, de mondhatnánk azt is, hogy „kéz a
kézben” tettétek meg az elsõ lépéseket.
- Ez valóban így van. Rengeteg új típusú
feladattal indultunk el, egy teljesen új területen, ismeretlen számítógépes programokkal.
Sokan ellenezték és megkérdõjelezték az Iroda létjogosultságát, de a Képviselõ-testület kitartott az elképzelése mellett, és nemcsak a
létrehozásában volt partner, de maximálisan
támogatta a továbbfejlõdését is. A kezdeti szûkös helyrõl aztán külön irodákba költöztünk,
kialakult a modern ügyfélhívó rendszer, így
ma már egy jól mûködõ Okmányiroda állhat a
térség és a helyi lakosság szolgálatában.
- Mondataidból érzem, hogy nem volt könynyû váltás. Mi motiválta mégis a döntésedet?
- A döntésem elõzménye az volt, hogy dr.
Imre László, Tapolca jegyzõje sikeresen pályázta meg a Veszprém megyei fõjegyzõi állást. Ahhoz, hogy az elkezdett munka folyamata ne szakadjon meg, úgy döntött a Képviselõtestület, hogy elsõ lépésben az eddig betöltetlen aljegyzõi állást pályáztatja meg, és majd egy
késõbbi idõpontban hirdeti meg a jegyzõi munkakört. Bizonyára a több évtizedes tapolcai
közszolgálati tevékenységem is közrejátszott
abban, hogy a Testület az én pályázatomat
fogadta el, és nevezett ki a város aljegyzõjévé.
- Milyen érzés volt elõször ott ülni mint aljegyzõ, a törvényesség õreként a Testület ülésén?
- Kettõs érzés volt. Nagy a felelõsség és a
feladat, amelynek meg kell felelni, ugyanakkor a sok izgalom mellett jólesõ érzés is
elfogott, hiszen ez a feladatkör a 35 éves életpályám legmagasabb szintjét is jelöli.
- Milyen új feladatokkal kell megismerkedned a munkád során?
- Nagyon sokkal. Eddig kifejezetten hatósági munkakörben - okmányirodai, szociális,
építéshatósági, adó stb. - dolgoztam, illetve
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volt rálátásom, most viszont az Önkormányzat kiszolgálása, a törvényesség biztosítása, a
gazdálkodás, azaz minden, ami a város életében fontos, a feladataim közé tartozik. A
pályázatok, beruházások elõkészítése, a közbeszerzési eljárásoktól a teljes végrehajtásig,
az elszámolásig mind-mind aljegyzõi feladat
is, az ebben való részvétel nem kevés energiát
kíván bárkitõl is. Ezek a feladatok nemcsak
számomra jelentenek kihívást, de az itt dolgozó, jól képzett szakemberek, kollégák számára
is. Együtt, csapatmunkában minden könynyebb, számíthatok a munkatársaimra!
- Az elmúlt években óriási technikai fejlõdésen ment át a Polgármesteri Hivatal. Az
elkövetkezendõ idõszakban is folytatódni fog a
korszerûsítés?
- Igen. De ezt meghatározza majd az is,
hogy a közigazgatási rendszer átszervezésével, az új szervezet felállásával milyen feladatok maradnak a Polgármesteri Hivatalban, és
mi kerül át a járási kormányhivatalokhoz.
Amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani, az az ügyfélhívó rendszer kiterjesztése,
illetve az informatikai fejlesztés folyamatossága, amelynek segítségével az elektronikus
ügyintézés még inkább elõtérbe kerülhet.
- Biztos, hogy megfogalmaztad már magadban, hogy milyen aljegyzõ szeretnél lenni az
elkövetkezendõ idõszakban?
- A célom elsõsorban az, hogy a Képviselõtestület mûködését, döntéshozatali feladatát a
jogszabályoknak, a törvényességnek megfelelõen segíteni tudjam. Az önkormányzati és
a lakossági érdekeket figyelembevéve szeretném irányítani a Hivatal mûködését, és nem
utolsó sorban, amikor csak lehetséges, mosolygósan, ügyfélbarátként - a lehetõségekhez
képest segítséget nyújtva - intézni a hozzánk
forduló állampolgárok ügyeit.
N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

Felújítás és a nyári rendezvények
- Több idõpont halasztása után hamarosan megkezdõdik a Tamási Áron Mûvelõdési Központ felújítása - tudtuk meg
Bognár Ferenctõl, az intézmény igazgatójától.
- A mûvelõdési központ június közepén
áll le, és várhatóan novemberre fejezõdnek be a munkálatok. Nagyon bízom
benne, hogy az ígért határidõre elkészül a
felújítás, hiszen a bérletes elõadásaink
„sorsa” is függ ettõl. Nem szeretnénk elveszíteni a közönséget. A Filharmónia Budapest Nonprofit Kft-vel a 2011/12-es
évre megkötött szerzõdésünk szerint az
elsõ elõadásra december elején kerül majd
sor, azaz a hangversenyek nagy része
2012-ben lesz. A nagy sikerû színházi bérletes elõadások szervezése is folyamatban
van.
- Miként újul meg az intézmény?
- „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” keretében történõ felújítás
során új nyílászárók kerülnek az épületre,
teljes körû lesz a hõszigetelés, a mozgáskorlátozottak részére feljáró épül, a színházterembe új oldalfalak, székek kerülnek, az új fény- és hangtechnika segítségével stúdiófelvételek készítésére is
alkalmas lesz. A külsõ homlokzat is megújul, megszépül. A színvilága annyiban
fog változni, hogy a volt zsinagóga épületrész visszakapja eredeti színeit.

- Milyen rendezvények várják az idei
nyáron a tapolcaiakat és az idelátogatókat?
- A Tapolcai Nyár 2011-es rendezvényei
is nagyon sok és színes programot kínálnak. A Víziszínpadon július 3-án 20
órakor „kezdõdik az élet”. Már hagyomány, hogy a rendezvénysorozatot a Tapolcai Musical Színpad nyitja. Majd az azt
követõ vasárnapok mindegyikén neves
elõadómûvészek, énekesek lépnek a közönség elé. Július 10-én Molnár György
Lyra-díjas harmonikamûvész és Nádas György
lesz a vendég, július 17-én a Leslie Night
Country, a Desperado, július 24-én Korda
György és Balázs Klári mûsorát tekinthetik meg. Július 31-én operettmûsor lesz.
Új színfolt a Tapolcai Nyár „palettáján” az
augusztus 5-7. között zajló Tótágas Tapolcai Fesztivál, amelynek keretében nemcsak népi kismesterségek mutatkoznak be,
de lesz hálóhúzó verseny és evezõbajnokság is. A víziszínpadi programokat augusztus 14-én Postás Józsi koncertje zárja, majd
kezdõdik a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét. Összességében tehát elmondható, hogy
nagyon mozgalmas lesz az idei nyár Tapolcán. Nem titkolt célunk az, hogy minél
több turistát vonzzunk a rendezvényeinkre az új idegenforgalmi attrakcióink segítségével is - tette hozzá az igazgató.
N. Horváth Erzsébet

Befektetési lehetõségeket keresnek
A Tajvani-Magyar Baráti Társaság üzletemberekbõl álló küldöttsége érkezett Ékes
József országgyûlési képviselõ, a baráti
társaság magyar elnökének vezetésével
városunkba május 19-én, hogy Balatonfüred, Ajka, Pápa, Devecser után Tapolcával,
illetve a városunk kínálta befektetési lehetõségekkel ismerkedjen meg május 19-én.
A húsz fõs távolkeleti csoportot, köztük a
Tajvani Gépipari Szövetség Tiszteletbeli Elnökét, Fred. P.C Huangot Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés
elnöke és Sólyom Károly tapolcai alpolgármester fogadta. A barlanglátogatást követõ
vacsorán Sólyom Károly alpolgármester elsõsorban Tapolca jövõbeli fejlesztési elképzeléseivel ismertette meg a távolkeleti kül-

döttséget. A tajvaniak egy angol nyelvû
tájékoztatót is kaptak a befektetési szempontból elsõszámú prioritást élvezõ laktanyáról.
Tajvan GDP-je hazánkénak több mint háromszorosa. Az utóbbi idõben szabadkereskedelmi keretmegállapodás ügyében folytatnak
tárgyalásokat az Európai Unió egészével, ehhez kérik Magyarország támogatását is.
Jelenleg szigorú gazdasági szabályok, vízumkényszer és a kettõs adóztatás hátráltatja
a kölcsönösen gyümölcsözõnek ígérkezõ kapcsolatok elmélyülését a két ország között. A
jó kapcsolat a tajvaniakon biztosan nem fog
múlni, hiszen hozzáállásukra jellemzõ, Fred.
P.C Huang saját vagyonából, mintegy 10.000
dollárt ajánlott az iszapkatasztrófa sújtotta
térség megsegítésére.
Töreky László

A környezetvédelem közös ügyünk
A Te Szedd! 2011 - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért elnevezésû kampányt
az Önkéntesség Európai Éve kapcsán
indította el május 21-én a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium és az Önkéntes Központ Alapítvány.
Az akcióhoz csatlakozó tapolcaiak egy
csoportja - a polgármesteri hivatal és több
közintézmény dolgozói - a Viszló-parkerdõnél szedték a szemetet. Ehhez a cso-

Évfordulók
1916. május 5.
95 éve
Diszelben hunyt el Poklostelki Ács Ferenc költõ,
1848/49-es honvéd hadnagy. Síremléke a diszeli
temetõben áll.
1966. május 11.
45 éve
Keresztury Dezsõ és Zákonyi Ferenc vezetésével elhelyezték Tapolca város emléktábláját a kufsteini várbörtön falán.
1936. május 15.
75 éve
Elkészült a Tapolcát Szigligettel összekötõ útszakasz. Ezzel megtörtént Tapolca bekapcsolása a
Balaton-parti forgalomba.
1891. május 17.
120 éve
Megnyílt a Tapolca-sümegi vesútvonal. „Tapolczáról a vonat a Rákóczi induló hangjai és
taraczk lövések közt indult Sümeg felé” - adta
hírül a Tapolcza és Vidéke.
1896. május 17.
115 éve
Nagyszabású milleniumi ünnepségek Tapolcán.
1941. május 17.
70 éve
Elkészült az új szegényház a Batsányi utca
végén.
1796. május 23.
215 éve
Batsányi János e napon szabadul Kufsteinbõl.
1921. május 24.
90 éve
A képviselõtestület gróf Apponyi Albertet
Tapolca díszpolgárává választotta, „… tekintve
nagy érdemeit a haza körül”.
1331. május 27.
680 éve
Tapolca nádori közgyûlés helyszíne volt. Ezen a
napon tartottak sedriát, azaz megyei
törvényszéket is.
1956. május 30.
55 éve
A kórház 14 ágyas szülészeti osztályát 29 ágyasra bõvítették.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

porthoz csatlakozott Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke és
dr. Imre László megyei fõjegyzõ is.
Lapunk kérésére az elnök elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a környezetvédelem érdekében társadalmi legyen a
szerepvállalás, hiszen nem mindegy, hogy
a tágabb és szûkebb lakókörnyezetünket
milyen állapotban adjuk majd át gyermekeinknek, unokáinknak.
A földhivatal munkatársai a déli elkerülõ út mentét tisztították meg az illegálisan lerakott hulladéktól az országos gyûjtési akció során.
NHE

Fotó: Töreky

A küldöttség érdeklõdését felkeltették a városról hallottak

A nyugdíjrendszer átalakításáról
- Az MSZP mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy megakadályozza a nyugdíjasok jogbiztonságát sértõ, alkotmányellenes törvénymódosítást - mondta el Gõgös
Zoltán az MSZP helyi irodájában tartott
lakossági fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón május 20-án.
A Parlament Mezõgazdasági Bizottságának
szocialista elnöke szerint a Fidesz hatalomra kerülése elõtt azt ígérte, hogy megvédi a

KRESZ- tanpályát avattak
Kerékpáros KRESZ-tanpályát adtak át
a Kazinczy-iskola területén május 21-én.
A pálya valós közlekedési szituációkat,
jelzéseket modellez, így a tanulók játszva sajátíthatják el a biztonságos kerékpáros közlekedés fortélyait.
A beruházás részben a Veszprém Megyei Balesetmegelõzési Bizottság 2010-ben
kiírt pályázatán nyert, mintegy félmillió
forintból, részben a tapolcai önkormányzat 250 ezer forintos támogatásával valósulhatott meg - tudtuk meg dr. Smura
Jánostól. A rendõrkapitány lapunknak elmondta: fiatalon kell és érdemes elkezdeni
a forgalmi gyakorlat megszerzését, a késõbbi, fõleg gyermek kerékpáros balesetek
megelõzése érdekében.
Császár László polgármester szerint a
városnak fontos a kerékpár-közlekedés lehetõségeinek szélesítése, amelynek kerékpárutak létesítésével ad nyomatékot. - A
KRESZ-tanpálya a város általános iskolás
fiataljainak közlekedési biztonságát szolgálja a jövõben - mondta.
- Tantárgyi és napközis foglalkozások
keretében használják majd tanulóink az új
gyakorlóteret. A jövõben néhány kerékpár
vásárlását is tervezzük, hogy zökkenõmen-

tes legyen a többi tagintézmény fiataljainak is a tanpálya használata - tette hozzá
Bajner Imre iskolaigazgató.
Az átadási ünnepséget követõen a megye több iskolájának részvételével kerékpáros iskolakupa küzdelmeknek adott helyszínt az új létesítmény.
Töreky László

nyugdíjasokat és a nyugdíjakat, de jelenleg
annak a rögzítését tervezik, hogy az általános
öregségi nyugdíjkorhatár csökkenthetõ és
szociális ellátássá alakítható, továbbá munkavégzésre alkalmasság esetén megszüntethetõ legyen.
Gõgös Zoltán szerint a rendvédelmi dolgozók esetében a tervezet szerzett jogokat sért,
miközben a munkaerõ piacra való visszavezetéshez hiányoznak az ígért új munkahelyek. - A Fidesz évi 100 ezer új munkahelyet
ígért. Ezzel szemben 18 ezer munkahely
teremtõdött az utóbbi évben, miközben 120
ezer megszûnt - mondta Gõgös Zoltán, aki
arra figyelmeztetett, hogy a jogállam érvényesülése azt jelenti, hogy a szerzett tulajdonjogot - ilyen a nyugdíj is - nem lehet visszamenõlegesen módosítani, elvonni.
TL

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a
szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést 2011. május 1. napjától a Remondis Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u.
33.) látja el.
Ügyfélfogadás idõpontjai a következõk:
hétfõ: 8.00-12.00, szerda: 13.00-18.00, péntek: 8.00-12.00. Ughy Jenõné aljegyzõ

Házasságot
kötöttek:
Fotó: Töreky

Balról-jobbra: Bajner Imre, Császár
László és dr. Smura János
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Frank János és Szatmári Renáta
Hazafi Ferenc és Lohonya Nikoletta
Szilasi László és Rigó Katalin
Tóth Csaba és Ágh Ildikó
Ulapcsik Béla és Németh Mária

2011. május
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Batsányi Emléknapok 2011 Batsányi nevével Európában
Városunkban régi hagyomány Batsányi
János tapolcai születésû forradalmár költõ szellemi örökségének ápolása, a Batsányikultusz életben tartása.
A megemlékezõ rendezvények megnyitóját a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Tagintézményének aulájában tartották május 9-én, ahol ünnepi mûsorral, Batsányi és
Baumberg Gabriella dombormûvének megkoszorúzásával és kiállítással emlékeztek a
tanulók a tanintézmény névadójára. A nyitórendezvényen Császár László polgármester képviselte a város önkormányzatát.

Sokéves hagyomány, hogy Batsányi szülõházánál a Járdányi Pál Zeneiskola fúvósainak elõadásában felcsendül a nemzeti
Himnusz, és ünnepi szavalatok, továbbá
megemlékezõ beszéd hangzik el. Idén Sági
István önkormányzati képviselõ így emlékezett: - Ma, a születésnapján nemcsak szülõvárosában fontunk Batsányi János emlékére koszorút, nemcsak itt gyújtunk gyertyát a 248 évvel ezelõtt született költõ sírjánál, de megemlékeznek róla mindazok a
tanítványok is, akik a költõmesterben azt a
magyar lantost látják, akiben a belsõ tüzet a

A Batsányi Emléknapok záró eseménye
május 12-én elõbb a költõházaspár sírjánál
történt: a nevét viselõ iskola tanulói gyertyát gyújtottak emlékükre.

Mária szavalata. Batsányi mellszobrát megkoszorúzta a Városszépítõ Egyesület, a Batsányi
Táncegyüttes, a Batsányi Mûvelõdési Központ és a Batsányi Kórus képviselõje.

Fotó: N. Horváth

Zentai Gábor gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen megelevenedett a
közel egyévszázados Batsányi-kultusz

Fotó: N. Horváth

A Batsányi Kórus énekkel adózott a lánglelkû költõ emléke elõtt
Aznap délután az önkormányzat nevében
Sólyom Károly alpolgármester és Bognár
Ferenc képviselõ, tanácsnok, a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum képviseletében Nagy
Eörsné igazgató és Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigazgató, továbbá a Batsányi
János Tagintézmény Diákönkormányzata nevében Somogyi Andrea tanárnõ és Göbölös
Balázs tanuló koszorút helyeztek el a
múzeum emléktábláinál. A koszorúzások a
hagyományok szerint a tóparti Pantheonfalnál, majd a költõházaspár szobránál folytatódtak. Ez utóbbi helyszínen a Batsányi
Kórus adott szép mûsort.

szenvedélyes meggyõzõdés, az erkölcsi tartás, a küldetéstudat felelõssége táplálta. A
mi Batsányink ezeknél többre talán soha
nem vágyott.
Idén sem maradt el a hagyományos Batsányi
Emlékülés, amelyet dr. Zsiray Ferenc elnök
nyitott meg, majd Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigazgató Fejtõ Ferenc Batsányi képe címmel vont párhuzamot a két magyar géniusz életpályája és szellemisége között. Az
emlékülés kulturális közremûködõi a Járdányizeneiskola kamaraegyüttese, valamint Szabó
Ábel és Burszán Botond tapolcai gimnazisták voltak.
Töreky László

I. Nemzeti Összetartozás Napja
1920. június 4-én a Párizs melletti Trianonkastélyban írták alá azt a békediktátumot,
amelynek értelmében Magyarország a
területének több mint 2/3-át, lakosságának
közel 2/3-át veszítette el. Ez a nap a magyar történelem gyásznapja.
- A Nemzeti Erõforrás Minisztérium megkeresésére a Veszprém Megyei Önkormányzat
abban a megtiszteltetésben részesítette iskolánkat, hogy felkérte az I. Veszprém Megyei Nemzeti Összetartozás Napja megszervezésére - tájékoztatta lapunkat Varga Tiborné, a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium igazgatója.
- A programban a mi iskolánkon kívül a
devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola, a
balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium, a pápai Petõfi Sándor Gimnázium, a
sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, a zalahalápi Csontváry Általános Iskola és a tapolcai iskolák - Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola, Szász Márton-is-
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kola, Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi
István Szakképzõ Iskola - vesznek részt. Az
érdeklõdõket több helyszín és gazdag program fogadja ezen a napon. A Tamási Áron
Mûvelõdési Központban 9 órától Czuczor
Sándor tart elõadást Trianonról, ezt irodalmi
felolvasó délelõtt követi. Az I. emeleti aulában mûvelõdéstörténeti vetélkedõ lesz, illetve
a magyar nyelvjárásokról nyílik kiállítás.
Ugyanebben az idõpontban, azaz 9 órától a
Városi Moziban Matúz Gábor A legbátrabb
város címû dokumentum-játékfilmjét vetítik.
A Köztársaság téri ünnepi programok 11 órakor
kezdõdnek. Trianon emlékére 1920 méteres távot tesznek meg a résztvevõk, majd néptánc
bemutató lesz. Kovács Norbert, a Veszprém
Megyei Közgyûlés alelnöke 12 órakor mond
ünnepi beszédet a Trianon Emlékmû elõtt. Az
ünnepi rendezvénysorozatra mindenkit szeretettel várunk - tette hozzá Varga Tiborné igazgató.
N. Horváth Erzsébet

Az esti megemlékezés és kultúrmûsor a
Batsányi János Mûvelõdési Központban került sorra. - N. Horváth Erzsébet újságíró emlékezett a költõre ünnepi beszédében. - Amikor Batsányit ünnepeljük, anyanyelvünket is
ünnepeljük. Batsányi a hídépítõk közül való,
határozott küldetéstudattal. Vezérnek született; a nagymûveltségû költõ tettekre váltotta
programját; mintát adott hûségbõl; a plebejus
származású ifjú a szellem nemese lett. A hûség embere hontalan; aki csúcsra tört, elszigetelt lett; hajolni nem tudott - kettétörték. Bilincsben is szabad vagyok - idézte a költõt - az
igazság él.
Az ünnepi beszédet bekeretezte a kultúrmûsor: a Batsányi Kórus átélt éneke, Füstös

Az est hatásos záradéka volt Zentai Gábor
fotókiállítása „Gondolatok … Batsányi nevével Európában”. A rendkívül gazdag gyûjtemény mennyisége, sokszínûsége is imponáló.
Az énekkar, tánckar szereplése színhelyei kiterjedtek egész Európára; képek, fotók, újságcikkek, tárgyi emlékek elhozták Tapolcára a
világot, miután Tapolca elvitte jó hírét a világba.
Mint N. Horváth Erzsébet megjegyezte,
köszönhetõ ez a kiállítás Zentai Gábor gyûjtõszenvedélyének - de mondhatnánk, nagyszerû
szervezõ munkájának is.
Végül a megemlékezõk gyertyát gyújtottak
a költõházaspár sírjánál.
G. Dr. Takáts Gizella

Büszke erdélyi származására
A tapolcai Tibori Józsefné, született Dénes
Margit a héten töltötte be kilencvenedik
életévét.
Fiatal lányként érkezett Erdélybõl 1945-ben.
Itt férjhez ment, a hatvanas évek elején balesetben elveszítette férjét, majd attól fogva
egyedül nevelte fel három gyermekét. Tibori
Józsefné Margit néni szeretõ gyermekei és
unokái társaságában vehette át Horváthné
Németh Edit alpolgármestertõl és Horváthné

Szalay Gyöngyi képviselõtõl az ország miniszterelnökének üdvözlõ levelét május 23-án.
Margit néni ma is büszke erdélyi származására, amely elmondása szerint kitartást adott
neki, azt, hogy életének nehéz ügyeit nem
hagyta soha elintézetlenül, bátran kiállt önmagáét, családjáért. Még sok boldog, egészségben töltött évet kívánunk neki gyermekei, unokái és dédunokája társaságában.
Töreky László

Fotó: Töreky

Horváthné Németh Edit és Horváthné Szalay Gyöngyi köszöntötték az
ünnepeltet

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA - OKTATÁS - SZABADIDÕ

Többnapos továbbképzés a szakiskolában
Harminc órás szakmai továbbképzésen
vettek részt május elsõ napjaiban a
SZASZET TÁMOP 2.2.3 projekt keretében a Széchenyi István Szakképzõ Iskola pedagógusai.
Magyar Szilvia szakképzési szakértõ elõadásából többek között megismerhették a
kompetencia alapú, moduláris képzési szerkezet kialakulásának szükségességét, felépí-

A csodaszarvas nyomában

tését, jelentõségét, a szakképesítéshez kapcsolódó szakmai- és vizsgakövetelményeket.
Az elõadó lapunk kérdésére elmondta, a továbbképzés fõ célja, hogy annak keretében a
kollégák megtanulják, miképpen tudnak a programban ténylegesen helyi tantervet és tanmenetet készíteni. - Ehhez segédanyagokat, informatikai eszközöket és a TÁMOP fejlesztéseket
tudjuk bemutatni számukra - tette hozzá. TL

Fotó: Töreky

Színpadon a Batsányi-tagintézmény tanulói

Fotó: Töreky

Az uniós támogatással megvalósuló projekt fontos eleme a szakmai
továbbképzés

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Tagintézménye május 5-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban tartotta kulturális bemutatóját.
A Batsányi Emléknapokhoz kapcsolódó
rendezvényen a több, színvonalas prózai,

Bringázz a munkába!

Szép labdarúgó-eredmény a katolikus iskolában
Április 27-én kistérségi labdarúgótorna
volt Szigligeten. Erre a versenyre elsõ alkalommal nevezett az iskola II. korcsoportú
csapata.
A kilenc csapatból a megérdemelt negyedik helyezéssel a zsebükben tértek haza a ta-

verses, táncos produkció mellett a Csodaszarvas legendáját is feldolgozták a tanulók.
- A Batsányi Gála már évek óta megalapozza a következõ napok ünnepi hangulatát - mondta Bajner Imre igazgató köszöntõjében.
NHE

nulók, hogy fogadják az elismerõ szavakat
társaiktól. A csapat gólkirálya Orbán Balázs
3. osztályos tanuló lett. A csapat további játékosai: Buzás Bertalan, Hegedûs Kristóf, Németh
Ábel, Sötét Áron, Lõrincz Trisztán, Hegedûs
Olivér, Hederics Tamás.
Bertók Katalin

Fotó: Gerencsér

A postások mindennapi munkájához nélkülözhetetlen a kerékpár

Fotó: Bertók

Hajrá, fiúk!

Az országos Bringázz a munkába! kampány népszerûsítése érdekében városunkban is szerveztek Bringás reggelit.
A felújított Köztársaság téren az esõs idõjárás ellenére is sok olyan kerékpárossal találkoztunk a reggeli órákban, aki nemcsak a

Igényes és ingyenes • Tér-Film-Zene Fesztivál városunkban
Elsõ ízben rendeztek városunkban TérFilm-Zene Fesztivált a Tapolca Tavasz
programsorozat keretében május 6. és 8.
között. A helyszín a közelmúltban megújult Köztársaság tér volt. A szervezõk
nem egyszeri alkalomra szánták az ingyenes többnapos kulturális eseményt, szeretnék, ha az városunkban hagyománnyá
válna.
„Ingyenes, igényes, szabadtéri kulturális
esemény - Kertmozi a város szívében” Így
hirdeti magát országszerte a Tér-Film-Zene
Fesztivál, amely 2004-ben debütált Budapesten, és mára megfordult az ország nagyobb
városaiban, megyeszékhelyein. Újdonság
viszont, hogy a fesztiválszervezõ a Tapolca
méretû városok irányában is lehetõséget látott
a folytatásra, és a városunk által felkínált
Köztársaság teret minden szempontból ideálisnak találta. Filmek, élõ zene, hatalmas méretû LED-falon megjelenõ képek, program-

kavalkád, méghozzá teljesen ingyenesen a
közelmúltban megújult Köztársaság téren.
Ami nagyvárosainkban bevált, miért is ne
válhatna be egy Tapolca méretû kisvárosban?
Legalábbis ebben reménykednek a Tér-FilmZene Fesztivál gazdái, helyi szervezõi és nem
utolsó sorban azok a városlakók, akik igényes, mégis könnyed, szórakoztató kulturális
programra szomjaznak. Május 6-án, azaz a
fesztivál nyitónapjának Zenés esti korzó névre keresztelt programja keretében a Tapolcai
Kamarakórus és a Tapolcai Musical Színpad
népdalköre adott mûsort, majd a város polgármestere, Császár László hivatalosan is útjára bocsátotta a fesztivált, amelynek létrejötte szorosan kötõdik a jelenleg is zajló városrehabilitációs programhoz. A kertmozik
hangulatát idézõ esemény bõvelkedett gyermekprogramokban, sikerfilmekben, de a
komolyabb mûfajokat kedvelõk is találtak
kedvükre valót. Nem feledkeztek meg a szer-

vezõk a Tér-Film-Zene Fesztivál hagyományos programzáró mûsorszámáról sem: a
Oliver Hardy és Stan Laurel némafilmjeirõl
sem. A filmek mellett helyi elõadók, kulturális csoportok zenés, táncos produkciói,
sõt, még kutyaszépségverseny is színesítette a
programokat. A szabadtéri rendezvény színpadi produkcióit és a filmvetítéseit is teljesen
ingyen élvezhette a publikum, egészen a
május 8-ai este fél hatkor kezdõdõ Kalimutu
Jazz Band koncertjéig, amikor is a hirtelen
jött esõ véget vetett az elsõ tapolcai Tér-FilmZene Fesztiválnak.
Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezetõje
szerint a város megújuló közösségi tereit élettel, kulturális kínálattal kell megtölteni. - A
Köztársaság tér a fesztiválgazdák és szerintünk is kiemelkedõen jó, hangulatos helyszín
a szabadtéri filmes esemény megrendezéséhez. Reméljük, népszerû lesz a városlakók és az
idelátogató vendégek körében - mondta. TL

Új Tapolcai Újság

Bringázz a munkába! kampány idõszaka
alatt, hanem egész évben használja a biciklijét mindennapi közlekedési eszközként a
városban. A Tapolca Kft. dolgozói a munkába, iskolába igyekvõ kerékpárosokat péksüteménnyel és meleg teával látták vendégül. GB

Levelek
a múltból
Levelek a múltból címmel újabb kötet
jelent meg S. Farkas Zsuzsanna tollából.
A tapolcai írónõ elõzõ könyvéhez, a
Kristálypalotához hasonlóan itt is novellák
és versek gyûjteményével találkozunk, viszont újdonság, hogy a kötet elsõ felében
egy kisregény kapott helyet.
A kötet címét is kölcsönzõ kisregényben
idõsíkok kavarognak, de a végére minden
láncszem a helyére kerül, és egy életeken
átívelõ történet bontakozik ki a múlt titkaiból. A könyvbemutató június 15-én lesz
a Wass Albert Könyvtár olvasótermében.
Füstös Zsuzsa

2011. május
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Kilenc évtizednyi dolgos élet

Fotó: Töreky

Isten éltesse, Dudi néni!
A tapolcai Békei Istvánné, becenevén Dudi
néni május 5-én ünnepelte 90. születésnapját gyermekei, unokái és dédunokái társaságában.
Az ünnepeltnek, - aki dolgozó éveiben
Tapolca ismert és közkedvelt boltosa voltSólyom Károly alpolgármester régi ismerõsként adta át az ország miniszterelnökének
üdvözlõ levelét, egy csokor virágot és egy
palackot a Város Borából. Dudi néni egészsége, fürge észjárása rácáfol a megélt kilenc

évtizedre, amely bõven tartogatott számára
örömet és bánatot is. Ilyen, máig megemészthetetlen örök fájó seb Békei néni életében
elsõ, pilóta férjének tragikus körülmények
közötti elvesztése.
Szerencsére Békei nénit ma már öt gyermeke, tizenhárom unokája és ugyanannyi
dédunokája szeretete veszi körül, nyugdíjasként is tevékeny életet él, és büszke arra,
hogy családjában megértés és összetartás
uralkodik.
Töreky László

Egyszerûbb bevallás, zöldebb hivatal
- Elkészültek az elektronikusan kitölthetõ,
ellenõrzéseket tartalmazó, illetve 2D vonalkóddal ellátott elektronikusan feldolgozható formátumú adóbevallási, bejelentési
nyomtatványok a tapolcai polgármesteri
hivatal pénzügyi irodáján - tájékoztatott
Dénes Emil, a tapolcai polgármesteri hivatal adócsoport-vezetõje.
Az ilyen típusú nyomtatványok jelentõsen
megkönnyítik mind a kitöltõ, mind a feldolgozást végzõ személy hibátlan munkáját, elkerülve a késõbbi hiánypótlásokat.
A nyomtatványok elkészítése, használata
mind a hivatal, mind az ügyfelek részérõl

komoly lépés az „e-közigazgatás” felé vezetõ
úton. Megalapozza a mielõbbi elektronikus
beküldés lehetõségének kimunkálását, feleslegessé téve ezzel a papíralapú kapcsolattartást a hivatal és az ügyfél között. A nyomtatványok elérhetõk a www.tapolca.hu honlapon
a „Hivatali oldal, közérdekû adatok /Ügyintézés /Elektronikusan kitölthetõ...” linken.
Ez a fajta kommunikáció a késõbbiekben
még gyorsabb, kontrolláltabb ügyintézést tesz
lehetõvé a felek között, nem utolsó sorban
csökkentve a papírfelhasználást, ezzel
„zöldebbé” téve környezetünket.
(Forrás: Polgármesteri Hivatal)

Felhívás
A tapolcai Városszépítõ Egyesület, a Városért Egyesület, az Épített és Természeti
Értékek Védelméért Alapítvány és a Vállalkozók Egyesülete Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával a 2011. évben is meghirdeti a „VIRÁGOS TAPOLCÁÉRT” mozgalmat,elõkertek,családi házak,erkélyek és lakóközösségek épületeinek virágosítására. Az
elbírálás helyszíni szemle alapján történik. A jelöléseket és/vagy jelentkezéseket névvel és
címmel ellátva július 15-ig lehet a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban és a Fõtéri
Könyvesboltban gyûjtõ urnákban elhelyezni. Az eredményhirdetésre 2011.augusztus 20-ai
ünnepségek meghatározott napján kerül sor. A díjazott résztvevõk értesítést kapnak.
„Szépítsük együtt városunkat!”
A szervezõk

A bankkártyás adóbefizetésrõl és az APEH
elnevezést tartalmazó csekkek felhasználhatóságáról
Bankkártya használatával adófizetést valamennyi, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóra, illetve költségvetési támogatásra, letéti kartonra lehet teljesíteni,
továbbá lehetõség van az árverési vételár,
illetve vételár elõleg elektronikus befizetésére is. A bankkártyával történõ adófizetés
terminálokon keresztül történik, a befizetés realizálásakor valamennyi bankkártya
típus elfogadott.
Befizetést az adózó önmaga, vagy képviselõje útján teljesíthet, illetve meghatalmazott képviselõje, pénzügyi képviselõje útján,
amennyiben képviseleti jogosultságát megfelelõen igazolja.
A bankkártyás befizetés során a befizetést
teljesítõ - jogszabályban meghatározott kivételektõl eltekintve - nyilatkozatot tesz arról,
hogy a befizetett összeget az adóhatóság mely
adóra, mely összegben számolja el a befizetésre jogosult adófolyószámláján. A befizetés
plusz költséggel sem a befizetésre jogosultat,
sem a befizetést teljesítõt nem terheli, lévén
ezt a költséget az állam viseli.
A NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósá-

gát tekintve a veszprémi központi ügyfélszolgálaton, valamint a pápai kirendeltségen van
lehetõség ezen szolgáltatás igénybevételére.
Amennyiben pedig az adózó adó befizetési
kötelezettségét készpénz-átutalási megbízás,
azaz csekk útján kívánja teljesíteni, s ezt az
adózóra irányadó jogszabályi rendelkezések
is lehetõvé teszik, az alábbi lényegi információkat érdemes tudni.
Mint ismert, 2011. január 1-jétõl az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) néven mûködik tovább.
A készpénz-átutalási megbízásokon a „Számlatulajdonos számlaszáma, neve” mezõben
található APEH megnevezés módosítása, a
névváltozás miatt az új csekkek bevezetése
folyamatosan történik, mely azonban a már
forgalomban lévõ csekkek felhasználhatóságát nem érinti. Tekintve, hogy az átalakulás
kapcsán a készpénz-átutalási megbízásokon
szereplõ számlaszámok nem változtak, ezért
a korábbi - APEH megnevezést tartalmazó csekkek a befizetések teljesítésére továbbra is
felhasználhatóak.
NAV
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Aláírásgyûjtés Tapolcán
A helyi MSZP-szervezettel közösen aláírásokat gyûjtött, civil szervezetekkel konzultált és lakossági fórumot tartott Harangozó
Gábor szocialista országgyûlési képviselõ
Tapolcán április 21-én.
Harangozó Gábor és Lévai József, az
MSZP helyi elnöke a Tamási Áron Mûvelõdési Központban tartott lakossági fórumot
megelõzõen tájékoztatta a sajtó képviselõit.
Elhangzott: a párt országszerte aláírásokat
gyûjt, hogy érzékeltesse a kialakult társadalmi elégedetlenséget a kormány intézkedéseivel szemben. A „Idõben szólunk” elnevezésû kérdõívekben az „igazságtalan adórendszer” és az „indoklás nélküli elbocsátások”

ellen, továbbá az „alkotmánybíróság eredeti
hatáskörének visszaállítása” érdekében kérik
a tapolcaiak egyetértését. Harangozó Gábor
hangsúlyozta: országszerte úgynevezett „részországgyûléseken” konzultáltak az emberekkel és a szakmai szervezetekkel az elmúlt
idõszakban. Minderre azért volt szükség,
mert „a kormány elképesztõ módon rombolta
le a demokratikus alapintézményeket, és egy
olyan autokrata, diktatúrába hajló rendszert
kezdett építeni, amelyhez az MSZP nem
kíván asszisztálni”. A szocialista országgyûlési képviselõ elmondta, mindent elkövetnek
azért, hogy egy új alkotmányozási folyamat
indulhasson el a jövõben.
Töreky László

Középpontban az anyaság
Az ÁNTSZ május 2-a és 5-e között rendezte meg városunkban a Születés Hete
programsorozatot.
A rendezvény 2-án az „Én anyukám” címû
rajzkiállítás megnyitójával indult a Városi Moziban. A kiállításra idén a megszokottnál is
több, mintegy 250 pályamunka érkezett
Tapolca és a kistérség nyolc iskolájából és
óvodáiból. A legjobb rajzokért járó elismeréseket dr. Szabó József tisztifõorvos, Horváthné
Németh Edit alpolgármester és Kállai Tünde

vezetõ védõnõ adta át a kicsiknek.
Május 3-án és 4-én este hat órától Babák az elsõ év címmel mozinézésre invitálták a
szervezõk a várandós, illetve kisgyermekes
anyukákat. Az idei programokból nem hiányozhatott a keszthelyi szülõszoba látogatás
dr. Novák Péter fõorvos szakmai vezetésével
és a Baba-mama Klub rendezvénye sem.
Utóbbiban az õssejt felhasználásról és a homeopátiáról hallhattak elõadást a kismamák.
Töreky László

Összefognak a nagycsaládosok Tapolcán
Hiányzik a városból egy olyan közösség,
ami a többgyermekes családokat fogja öszsze - vetette fel néhány anyuka, miközben
szaladgáló gyermekeiket figyelték a játszótéren. Régen megszûnt már, mégis sokan
emlékezhetnek a Nagycsaládos Egyesületre, amelyet újra életre hívtunk április 20-án,
Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesülete néven.
Az Egyesület Tapolca város és környéke
nagycsaládjait tömöríti, 18 alapító családdal.
Az elnök feladatait Kondor Péter vállalta, aki
három gyermeket nevel. Elnökhelyettes
Fülöpné Ihász Ilona, négy gyermek édesanyja. A papírmunkát Hagáné Bátai Ágota végzi,
mint az Egyesület titkára, pénzügyek terén
Pappné Péter Mónikának szavaztak bizalmat
a tagok. Székhelyünk a Kazinczy tér 13. társasház klubhelyisége lett, melyért ezúton is
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köszönetet mondunk a lakóközösségnek.
Egyesületünk szeretettel vár mindenkit, aki
három vagy több gyermeket nevel vagy
nevelt fel, egyetért a társulás célkitûzéseivel,
illetve aktív szerepet vállalna azok megvalósításában. A közösség tagjai egymást segítve,
támogatva, együtt kívánnak megoldást találni
az egyre szaporodó hétköznapi gondokra.
Mivel frissen alakultunk, tagjainkat is a frissesség, lendületesség jellemzi. A nagycsaládosok egyesületeinek ereje az önkéntes munkában rejlik, nincsenek alkalmazottak. Úgy
véljük, ez a fajta munka összekovácsolja a
csapatot. Elsõ ilyen közös munkák a székhelyül kapott klubhelyiség kifestése lesz. Tapasztalatok szerint a nagycsaládosok fogékonyabbak a szociális szférában jelentkezõ problémák megoldása iránt. Szeretnénk a belépõ nagycsaládokat egymást ismerõ és segítõ közösség-

gé formálni. Kulturális, ismeretterjesztõ programok szervezésével, a szociális rászorulók
segítésével, támogatásával azt kívánjuk elérni,
hogy szoros, ún. lelki kapocs is kialakuljon a
családok között. Valljuk: azzal, hogy több
gyermek felnevelését vállaljuk, az élet, illetve
az anyaság tiszteletérõl, emellett a házasság
intézményéért és a jövõ generációjáért érzett
felelõsségünkrõl teszünk tanúbizonyságot.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
szervezi június 4-én Nyirádon azt a régiós
családi napot, ahol mi is bemutatkozunk majd.
Június végére tervezzük saját családi ismerkedõs napunkat bogrács-partyval egybekötve.
Augusztusban a vállalkozó szellemûek sátortáborban vehetnek részt. Õsztõl havi rendszerességgel szeretnénk egy, az önkormányzattól
igényelt helyiségben gyerekprogramokat tartani: kézmûves órát, zenei foglalkozást, ün-
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nepi mûsort Mikulás-karácsony táján. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetõségeket is, hogy
terveinkbõl minél több megvalósulhasson.
Keressük a kapcsolatot más civil szervezetekkel, szívesen fogadunk minden segítséget. A klubhelység felajánlásán kívül kaptunk már színes papírokat a kézmûves foglalkozásokhoz Horváth Magdolnától, egy
anyuka pedig két zsák plüss állatot ajánlott
fel, melyet tombolasorsolásokra tartogatunk.
Várjuk tapolcai és környékbeli üzletek, vállalkozók segítségét, akik kedvezményt biztosítanának a nagycsaládos egyesület tagjai
részére, ezzel is segítve mûködésünket.
Összefogva segítsünk egymáson, hogy a
mindennapok élhetõbbek legyenek!
Elérhetõség:
tapolcainagycsalad@citromail.hu.
Hagáné B. Ágota

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

Az ifjúság joga, hogy újrafogalmazza önmagát!
- A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az
útra hívás és az új iránti kíváncsiság;
magában a vonulásban a véges végtelenség
és a majdani megérkezés reménye - mondta a tapolcai középiskolásokat búcsúztató
ünnepi köszöntõjében Császár László polgármester április 30-án a Szentháromságszobornál, a Fõ téren.
A több mint százötven ballagó diák énekszóval, vállán a búcsúzást jelképezõ tarisznyával, a szülõk, a barátok, az ismerõsök
ünneplõ karéjában érkezett a központi ünnepség helyszínére, ahol a Himnusz hangjait követõen Hatvani Mátyás, a Batsányi János
Gimnázium végzõs tanulója Mécs László
Verni kezdem az aranyhidat címû versét
szavalta el nagy átéléssel.
Császár László polgármester búcsúztató
beszédében hangsúlyozta, az ifjúságnak joga,
hogy újrafogalmazza önmagát, el kell engedni a gyermekeket, hogy majd visszatérhessenek.
- Egy új élet és egy új évezred hajnalán
félig sírva, félig nevetve búcsúztok egymástól. Isten hozzádot kell mondanotok a már jól
ismert falaknak, embereknek. Az ifjúkor csúcsaira léptek. Számotokra eddig az iskola volt
a kicsiny és a nagyobb emberi közösségek
találkozásának, szellemi-lelki-erkölcsi kölcsönhatásának legfontosabb, leginkább titeket alakító intézményi formája. Az iskolán
keresztül indul a gyermek a nagyobb világ
felé; a nagyvilág irányába. Az iskola jelentette számotokra a teljes világot eddig, a
felkészülést a felnõtt életre. Mert mindaz, ami
veletek az iskolában történt, cél és értelem
szerint való. A tanárnak az volt a feladata,
hogy segítsen benneteket a személyiség, a jellem kifejlesztésében. Az emberiség legfontosabb ismereteit tantárgyakban kínálták fel
nektek, hogy kedvetekre válogathassatok, s
az alkatotoknak, a gondolkodásotoknak legmegfelelõbb tudományokban mélyedhessetek el. Nem mindegy, hogy hogyan és mire

használjátok a megszerzett tudást. Rendkívül
fontos a helyes felismerés. De nem elegendõ
a jó döntés képessége, követni is kell tudni azt.
Majd az új Alkotmányt idézve kívánt sok
sikert a közelgõ érettségihez és az élethez a
ballagó diákoknak a polgármester: „Bízunk a
közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik
Magyarországot.”

lezettség, mely elõl nem térhettek ki, amelyet
nem ruházhattok át. Ennek a felelõsségnek a
viselésére készítettünk fel benneteket a szülõi
házzal vállvetve az itt töltött esztendõk alatt mondta az igazgató.
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola ballagói az „Alma mater” falai között búcsúztak.
Szollár Gyula, az intézmény igazgatója az
elmúlt évek eseményeinek felidézésével azok
emberformáló hatásairól is szólt búcsúztató
beszédében. - A jó szakemberre mindig és

Önkénteseket keres
a nyári Mikulásgyár!
A munkához városunkból is keresik az
önkénteseket. Most nyáron elsõsorban
tartós élelmiszert és ruhákat gyûjtenek
azoknak, akiket az árvíz és a belvíz
fenyeget.
Az önkéntesség évének apropóján idén
nyáron is mûködik a Mikulásgyár. A nyári
Mikulásgyár elsõként a várpalotai Pannónia Fesztiválon lesz jelen. A június 9-e és
13-a között zajló eseményen elsõsorban a
fiatalabb generációhoz tartozókat szeretnék rávenni arra, hogy vegyék õk is komolyan az önkéntes munka fontosságát.
A Mikulásgyár szervezõi a környékrõl
szeretnének több, önkéntes munkára hajlandó fiatalt megnyerni a feladatnak. Természetesen távolabbról is várják a jelentkezõket, de nekik saját maguknak kell
gondoskodniuk szállásukról, hiszen a jótékonysági rendezvénynek erre nincs kerete.
A városunkból jelentkezõ fiatalok levelét az
onkentes@mikulasgyar.hu címen várják.
NHE

Bajner Imre, a Tapolcai Általános
Iskola igazgatója Mester és tanítványdíjban részesült.
A díjat a Kutató Gyerekek Tudományos Köre Tehetségsegítõ Tanács azzal
a céllal alapította, hogy rajta keresztül is
elismerését fejezze ki azoknak a személyeknek, akik több éves kiemelkedõ tehetséggondozó munkát folytatnak. Ebben az évben az országból 5 pedagógus
kapta meg ezt az elismerést.
Bajner Imre igazgató több mint 10
éve készíti fel tanítványait a kutatásokra, tudományos konferenciákon való
megmérettetésre. Évente 2-3 tanuló
kutatómunkáját segíti, irányítja kiváló
eredménnyel. A tanítványok közül minden évben volt országos döntõn elsõ helyezést elért, sõt, volt olyan év is, hogy
több tanuló - más-más kategóriában kapott elsõ helyezést. A kutatások komolyságát, mélységét mutatja, hogy a
legsikeresebb kutatómunkákat a Magyar
Tudományos Akadémiára is meghívták.
A díj átadására április 19-én Budapesten került sor.

Fotó: N. Horváth

„Most búcsúzunk és elmegyünk...”
A központi ünnepséget követõen a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium a Városi
Rendezvénycsarnokban megtartott ünnepségen búcsúztatta el végzõseit. Varga Tiborné
igazgató az értékõrzés és értékteremtés fontosságára is figyelmeztette az útra indulókat.
- Értéket teremteni, s elõdeink örökségét megõrizni a legszebb feladat, a legnagyobb felelõsség, mit ember vállalhat. Olyan köte-

egyre nagyobb szükség van. Az összecsapott,
felületes munka csak rövidtávon kifizetõdõ hangsúlyozta. - Ha jó szakember vagy, nem
kell félned a kihívásoktól, túl fogsz lépni a
nehézségeken. Az sem baj, ha külföldre visz
a sorsod, csak sose feledd, hol a hazád.
Az ünneplések szép pillanatait követõen
május 2-án már ismét az iskolapadok várták a
végzõsöket, hogy megkezdjék érettségi vizsgájukat.
N. Horváth Erzsébet

Mese helyszín - Balaton-felvidék
Helka címû gyermekregényével és találós
versikéivel a Wass Albert Könyvtár Gyermekrészlegére látogatott Nyulász Péter
május 12-én. A költõ legújabb alkotását
egy Balaton parti nyaralás ihlette. Egy híres
balatoni történetet, a Tótündér legendáját
tovább gondolta, s fantáziálva képzeletbeli
barangolást tett a Balaton-felvidéken.
Az elsõsorban kisiskolásoknak szóló történethez egy társasjáték is tartozik. A költõ a
lapunknak adott interjúban elmondta, hogy
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell
kitalálni különbözõ mesés helyszíneket, hiszen

Mester
és tanítvány

egy varázslatos vidék vesz körbe minket, amit
könnyedén átültethetünk a mese világába.
Nyulász Péter az író-olvasó találkozót
közvetlen SZÓ-játékká varázsolta a gyerekek
számára, akik a mondókákat, versikéket vidáman skandálták. Verseltek többek között a
jobb és bal lábról, a szüretrõl, az arcról és az
évszakok hangjaival is született egy négysoros. A gyerekek élvezték a szórakoztató mondókázást. A találós versikék visszhangra találtak. Nagy szemekkel, gyermeki értelemmel kurjongatták be a válaszokat. A költõ egy vetítéssel zárta a kis „olvasókkal” való találkozót.
Nyulász Péter 5 évesen „írta” az elsõ versét, majd további versek születtek. Felnõttként újságíró lett. Gyermekei megszületése
után tért vissza a mondókák, gyerekversek világához. Munkásságát ma már teljesen a gyerkõcöknek szenteli, hiszen a Dörmögõ Dömötör
legújabb kori története is az õ nevéhez köthetõ, és egy gyerekportál, a www.egyszervolt.hu
szerkesztõje is.
Füstös Zsuzsa

Gratulálunk!
Az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Nagykörösön megrendezett
döntõjében a Batsányi János Gimnázium
és Kollégium csapata (Tóth Krisztina,
Slang Henrietta, Kiss Bence, Kardos
Gergõ, Szi-Péter Zsófia) a 22 induló
közül a 8. helyezést szerezték meg!

Alabárdos siker
A DUE Médiahálózat 18. alkalommal írta
ki a Tehetségkutató Diákmédia-pályázatot,
amelyen nagyszerû tapolcai eredmények
születtek.
Mint Zentai Csaba tanár úrtól, a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében mûködõ újságírószakkör vezetõjétõl megtudtuk, a pályázatra azokkal a

második helyet szintén az alabárdososok
nyerték el: Takács Friderika és Smidhoffer
Eszter.
Az elismerõ oklevelet és az ajándékcsomagot Kecskés István, dr. Balázs Géza, valamint
Szayly József, a DUE alelnökei adták át a díjazottaknak a május 6-án megrendezett sajtófesztiválon.

VIII. Oviolimpia
Május 19-én immár nyolcadik alkalommal
adott helyszínt a rendezvénycsarnok az Oviolimpiának, ahol az összes tapolcai óvodás
egy sportos délelõttön vehetett részt. Volt,
aki versenyzõként, volt, aki szurkolóként.
Ebben az évben is minden óvoda oviolimpiás pólóval szerepelt a versenyen, melyet a
rendezvény emlékére ajándékba kaptak az óvodák. Bemelegítõ jelleggel és kedvfokozásnak
minden kisgyerek eltáncolta a kacsatáncot. Ezután megkezdõdtek a sor- és váltóversenyek,
ahol a feladatok ügyességet és gyorsaságot
kívántak meg a résztvevõktõl. Hangsúlyozva a
játék és a részvétel fontosságát minden csapat
gyõztesként, serleggel, oklevéllel, csokoládéval
és üdítõvel térhetett vissza az óvodájába. CsD

Fotó: Zentai

A képen dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor (ELTE), Hegyi Bíborka Luca,
Kecskés István, a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének elnöke,
a Nemzeti Sport munkatársa és Szayly József, a Magyar Rádió alelnöke látható
legjobbnak tartott interjúkkal neveztek be,
amelyek az Alabárdos iskolaújságban megjelentek. Az interjúk alanyai között ott volt
Hende Csaba honvédelmi miniszter, Kovács
Ákos énekes-zeneszerzõ, Õsi Attila világhírû paleontológus és Szilaj Rezsõ barlangász
is.
Az év diákújságírója, az országos I. helyezett általános iskola kategóriában Hegyi
Bíborka Luca, az Alabárdos újságírója lett. A
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A több mint 3000 diákújságíró részvételével zajló rendezvényt dr. Schmitt Pál köztársasági elnök levélben üdvözölte. Szalai
Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke pedig a helyszínen szólt elismerõ szavakkal a DUE munkájáról.
A nap folyamán neves újságírókkal, színészekkel találkozhattak a fiatalok. Sok ismert
énekes is fellépett ezen a fesztiválon.
N. Horváth Erzsébet
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Jól futottak gimnazistáink
Tapolca és Sümeg ez év április 28-án
ismét megrendezte a hagyománnyá vált
váltófutóversenyét. Az eseményt négy
éve rendezték meg elõször, azóta minden évben több száz fiatalt és felnõttet
mozgat meg a verseny a Testvérvárosok
Világnapján.
Tavaly Sümegrõl, idén Tapolcáról indult a
népszerû verseny. Császár László polgármester több mint háromszáz versenyzõt köszönthetett a közelmúltban megújult Köztársaság
téren. A Köztársaság térrõl a rendezvénycsarnokig vezetett a bemelegítõ szakasz, ahonnan
hamarosan elstartolhattak az egyéni, illetve a
váltófutók. A váltópontokra buszokkal szállították a stafétabotot késõbb átvevõ versenyzõket.
A megmérettetésre idén a rendezõk legnagyobb örömére többen neveztek, mint tavaly,
a sümegi és tapolcai iskolák fiú és leány csa-

patai mellett a kistérségbõl Badacsonytomaj,
Szigliget, Monostorapáti és Révfülöp általános iskolás diákjai is rajthoz álltak.
Nem maradhatott ki a versenybõl a Tomcsányi
Ford Honvéd SE és a tapolcai rendõrök csapata sem, de egyéni nevezõket is megizzasztott
az út. Voltak, akik egyben futották le a közel
húsz kilométeres távot. Végül szép tapolcai
sikerrel ért véget a verseny, hiszen a Batsányi
János Gimnázium csapata remek eredményt
ért el, egy órán belül, 57 perc 20 másodperc
alatt gyûrte le a Tapolca-Sümeg távot. A legjobb eredményért járó vándorserleg így idén
Tapolcára került. A középiskolás leányoknál
a Kisfaludy Sándor Gimnázium csapata ért
leggyorsabban célba, az általános iskolás fiúknál és lányoknál azonban ismételten tapolcai
gyõzelem született. A díjakat Rátosi Ferenc
sümegi polgármestertõl vehették át a Kisfaludy
téren a legjobbak.
Töreky László

Szólj, síp, szólj ! . . .
Mindig a leghátrányosabb állapotú/helyzetû legyen a döntés alapja.
- Messze lakik? Elõbb mehessen haza.
- Legszegényebb? Elõször részesüljön a kedvezményekbõl.
- Legöregebb? Õ üljön az egyetlen székre.
- Legkisebb? Tessék fölvenni.
- Beteg? Gondosság, gyógyítás jár neki.
Akinek van szava, illetékessége, egészsége, eleve elõnyösebb helyzetben van; ne tolakodjék, ne éljen vissza (látványosan) elõnyével.
Lehet, hogy a hivatalok, hatóságok, üzletek stb. ajtajának zárát a pénz nyitja ki, de elõbb
a szívek ajtaját kell kinyitni - pénz nélkül. Így emberséges - s remélem - jogos is.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Sallér Géza szerzetes tanár
(Nagykanizsa, 1911. június 25. - Keszthely, 1999. augusztus 30.)
A csornai szerzetesrendben végzett teológiai fõiskolát. A grazi egyetemen latin-német szakos diplomát kapott. Elsõ munkahelyén, a szombathelyi premontrei gimnáziumban is e tárgyakat tanította. Innen viszszakerült Csornára, ahol ún. magiszterként dolgozott és a kispapok
nevelésével foglalkozott. A szerzetesrendben a Sallér Hermann nevet
használta. Néhány év múlva, 1935-tõl már a premontrei rend keszthelyi fõgimnáziumában tanított. Itt hosszú ideig, egészen az államosításig tanított németet,
latint és hittant. A Mária Kongregáció vezetõje volt. A rend megszüntetése után 1948-ban
Tapolcára került és az általános iskolában tanított, fõként magyar nyelvet. 1957-tõl a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban tanított német nyelvet 1980-ban történt nyugdíjazásáig.
Nyugdíjas éveit keszthelyi lakásán töltötte. Sokat írt, különösen ifjúsági és életrajzi regényeket, és németbõl fordított. 88 évesen hunyt el. Keszthelyen a premontreiek sírboltjába
temették.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Antal-hegyi zöldséges nyúlragu

Fotó: Töreky

Mindkét városból több százan futottak a már hagyományos versenyen

Felettünk a csillagok

48. rész

Az elsõ távoli „Föld”?
Kutatóknak sikerült felfedezni az elsõ
olyan Naprendszeren kívüli bolygót, amelyrõl azt állítják, hogy megfelelõ feltételekkel rendelkezhet a földi élet számára. A
Gliese 581d tõlünk 20 fényévre található.
Az eredmények egy új számítógépes modellnek köszönhetõk, mellyel képesek modellezni az exobolygók éghajlati viszonyait.
A Gliese 581 - az említett bolygó csillaga - egy vörös törpe, ami a Napnál jelentõsen kevesebb hõt és fényt bocsájt ki. Ennek köszönhetõen a bolygót alig harmadannyi napfény éri, mint a Földet, és a közelsége miatt kötött keringésû (vagyis mindig
ugyanazt az oldalát fordítja a csillaga felé),
viszont a szimulációk szerint feltételezhetõ
sûrû, szén-dioxidban gazdag légkörnek köszönhetõen tartósan képes a felszínén megmaradni a folyékony víz.

A Gliese 581d tömege kb. hétszerese,
átmérõje pedig duplája a Földnek. Ebbõl
kifolyólag a gravitáció nagyjából kétszerese lehet az általunk megszokottnak.
Az élet - esetleges jövõbeni - kifejlõdésének kedvezhet még az a körülmény is,
hogy a Gliese 581 egy vörös törpecsillag,
mivel a Naphoz képest ezek a csillagok jóval tovább „élnek”, akár 10 milliárd-1 billió
éves idõtartamig is. Ennek az idõnek a hoszszát jól szemlélteti az a tény, hogy a Világegyetem keletkezése óta még egy vörös törpe sem ért „élete” végére.
Az viszont beárnyékolja a felfedezés tényét, hogy közel fénysebességgel haladva
is több mint 20 évig tartana az út a Gliese
581d-re, a technika mai színvonalát alapul
véve pedig még ennél is több, minimum
300 ezer évig tartana az odavezetõ út. HL

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ júniusi programjai
1. 18 óra: Kistérségi és városi pedagógusnapi ünnepség, Ünnepi köszöntõt mond: Sági
István képviselõ, Ünnepi mûsor: Oberfrank Pál színmûvész; 4. 12 óra: I. Veszprém Megyei
Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni megemlékezés a Köztársaság téren, emlékezõ beszédet mond: Kovács Norbert a Megyei Közgyûlés alelnöke; 8. 17 óra: „Zenés esti korzó” a
Köztársaság téren, KDOP-3.1.1/B-2F-2010-0002 „A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” pályázat keretében. Közremûködnek: Tapolcai Ált. Isk. Bárdos Lajos Intézményegység: Kicsinyek kórusa, Járdányi Pál Zeneiskola tanulói; 9. 17 óra: Járdányi Pál Zeneiskola évzáró mûsora; 10. 18 óra: Acro Dance SE évzáró mûsora.
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. szerda 18-20. Tudatosan - Egészségesen - Természetesen!
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Zöldséges ragu, borral és zamatos nyúlhússal. Használjunk hozzá friss idényzöldségeket, jó minõségû vörös bort. Én
általában a nyúl elejébõl vagy gulyáshúsból szoktam készíteni. Tehetünk bele
szárított erdei gombát is, de azt áztassuk
be meleg vízbe, és az áztató levet is adjuk
hozzá. Köretként adhatunk hozzá párolt
rizst, gerslit (árpagyöngyöt) vagy puha
fehér kenyeret.
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg nyúl
eleje, 1 fej vöröshagyma, 1 kis fej fehér
(fõzõ) hagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 2
szál sárgarépa, 1 szál gyökér zöldség, 1
kisebb cukkíni, 1/2 padlizsán, 1 tv paprika, 2-3 szem kisebb, kemény paradicsom,
2-3 ek sûrített paradicsom, 3-4 fej gomba
(csiperke, róka vagy tyúkgomba), 2 dl
száraz testes vörösbor, 1 dl tokaji furmint
borecet, 2 tk zöldfûszer keverék (bazsalikom, kakukkfû, lestyán, majoránna, tárkony),

zsír vagy olaj, só, bors, víz vagy alaplé.
Elkészítése: A húst megmosom és feldarabolom. Leválasztom a lapockát és a
borda részt. A zöldségeket megtisztítom, a
hagymát és a fokhagymát apróra, a zöldségeket pedig kockára vágom. Kevés zsiradékot hevítek, a hagymákat üvegesre
párolom.
Lepirítom a répát és a gyökeret is, majd
hozzáadom a húst is, és azt is lepirítom. A
paradicsompürét elkeverem a húsos zöldséggel, sózom, borsozom, és felöntöm a
borral. Jól beforralom, beleteszem a fokhagymát, a zöldfûszereket, a cukkínit, a
padlizsánt, az ecetet és a paprikát, majd
felöntöm alaplével (vízzel). Kis lángon
fõzöm, míg a hús és répa megpuhul. Ekkor teszem bele a paradicsomot és a gombát, és fõzöm még legalább 20 percet.
Jó étvágyat hozzá!
Halász János gasztronómus

Mentõs is lehet belõlük
Nyílt napot tartott május 10-én a tapolcai
mentõllomás. A város többszáz óvodásának és kisiskolásainak mutatták be
munkájukat, felszereléseiket.
Szalai László mentõállomás vezetõ lapunknak elmondta, minden évben a Mentõk
Napján rendezik meg nyílt napjukat. Céljuk,
hogy a gyerekek közvetlen közelrõl láthassák
mindennapjaikat. - Talán néhányuk kedvet
kap a szakmához és mentõs lesz belõlük fogalmazta meg reményét a mentõtiszt.
Erre van is némi remény, hiszen a barátsá-

Szójátékok
- A haszontalannak semmibõl sem származik
haszna.
- Hiába vágyakozik kényelmes ágyra, számára ez csak vágy maradt.
- Vegyesen ivott felváltva a kocsmában bort
és vegyes pálinkát.
- Komolyan mondom, hogy te néha komolytalanul viselkedsz.
- Egyesek egy s-sel írják sietve a lassant.
- Ez nem filozófia, hanem a víziló fia.
- Két hasonmás fiú hason mászik.
Dr. Töreky László

Új Tapolcai Újság

gos mentõsök nagy türelemmel foglalkoztak
a kicsikkel, így remélhetõen nem a félelem
lesz az elsõ érzése a gyerekeknek, amikor éles
akcióban látják viszont a mentõszolgálat munkatársait.
Töreky László

A katolikus iskola
a váltófutóversenyen
A már hagyománnyá vált megmérettetés
idén is népes gyereksereget vonzott a kicsiktõl a nagyokig egyaránt.
Az évfolyamonkénti mérkõzéssorozatokban heteken át folyt a küzdelem a dobogós
helyezésekért. Látványosabbnál látványosabb
és sportszerû mérkõzéseknek lehetett szemtanúja a közönség, amely hangos szurkolással
biztatta kedvenceiket. A versenysorozat negyedik helyezettje a negyedik, harmadik helyezettje az ötödik osztály lett. A vártnál kevésbé szoros, de annál látványosabb mérkõzésen dõlt el az elsõ helyezés sorsa. A dobogó
második fokára a hetedik, elsõ fokára pedig a
nyolcadik osztályos tanulók csapata állhatott fel.
A csapat névsora: Gáli Dávid, Konkoly
Zoltán, Major Dávid, Tóth László, Kovács Péter,
Orbán Viktor. A versenysorozat gólkirálya Tóth
László lett a maga 14 góljával. Bertók Katalin

SPORT

Bajnoki arany a TVSE kézilabdás lányainak
Utolsó megyebajnoki mérkõzését játszotta
a TVSE Nõi Kézilabda Csapata, bajnokhoz
méltó eredménnyel zárva a 2010-2011-es
szezont.
Tökéletes, hibátlan tavaszt produkáltak a
lányok, egyetlen pontot sem vesztettek, a lejátszott 9 mérkõzésbõl maximális 18 pontot
teljesítettek (Csopakkal 43:15, Balatonfüreddel 24:19,Ajkával 30:25, Nyiráddal 42:27,
Pápai KC-val 48:21, Várpalotával 42:23,
MOTAX Pápával 37:24, Õsivel 39: 12).
Teljesítményükre a koronát az utolsó
bajnoki fordulóban Úrkúton tették a harmadik helyezett otthonában, ahová mintegy
25-30 fõs szurkolói csokor kísérte a csapatot.
A hangulat remek volt. A két szurkolótábor
már a meccs elõtt megadta az alaphangulatot.
S hogy a mérkõzésen mi történt? Az elsõ
10 percben sok-sok hiba, ideges játék, kihagyott hétméteresek. De mihelyt a görcs

elmúlt, helyre állt minden. A félidei 15:6-os
eredményt követõen a második játékrészben
magabiztosan, pontosan játszottak a lányok, s
a végét jelentõ sípszó után frenetikus
ünneplés, együtt a szurkolókkal, konfetti,
pezsgõ, ahogy ez ilyenkor megjárja. A meccs
végeredménye 30: 18 lett.
Ez a bajnoki cím egyúttal azt is jelenti, hogy
a lányok a következõ bajnoki szezont egy
osztállyal feljebb, az NB II-ben folytathatják.
S most egy meghívás mindazoknak, akik
szeretnének együtt ünnepelni a bajnok kézilabdás lányokkal, akik szeretik a tapolcai nõi
kézilabdát. A hivatalos éremátadási ceremóniát június 5-én tartja a szakosztály a rendezvénycsarnokban a Veszprém megyei nõi válogatott Tapolca VSE mérkõzés szünetében.
Az esemény pontos idõpontjáról és programjáról tájékoztatjuk olvasóinkat (Napló, Tapolcai Hírözön, plakát).

Érmek és helyezések az Sz-L Bau
Balaton Vívóklub versenyzõitõl
Az elmúlt idõszakban számos versenyen
mérették meg magukat az Sz-L Bau
Balaton Vívóklub versenyzõi, s mint ahogy
hozzászoktunk a remek eredményeikhez,
most sem okoztak csalódást.
A kadet-junior-felnõtt kategóriákban már
a jövõ évi hazai elõválogatók zajlottak, ahol
minden kategóriában volt döntõsünk.
Kiemelkedõen kezdte a szezont Siklósi
Enikõ felnõtt bronz, kadet ötödik, junior
hatodik helyezésével. Csák Dániel junior
bronzéremmel, Siklósi Gergely junior
hatodik hellyel (edzõjük: Szalay Gyöngyi),
valamint Hanczvikkel Márk felnõtt válogató
ötödik, Sáfár Cirill kadet nyolcadik(edzõjük:
Eitner Kinga) helyezésével.
A fiatalabbak két Olimpici GP fordulón is
megmérettették magukat Pécsett és Békéscsabán.
Vívóink kiemelkedõen szerepelnek az
utánpótlás-mezõnyben. Érem nélkül soha
nem tér haza Siklósi Gergely. Pécsett mindkét
korosztályban ezüstérmet szerzett, majd Békéscsabán az újoncoknál arany, a serdülõknél
ezüstérem került a nyakába.
További eredmények Pécsrõl: A gyermek
fiú kategória 73 fõs mezõnyben Cziráki
Bálint 2. helyezett lett, Farkas Csaba 3.
helyezést ért el.

Az újonc fiú kategóriában 86 fiú állt pástra.
Ebbõl a mezõnybõl Cserepes Dominik az
elsõ, Siklósi Gergely a második, Müller
Roland a nyolcadik helyen végzett.
Békéscsabáról versenyzõink egy aranyéremmel, két ezüstéremmel és három döntõs
helyezéssel tértek haza. Eredmények: gyermek fiú kategóriában a 76-os mezõnybõl
Cziráki Bálint ezüstérmet szerzett, Gelencsér
Bence a 6. helyet vívta ki magának. Újonc fiú
kategóriában Siklósi Gergely gyõzött, Cserpes
Dominik nyolcadik lett a 67 fõt számláló
mezõnyben. Az újonc lányoknál 62 indulóból
a döntõbe jutott Siffer Klaudia, és ott 7. lett.
Az Olimpici versenysorozat június 15-20-áig
tartó Magyar Bajnoksággal ér véget, de addig
még Szolnokon május 28-29-én az Országos
Diákolimpián szurkolhatunk vívóinknak,
ahol iskoláikat képviselve állnak pástra.
Bajnokcsapatok Európa-kupáján vett részt
Heidenheimben az Sz-L Bau Balaton Vívóklub Rédli András, File Mátyás, Hanczvikkel
Márk, Csák Dániel összeállítású férfi párbajtõr-csapata, a tapolcai központú egyesület
történetében elõször. A rangos viadalon jól
helyt állt a tapolcai alakulat .A késõbbi
gyõztes Madrid ellen szenvedtek vereséget,
amelyben többek között a pekingi olimpiai
bronzérmes, Abajó is szerepelt.

Batsányi-kupa 2011
Fotó: TVSE

Gratulálunk! Csak így tovább!

Aranyéremmel tért haza
a magyar férfi párbajtõr-válogatott
A németországi Heidenheimben rendezett Világkupa-viadalon ismét bizonyítottak a
magyar párbajtõrözõk, nem adták alább az aranynál.
Huszonhét nemzeti válogatott vívta csatáját a világkupán, köztük a magyar is. A két
tapolcai fiúval, Boczkó Gáborral és Rédli Andrással (a válogatott másik két tagja Imre
Géza és Somfai Péter) felálló magyar férfi párbajtõr-válogatott körrõl körre ejtette ki a
csapatokat: Spanyolországot, Németországot, Koreát. A döntõben az Amerikai Egyesült Államokkal kerültek szembe a fiúk, s ott is megállíthatatlanok voltak. Így az aranyérem a legjobb
helyre került.

II. FÖLDön futók verseny
Május 18-án kora délután népessé vált a
rendezvénycsarnok elõtti terület. Kisiskolások és nagyobb diákok készültek a futóversenyre.
A városi sportszervezés által meghirdetett
versenyre nemcsak tapolcai gyerekek érkeztek, hanem a környezõ települések iskolái is
népes létszámmal képviseltették magukat a

futóversenyen (Taliándörögd, Monostorapáti,
Badacsonytomaj).
A különbözõ korcsoportok résztvevõinek
természetesen más-más távot kellett teljesíteniük ezen a napsütéses délutánon. A legkisebbek mezõnye volt a legnépesebb. Az I. és a II.
korcsoport (1-4. osztály) versenyén több mint
százan indultak. Mindenki teljesítette a távot.

A Batsányi-héten két hagyományos sportos eseményt rendezett a Batsányi Tagintézmény. Az alsó tagozatosoknak a II. szivacskézilabda tornát, a felsõ tagozatos
lányoknak a 11. Kézilabda-kupát.
Mindkét rendezvényt dr. Komjátiné Nyakó
Györgyi tagintézmény-vezetõ nyitotta meg,
üdvözölte a résztvevõ csapatokat, vezetõiket,
edzõiket, a megjelent szülõket, nagyszülõket,
szurkolókat.
A szivacstorna nyitó mérkõzése a kisfiúk
bemutató meccse volt, majd a kislányok két
korcsoportban kezdték el a körmérkõzéseket
(mindkét korcsoportban Badacsonytomaj,
Révfülöp, Batsányi tagintézmény).
A kicsik, a 2001-2002-ben születettek versenyét Badacsonytomaj nyerte a Batsányi és
a Révfülöp elõtt. Oklevelet, érmeket és kupát
vettek át a gyerekek. A különdíjasok emléktárgyakat kaptak. A gólkirálynak járó ajándékot a batsányis Dorfinger Réka vehette át. (25
gól). A legtechnikásabb a révfülöpi Sarkanti
Virág, a legjobb kapus Badacsonytomajról
Fülöp Nóra lett.
A nagyobbak (3-4. osztály) csatáját a házigazda Batsányi nyerte, legyõzve mindkét ellenfelét. A dobogó második fokára a Révfülöp, a
harmadikra a Badacsonytomaj állhatott.
Különdíjasok: gólkirály Giczi Vivien (28

gól) Badacsonytomaj, legtechnikásabb játékos Szabó Friderika (Révfülöp). A torna
legjobb kapusának a batsányis Németh Katát
választották a szakemberek.
Az 5-6. osztályosok tornájára Úrkút csapata nem érkezett meg, ezért a két induló csapat (Badacsonytomaj és a Tapolcai Ált. Iskola) oda-vissza mérkõzést vívott, melynek
gyõztese a Badacsonytomaj lett.
A IV. korcsoportban három csapat mérkõzött, Révfülöp, Badacsonytomaj és a Tapolcai
Általános Iskola.
Az aranyérem sorsa, színvonalas, kemény
mérkõzésen dõlt el a Tapolcai Általános Iskola javára a Révfülöp ellenében. A fej-fej melletti küzdelemben a megyebajnok tapolcai
iskola lányai jól hajráztak, s õrizték meg a
vándorkupát.
Mindkét korcsoportban különdíjakat is
kiosztottak.
A III. korcsoport legjobbjai: kapus Kovács Janka (Badacsonytomaj), gólkirály Giczi Vivien (Badacsonytomaj), legtechnikásabb játékos - Almás Vanda (Tapolcai
Ált. Isk.)
A IV. korcsoport díjazottai: kapus - Vajai
Franciska (Tapolcai Ált. Isk.), gólkirály Papp Dóra (Révfülöp), legtechnikásabb
játékos - Hársfalvi Júlia (Tapolcai Ált. Isk.).

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Sikeresen szerepeltek a tapolcai sakkiskolások Szombathelyen a nemzetközi korosztályos sakkgálán. A kiosztott 6 aranyérembõl 3
Tapolcára került. Az aranyérmek mellé 2
ezüstöt és egy bronzérmet is begyûjtött a
sakkiskola. Aranyérmes lett Érseki Áron,
Érseki Tamara és Koltai Anna, második
Kauffmann Péter és Ács, harmadik Bakos
Balázs . Kauffmann Kristóf 4., Huberth Márk
ötödik, Szabó Benjamin 8., Buzás Bertalan a
kilencedik lett.
Bravúros sikert ért el a kiesés ellen menekülõ tapolcai NB I/B-s csapat, a Tapolca
Rockwool VSE. A nemzeti sakkcsapatbajnokság utolsó elõtti fordulójában, 8:4
arányú gyõzelmet aratott a Kisbér-Ászár
gárdája felett.
Az utolsó, 11. fordulóban, a tapolcaiak
számára sorsdöntõ volt a mérkõzés a már

kiesett Balatonfüred ellen. A Füred felszabadultan játszott, és megérdemelten nyert
nagy arányban (8:4), mellyel a Tapolcát is
magukkal rántották az NB II-be. A nevetõ
harmadik, a Tolna megyei Decs maradt az
NB I/B-ben. A két NB I/B-s osztály 10.
helyezettei (Nyíregyháza és Tapolca) esetleg
egy osztályozó mérkõzésben reménykedhetnek.
NB II-es csapatunk 7:5 arányban maradt alul
a Bányász SK Ajka ellen. Érvényesült a
papírforma. Az utolsó fordulóban Sárvár SCTapolca VSE II 5,5:6,5. Meglepõ, bravúros
gyõzelem a bronzérmes házigazdák felett. A
bajnokságot a 9. helyen zárta NB II-es csapatunk.

LABDARÚGÁS:
Nyolc hete veretlen az NB III. Bakonycsoportjában futballozó Badacsonytomaj-

Tapolca FC. A 24. fordulóban hazai
pályán reális 1:1-es döntetlen a Balatonfüreddel. Góllövõ: Kiss M. A 25. fordulóban a Lipót vendégeként 0:0, igazságos döntetlen. A 26. forduló is döntetlen
eredménnyel zárult. BTFC I.-Haladás II.
2:2. Góllövõk: Kiss, Szõcze. Lelkes hazai
játék jellemezte a meccset. Két 11-es is
számon kérhetõ a játékvezetõn. Jelenleg a
11. helyen állnak a 16 csapatos Bakony
csoportban.
A megyei I. osztályban a 24. fordulóban:
Tomaj-Tapolca-Herend 1:3. A 25. fordulóban: Gyulafirátót-Tomaj-Tapolca 2:1 (góllövõ: Szûcs A.) Az utolsó elõtti (14.) helyen
állnak a bajnoki tabellán.
A megyei IV. osztályban: Tapolca VSENemesvita 5:0. Itt az élen a Sümeg VSE áll,
1 ponttal elõzi meg a Tapolca VSE-t, de utóbbi egy meccsel kevesebbet játszott.
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KÉZILABDA:
NB II-es alsóházi rájátszásban szereplõ
Tapolca VSE férfi kézilabda csapata a
legutóbbi négy fordulóban 7 pontot gyûjtött. Eredményeik: Tapolca-Celldömölk
31:30, Tapolca-Pápa 33:29, Veszprémi
Egyetem-Tapolca VSE 26:26, ÁcsTapolca VSE 38:25.

RÖPLABDA:
A tapolcai Sportakadémia 2011 SE röplabda
szakosztály leány gyermekcsapata a nagybajomi Zádor Tibor-emlékversenyen hatodik
helyen végzett.
A tapolcai rendezésû országos gyermekbajnokságon a Sportakadémia két akadályt is
sikeresen vett. A gyõri DRC és az Újbuda TC
korosztályos csapatait gyõzte le 3:0 arányban.
Az oldalt készítette: Antal Edit

2011. május
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KÉPES HÍREK

Táncvarázs

A Basic Táncstúdió gálamûsora
Engedje, hogy a tánc elvarázsolja
egy májusi estén!

Fotó: Táncstúdió

Képünkön Folmeg Barbara és
Szabó Bence

Vendégfellépõk: Krajnyák Rita (volt
szóló- és kiváló táncos), Zsiros Anita
(Goldance Kupa-gyõztes), Muhel
Tamás (Aida címû musical táncosa),
Figler Károly (Batsányi Táncegyüttes
mûvészeti vezetõje), Folmeg Balázs
(Táncterapeuta), Varga Gyöngyi (ELTE
Musical vezetõje).
Idõpont: május 28., 19:00. Helyszín: VOGE.
Koreográfusok: Szabó Bence (Vígszínház táncosa), Folmeg Barbara (Divattánc Magyar Bajnok).
Jegyek a Sportházban és a Tescoban található virágüzletben kaphatók!

Túra két keréken
Kerékpáros túrát szerveztek a Tapolca
Kft. munkatársai, ezúttal közösen a
tapolcai rendõrkapitánysággal április
29-én.
Tavaly már egyszer megrendezték, és
idén sem maradt el a Bringás reggeli a
Köztársaság téren, majd késõbb a Tapolca-Csobánc-Diszel Kerékpártúra. A változékony idõjárás ezúttal megakadályozta a Csobánc-hegyi kitérõt, ám az út
rövidített változatát így is letekerték a
résztvevõk: felnõttek, fiatalok, családok
egyaránt. A Csobánc Mûvelõdési Ház falukemencéjénél dr. Smura János rendõrkapitány fogadta a résztvevõket, és a
kresz-totó gyõzteseinek értékes jutalmakat adott át.
A gyõztes Vörös Patrik lett, a második
és a harmadik helyezett Lasztovicza Máté
és Németh Ádám.
TL

2011. május

4-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
11-12-13-án Katalinpuszta-NógrádCsóványos-Nagymaros, Országos Kéktúra
18-án Munkatúra, turistajelzés felújítás
25-én Bakonynána, Római-fürdõ
Für Ágnes
Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.
A következõ lapzárta idõpontja: 2011. június 23.
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Fotó: Töreky

Gyõztünk!

Tapolcai sportlövõ sikere

Balról a harmadik Czirók Attila
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
júniusi túraterve

Április 21-24. között Gyõrszentivánon rendezték a futócéllövõk idei légfegyveres országos bajnokságát, ahol
a tapolcai Czirók Attila is rajthoz állt
a Befag Keszhelyi Lövészklub igazolt
versenyzõjeként.
A tavaly is kiválóan szereplõ sportember folytatta kimagasló teljesítményét, és idén is dobogós helyezést ért el.
Az országos bajnokság harmadik helyezettjeként végzett, és dr. Hammerl
Lászlótól, a Magyar Sportlövõk Szövetségének alelnökétõl vehette át a kupát
és érmet.
NHE
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