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Pedagógiai megújulás
az informatika segítségével
Tapolca Város Önkormányzata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a hazai központi költségvetési előirányzatból egyszeri, közel 47 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A beruházással a fenntartásában lévő

2011. november

Üzenet a jövő nemzedékének

iskolákban korszerűsödött a számítógéppark. A projekt zárórendezvényére október 28-án került sor a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében.
/Írásunk az 3. oldalon Jövő a jelen oktatásában címmel./

Fotó: N. Horváth

A kopjafát Virág Sándor nyugalmazott református esperes lelkész faragta egyetlen tölgyfából
Dr. Virág Zoltán és családja kopjafát ado- került sor a Déli Városkapu Parkban.
mányozott Tapolca Városának.
/Írásunk a 4. oldalon „Egy népnek köteA történelmünket megidéző emlékosz- lessége ismernie a múltját és továbbadni
lop ünnepélyes átadására november 2-án fiainak, unokáinak” címmel./
Fotó: N. Horváth

Szijártóné Lovász Gabriella osztályfőnök az interaktív tábla alkalmazásával tartott bemutató órát a 2.z osztályban

Hatvanéves a tapolcai gimnázium

Elismerés Tapolcának

Fotó: Holló
Fotó: Minorics

A tiszta és virágos Veszprém megyéért meghirdetett 2011. évi verseny
első helyezettje lett a város
/Írásunk a 2. oldalon A város szépítése közös feladat címmel./

Szent Márton ünnepén

Navracsics Tibor élete meghatározó szakaszának nevezte a Tapolcán
töltött éveket
A Batsányi János Gimnázium és Kollé- tapolcaiak összefogására volt szükség ahgium – alapításának 60. évfordulója al- hoz, hogy a gimnázium létrejöhessen –
kalmából – november 18-án ünnepséget mondta az intézmény életét bemutató fotórendezett a Tamási Áron Művelődési Köz- és rajzkiállítás megnyitóján Navracsics
Tibor, a gimnázium egykori igazgatója.
pontban.
/Összeállításunk a 7. oldalon „A múlt
- Tapolcán a társadalom együttes hatására, az értelmes értelmiségi létet akaró kötelez bennünket...” címmel./

Természetvédelem, értékőrzés

Fotó: N. Horváth

Az avatók és a borlovagrend új tagjai (balról-jobbra): Kulka Gábor,
Mezőssy Zoltán, prof. dr. Hangody László, Knolmajer Ferenc, dr. Szabó
Balázs és Szarka Gyula
A Tamási Áron Művelődési Központ került sor a Badacsonyi Vinum Vulcanum
adott otthont november 12-én a hagyo- Borlovagrend 4 új tagjának avatására is.
/Tudósításunk az 5. oldalon „Esküszöm a
mányos Márton-napi ünnepségnek.
A vidám hangulatú program keretében bazaltorgonás Badacsony-hegyre” címmel./

Fotó: Balatoni futár

A Tavasbarlang felújításához 78 millió forintot nyert a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park az Új Széchenyi Terv keretéből
/Írásunk az 5. oldalon Megújul a Tavasbarlang címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A város szépítése közös feladat

Császár László polgármesternél a várost
érintő, a polgárokat érdeklő kérdésekre
kerestünk választ. Többek között szó volt
a kórházat, az oktatási intézményeket
érintő változásokról, a járási rendszer és
Tapolca kapcsolatáról is.
- Polgármester Úr! Miként alakul a kórház jövője?
- Mint már többször nyilatkoztam róla, a
Fejér megyei Szent György Kórház gesztorságával létrejött egy olyan régiós konzorcium, amelynek tagja a tapolcai kórház is.
Ez a konzorcium november végén nyújtja
be azt a pályázatot, amelynek eredményeként a mi intézményünk közel 560 milliós
támogatást nyerhet a kórházi struktúra átalakításához, a fejlesztéshez. Ez alapot jelent ránk nézve arra is, hogy a kórházunk
jövője biztosítva legyen. Dr. Szócska Miklós
államtitkár nemrég tartott egy tájékoztatót a
magyar egészségügy várható átalakításáról.
Az átalakítás törvényi hátterét most tárgyalják a Parlamentben. Első körben, 2012. január 1-jétől a megyei kórházak kerülnek állami kézbe, a második körbe az olyan kisebb kórházak fognak tartozni, mint amilyen a miénk is. Ez a folyamat júniusbanjúliusban fog megindulni, de az előkészítés
már zajlik. Már megtekintették a kórházunkat, kértek be tőlünk anyagot, megismerkedtek a struktúrával, képet kaptak a személyi állományról és arról, hogy milyen színvonalon tudjuk ellátni a feladatainkat. A területi ellátási kötelezettséget a jövő év januárjától márciusáig terjedő időszakban újraosztják, és akkor derül ki, hogy a tapolcai
kórháznak ebből milyen „szelet” fog jutni.
Az fogja meghatározni majd, hogy milyen
lesz a struktúrája, milyen ellátásokat biztosíthat. Annyit mondott még az államtitkár úr, hogy amennyiben az egyik oldalon
szűkítések lesznek, akkor a másik fejlesztéséhez forrásokat fognak biztosítani, hiszen a
korábban beígért 300 milliárd forint pályázati pénz rendelkezésre áll. Ennek felosztása már az új struktúra szerint fog megtörténni. A tapolcai kórházban – nagy valószínűséggel – a járóbeteg-ellátás fog erősödni. Esély van arra, hogy a belgyógyászat
is megmaradjon valamilyen szinten, a sebészet pedig az egynapos sebészet irányába
fog eltolódni. Lehetőség van arra is, hogy a
rehabilitációs folyamatban a pulmonológia
és a krónikus ellátás fejlődjön. A döntésnél
figyelembe fogják venni nálunk, hogy a
nyári idegenforgalmi szezonban a betegellátás a többszörösére nő. Az államtitkár

megígérte, hogy a döntések előtt tárgyalnak
a jelenlegi fenntartókkal, és a változásokat
„személyre szabottan” hajtják végre. Nyilván lesz még egy-két dolog, amiért nekünk
is küzdeni kell, de nagy a valószínűsége
annak, hogy a kórházunk megmarad, az itt
dolgozó 200-250 embernek munkája lesz,
az egészségügyi ellátás itt marad a térségben, és a kórház nyújtotta specialitások fejlesztésére is sor kerül.
- Ha már az egészségügyi intézmények
állami kézbe kerüléséről esett szó: mi lesz
az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel? Miként készül az átadásátvételre a város?
- Ennek a törvényi alapját az önkormányzati és a köznevelésügyi törvény fogja megadni, amelyet most tárgyal a Parlament. A
törvénytervezet szerint az óvodával bezárólag (bölcsőde, óvoda) önkormányzati feladat lesz a nevelés, a többiben pedig állami,
de természetesen bizonyos feltételek mellett
lehetősége lenne az önkormányzatoknak
arra, hogy visszavegyék az alap- és középfokú intézményeiket. Mi a döntésünket csak
majd a végleges számok birtokában tudjuk
meghozni. Az biztos, hogy jelenleg a teljes intézményrendszerünk működtetéséhez
(óvoda, iskola, étkeztetési hozzájárulás,
alapellátás, könyvtár, múzeum), több mint
500 millió forintot kell biztosítani. Ennek
kb. a felét tudnánk „megspórolni”, ha az iskolák állami kézbe kerülnének. De hogy ennek fejében milyen adókat vonna el az állam
az önkormányzattól és ezek milyen összeget fognak jelenteni, még nem tudjuk. Január
1-jétől a megyei fenntartásban lévő intézmények átadására-átvételére kerül sor, és ez
fogja a mintát adni az önkormányzatok
fenntartásában lévők átvételére. Az átadásátvétel a tűzoltóság esetében is meg fog
történni. Az eddig Önkéntes Köztestületi
Tűzoltóság önkormányzati lesz. Az önkormányzathoz érkezik majd a működtetéshez
szükséges állami pénz és a város fogja a
működést finanszírozni.
- Még mindig az országos tendencia tapolcai vetületéről. Kormányhír, hogy nagy
valószínűséggel nem 2013 januárjától, hanem 2012 nyarán már megalakulnak a járások. Ez miként érinti Tapolcát?
- Ez a kérdés is szorosan összefügg az
előzővel, hiszen az oktatási intézményekben történő változásoknak általában a szeptemberi tanévkezdésre le kell bonyolódniuk. Így van ez a fenntartóváltással is. Ez
vetíti előre a már nyáron történő változást
is. Ahhoz, hogy az oktatási intézményeket
át lehessen adni a járási szintű kormányhivatalnak, azoknak addigra már fel kell állniuk, működniük kell, hiszen a terv szerint
azok képviselik az államot.
- A járási kormányhivatalnak nemcsak
személyi állományigénye, de épületigénye is
lesz. Hol kaphat helyet a városban?
- Az eddigi polgármesteri hivatal egy ré-

sze (okmányiroda, gyámhivatal, építési hatóság stb.) a kormányhivatalhoz fog kerülni,
ezeket egy külön épületszárnyban fogjuk
elhelyezni a hivatalon belül, hogy fizikailag
is elkülönüljenek a megmaradó polgármesteri hivataltól. De ott van a Belvárosi Irodaházunk és a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásának felújított épülete is,
amelyben 15 új irodát alakítottunk ki. Ami a
személyi állományt illeti, a körjegyzőségek
kialakításával, az önkormányzati koncentrációval valószínűleg sok olyan jó szakember szabadul fel, akit a kormányhivatal alkalmazni tud majd.
- Polgármester Úr! Gratulálunk ahhoz,
hogy Tapolca elnyerte A tiszta, virágos Veszprém megyéért díj első helyezését. Sokat kellett tennie ezért a városnak?
- A város nevében is köszönöm a
gratulációt. Az elismerést jelentő díj átadására november 4-én Várpalotán került sor.
Valóban nagyon sok a feladat, de van egy
örökségünk, amelyet még a néhai Ács János
polgármester hagyott ránk. Ez az örökség
nemcsak arra kötelez bennünket, hogy az
addigi szinten szépítsük, gondozzuk városunkat, de arra is, hogy mindig keressük az
újabb és újabb lehetőségeket a településünk
csinosítására. A város szépítése, virágosítása sok tízmillió forintba kerül, de úgy
gondolom, hogy amikor az egyik fő bevételi
forrásunk az idegenforgalom, illetve az
abból származó idegenforgalmi adó, építményadó, iparűzési adó, akkor a befolyt
összegből vissza is kell forgatunk erre a célra. Óriási szerencsénk, hogy számtalan civil
kezdeményezés, köztük a Virágos Tapolcáért mozgalom is ezt erősíti. Így nemcsak
a Belváros, de a családi házak és egyéb lakókörnyezetek is évről-évre szebbek lesznek. Ebben a díjban benne van a tapolcai
polgárok munkájának elismerése is. Ezúton
is köszönöm a város polgárainak, hogy a sokak által kis ékszerdoboznak tartott Tapolca
szebbé tételében részt vesznek. Ha a város
egyik kitörési pontja az idegenforgalom, akkor annak érdekében, hogy a vonzerőnk növekedjen, nekünk kell tennünk elsősorban.
- A város legnagyobb idegenforgalmi attrakciója a Tavasbarlang. Már többször írtunk róla, hogy a város részt vállalna a
működtetésben annak fejében, hogy a bevételből is részesülhessen. Történt-e előrelépés ebben az ügyben?
- A Tavasbarlangot működtető Balaton-felvidéki Nemzeti Park új igazgatójával nemrég
tárgyaltam erről. Ígéretet tett arra, hogy utánanéz a dolognak, csak egy kis türelmet kért.
A kérésünkhöz csatoltam mindazt a dokumentumot, amely annak érdekében született,
hogy a város részt vehessen az alatta meghúzódó barlangrendszer működtetésében.
Ha eredménnyel járnánk, az abból befolyó
összeget természetesen Tapolca szépítésére,
fejlesztésére fordítanánk.
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócsoportja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfő: 13-16-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 811.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda 510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezető
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda
511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport
511-151
Okmányiroda
511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 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
Tisztifőorvos:
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 Jenő 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfőtől
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
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Jövő a jelen
iskolájában
A tapolcai oktatási intézmények informatikai fejlesztésének jelentős szakasza zárult
le október 28-án a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében.
A „Pedagógiai megújulás informatikai
eszközök segítségével a tapolcai iskolákban”
elnevezésű, vissza nem térítendő támogatásban részesült projekt megvalósítása során a
Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Széchenyi István Szakképző Iskola, a
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos,
Batsányi János Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolája, valamint a Kazinczy Ferenc Tagintézménye kapott informatikai eszközparkot.
A több mint 46 milliós támogatásból megvalósult digitális fejlesztés ünnepélyes átadásán Császár László polgármester hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél az „intelligens iskola”program megvalósítása volt, amelynek keretében nemcsak az informatikai készségek fejlődnek, de a közismereti tárgyakba is beépül
az így megszerzett tudás.
Bajner Imre, az általános iskola igazgatója
köszönő szavaiban szólt arról, hogy a fejlesztés 58 iskolai PC-csomagot, 31 tantermi
csomagot, egy alkalmazási szervercsomagot
és két szavazógépszettet is tartalmaz.
A zárórendezvény vendégei egy bemutató órát is megtekintettek a 2.z osztályban.
Szijártóné Lovász Gabriella osztályfőnök a
digitális technika segítségével és a gyerekek
lelkes közreműködésével tartott magyar órát.
NHE

Vállalkozói Fórum az Új Széchenyi Tervről
- Tapolca Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a településünkön működő vállalkozások számára kedvező feltételt teremtsen. Ezért is örültünk, hogy
ennek a rendezvénynek helyet tudunk
biztosítani, mert a térség és a város vállalkozói így „első kézből” kapnak tájékoztatást az Új Széchenyi Terv nyújtotta lehetőségekről – mondta köszöntőjében
november 9-én a Tamási Áron Művelődési Központban megtartott Vállalkozói
Fórumon Császár László polgármester.
A fórum szervezői feladatát a tapolcai
KDNP és a Barankovics Alapítvány vállalta
fel. A meghívottakat elsőként a párt helyi tit-

kára, Erdélyi Balázs köszöntötte, majd Vörös
Béla, a Vállalkozók Területi Ipartestületének
elnöke üdvözölte a kezdeményezést.
Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos általános tudnivalókról és a gyakorlati lehetőségekről dr. Temesvári Balázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője tartott előadást. A régió aktuális pályázatait Cseszneki Gyula, a Kis- és Mikro
Vállalkozások Országos Egyesületének elnöke ismertette.
A fórum után dr. Temesvári Balázs válaszolt lapunk kérdéseire.
- Igazgató Úr! Milyen pályázatok várhatók
a 2012-es évben?

Fotó: N. Horváth

Vörös Béla a vállalkozók, iparosok nevében is köszönte a kezdeményezést

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új, korszerű épületet kap a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása
2011. november 21.
Az utóbbi évek egyik leglátványosabb szociális intézményi
változása a Nyárfa utcai Kistérségi Irodaház épületének felújítása. Az Irodaház infrastrukturális fejlesztésének elindítása,
az épület – a XXI. század igényeinek megfelelő – kialakítása
és komfortosítása egy sikeres
pályázat révén valósult meg
Tapolcán.
A „Szociális Központ kialakítása a
tapolcai Kistérségben” című KDOP5.2.2/A-09-2009-0008 kódszámú
projekt szerződésének aláírására
2010. augusztus 23-án került sor. A
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból
84.138.836 Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A
projekt önrészének biztosítására a
Társulás vállalt kötelezettséget. A

beruházás az intézmény infrastrukturális fejlesztését, az épület akadálymentesítését – személyfelvonó
beszerelésével –, eszközök fejlesztését (bútor, számítástechnikai eszközök) tűzte ki célul. A projekt része
volt egy Ford Transit típusú személygépkocsi beszerzése, amely alkalmas a kerekes székes személyek
szállítására.
A Kistérségi Irodaház felújított
nyugati szárnya fog helyet adni a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Támogató és Közösségi
Szolgálatnak. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a házi segítségnyújtással, családsegítéssel, szociális étkeztetéssel, a rászorulók napi
teendőinek ellátásával kapcsolatban
nyújt segítséget. A Támogató Szolgálat feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, a laká-

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása
Cím: „Szociális Központ kialakítás a tapolcai
kistérségben”
E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

son belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása. Ezen kívül működik még
a Közösségi Szolgálat, melynek feladata a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő
gondozása, továbbá gyógyulásuk és
rehabilitációjuk elősegítése.
A projekt sikerességét jelzi, hogy
2011. december 7-én sajtótájékoztatóval és átadással egybekötött zárórendezvény megtartására kerül sor.
A beruházás megvalósulásával a
régi épület megújul, akadálymentes
környezet kerül kialakításra, ezzel
megoldódik a mozgáskorlátozottak
épületbe jutása. A 80 fő befogadására kialakított közösségi színtér
játszóházak, képzések, családi napok megtartására lesz alkalmas. Az
új eszközök beszerzésével a szolgáltatások igénybevétele egy jól felszerelt, biztonságos épületben történhet az ügyfelek és dolgozók megelégedésére.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Új Tapolcai Újság

- Mi a Közép-Dunántúli Operatív Programért vagyunk felelősek. 2012 első félévéig a
vállalatok, vállalkozók számára szeretnénk
még meghirdetni a telephely fejlesztési pályázatunkat. Már kiírásra került az iparterületek és inkubátorházakra szóló pályázat. Szeretnénk megindítani a vállalati tanácsadás pályázatunkat, amely a vállalkozók számára kíván majd segítséget nyújtani. A turisztikai
vonzerő növelésére kiírt pályázatunk hamarosan megjelenik, a városrehabilitációra meghirdetett már kint van. A közlekedéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatunk
nemcsak a megyei közútkezelő részére érhető el, de az önkormányzatok is adhatnak be
igényt a belterületi útjaik minőségének javítása érdekében pályázati támogatásra.
- Miként segítheti még az Ügynökség a
kis-, mikro- és középvállalkozásokat?
- A szolgáltató jelleget erősítve konzultációs lehetőséget biztosítunk a vállalkozások
számára. Ha egy projektötlettel megkeresnek
bennünket, akkor a felkészült kollégáink abban tudnak segítséget nyújtani, hogy feltérképezik, milyen pályázati lehetőségeket lehet
igénybe venni, illetve melyek azok a pályázati elvárások, amelyeknek meg kell felelni annak érdekében, hogy minél jobb minőségű
pályázatok kerüljenek benyújtásra. Tehát van
egy tanácsadói feladatunk és van a pályáztatás, amikor már „élesben” mérettetik meg
magukat a projektek. N. Horváth Erzsébet

Sziréna,
túlélőcsomag,
óvóhely
Ezekkel a szavakkal gyakran találkozhatunk katasztrófa-, háborús vagy dokumentumfilmekben. Most viszont a valóságban
szembesülhettek e kifejezésekkel azok,
akik a polgári védelmi szervezet tagjai.
A november 21-ei próbariasztás 17 országos médiumban hangzott el, ami Tapolcán
209 főt érintett közvetlenül, akik ez alkalomból a Városi Moziban egy elméleti továbbképzésen vettek részt. Az előadást Horváth
András polgári védelmi alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapolcai polgári védelmi irodájának vezetője tartotta. Tőle sok olyan információ
hangzott el, amit minden tapolcai lakosnak
érdemes tudnia, hiszen a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy.
Tapolca nincs közvetlen veszélynek kitéve, bár a magyarországi vegyipar 30%-a
Veszprém megyébe települt. A katasztrófát
nemcsak a természet okozhatja, hanem vannak civilizációs katasztrófahelyzetek is – mint
például egy háború – ezért célszerű a felkészüléshez szükséges ismereteket elsajátítani. Mivel a hivatalos védelmi szerveknek
(pl. tűzoltóság) az eszközparkja és a személyi létszámbeli adottságai végesek, ezért az
adott településen élőknek kell megtenni az
elsődleges lépéseket.
Városunkban 4 sziréna van: a Vasútállomásnál, a Polgármesteri Hivatalnál, a Béke
utca sarkán, illetve a Batsányi János Gimnázium épületénél. A település többi részét harang félreverésével és hangosbemondókon
tájékoztatják majd egy esetleges katasztrófahelyzet esetén.
Tapolcán 2 óvóhely van: a jelenleg felújítás alatt álló Tavasbarlang és a Kórházbarlang. A Genfi Egyezmény értelmében az ide
menekülők nemzetközi védelem alatt állnak.
A Túlélőcsomag személyenként maximum 20 kg lehet, ami tartalmazzon: tartós
élelmi-szert, vizet, meleg ruhát, személyes
okmányo-kat, elemes rádiót (a további
események köve-téséhez) és készpénzt.
A közeljövőben várható egy gyakorlati képzés is a polgári védelmi szervezet tagjainak,
hogy ha a jövőben szükséges lesz, felkészülten végezhessék a munkájukat a lakosság
megóvása érdekében.
FZS
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„Egy népnek kötelessége
ismernie a múltját
és továbbadni fiainak, unokáinak”
Tapolca új közösségi tere, a Déli Városkapu Park a jelennek példát adó, a jövőnek üzenő olyan történelmi emlékfával
gazdagodott, amelyet dr. Virág Zoltán és
családja adományozott Tapolca Városának. A kopjafát Zoltán testvére, a 81 esztendős Sándor, Miskolc nyugalmazott református esperes lelkésze faragta egyetlen
tölgyből.
A kopjafa november 2-ai ünnepélyes átadásán Hangodi László történész ennek a
valódi hungaricumnak az eredetét és a jelenben betöltött szerepét ismertette. - Az élet és
halál szimbóluma – mondta –, a kopja
viselése honfoglaló őseink időszakában a harcos joga és kiváltsága volt. Ezzel indult harcba, és élete végeztével ezzel jelölték a sírhelyét. Majd szólt arról, hogy miként került a
felajánló a mi gyönyörű vidékünkre, Szigligetre, a Szent György-hegyre, és miként döntött
úgy, hogy Tapolca iránti szeretetből kopjafát
adományoz az ittélőknek.
Az emlékfát az ősi tradíció útmutatása alapján faragta a készítője. Megtalálható rajta Szent
István király és Gizella királyné portréja mellett a turulmadár és a csodaszarvas is. Megidézi a Rákóczi-szabadságharcot, az 1848-as
forradalmat, a lyukas zászló pedig ’56 mártírjainak állít emléket. A kopjafa üzenetei között
megtalálhatjuk a Szent Benedeki-i intelmet
is: Ora et labora, azaz Imádkozzál és dolgozzál.
Császár László polgármester a város nevében is köszönetét fejezte ki a kopjafáért. Mint
mondta, ennél szebb és méltóbb helyre nem is
kerülhetett volna, hiszen a Tapolcára látogatókat ez a szép park – és benne a történelmünk sorsfordulóit megidéző emlékfa – fogadja majd elsőként.
Szabó Emőke Virág Sándor lelkész isteni

Szeretet és lelkesítő energia
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ) fennállásának 30. évfordulója
alkalmából nagyszabású emlékműsort rendeztek november 3-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban.
A jelenlévőket Gyene Piroska elnök köszöntötte, hangsúlyozva, hogy az elmúlt évtizedekben sok olyan dolog történt, amely
megteremtheti az egyenlő esélyeket. Nőtt a
társadalmi szolidaritás, a felelősség, az öszszefogás.

Schmittné Makray Katalin arról a szeretetről és lelkesítő energiáról szólt, amelyet
minden alkalommal megtapasztal a fogyatékkal élők körében.
A jeles évforduló alkalmából emlékéremmel köszönték meg mindazok munkáját, akik
támogatták a fogyatékkal élőket. Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
és Császár László polgármester is ebben az
elismerésben részesült.
Az ünnepi műsorban felléptek a Szász
Márton-iskola tanulói is.
NHE

Településfejlesztési konferencia Diszelben

Fotó: N. Horváth

Az áldást és szentelést követően dr.
Virág Zoltán és felesége, Erzsébet
asszony, valamint Császár László
polgármester nemzetiszínű szalagot
kötött a kopjafára
küldetéséről szólva kért áldást mindazokra,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kopjafa
ide kerülhetett Tapolcára. - Sokat szenvedett a
mi népünk, de büszkék lehetünk múltunkra és
arra, hogy vannak olyan emberek, akiknek
fontos ez a szétdarabolt, kicsi ország, akik
tudják, hogy egy népnek kötelessége ismernie
múltját, kötelessége továbbadni fiainak és
unokáinak, mert Isten ezt bízta ránk.
Csere Sándor kanonok-plébános a kopjafa
üzeneteiről szólva hangsúlyozta, hogy Magyarország csak a hit és a hazaszeretet által
maradhat fenn.
NHE

Ünnepeljünk együtt!
„Harang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong a hálaének,
/ Az én kedves kis falumban / Karácsonykor / Magába száll
minden lélek.”
Ady Endre: Karácsonyi rege (részlet)

Településfejlesztési konferenciára és fesztiválra várta a téma iránt érdeklődőket az Első Magyar Látványtár Diszelben november
12-én. A Konfeszten meghívott civil szerveződések vettek részt, amelyek arról számoltak be, hogy tevékenységükkel miként befolyásolják pozitívan településük életének
alakulását. Az egyetemi kutatáson alapuló
találkozón főként a vidék- és falufejlesztés
témakörét boncolgatták a jelenlévők.
A malomban három blokkban folyt a diskurzus a kistelepülések fejlesztési lehetőségeiről. Olyan előadok nyilvánultak meg többek
között, mint a helyi TIED Egyesület, a Zöldút
Egyesület, a Mediawave előadója, Hartyándi
Jenő vagy a Zalai Hazatérők Egyesülete. A
jurtákban a rendezvény fesztivál része zajlott.
Itt lehetőség nyílt köztérképészeti adatbázissal játékos formában ismerkedni, a konyhában fesztelen beszélgetések zajlottak, a Játékok és utópiák jurtája a vidámság, jókedv és
meditáció helye volt, a dinamikus dokumentumtár helyszíne pedig spontán csoportképek
interaktív krimi, dokumentumfilm és interjúk elkészítésének helyszínéül szolgált. Vági
János, a BME Középület Tervezési Tanszék
meghívott oktatója, a kutatócsoport vezetője
volt a rendezvény fő szervezője, aki elmondta, hogy a meghívottak egy befőtt performansszal készültek, vagyis egyetlen kis befőttesüvegbe zsúfolva próbálták megjeleníteni

Fotó: Internet

Befőttesüvegnyi elképzelések
tevékenységük lényegét. 40 közösség érkezett
Diszelbe azért, hogy demonstrálja a kisközösségek erejét, alkotó tevékenységük nyomán
született eredményeket. Szándékuk szerint jövőre is ellátogatnak a Konfeszttel a Látványtárba, akkor már bővítve a résztvevők körét.
Vörösváry Ákos és Gyökér Kinga, a Látványtár tulajdonosai nagy örömmel fogadták
be a nem mindennapi kezdeményezést. A Konfesztet a diszeli búcsút megelőző napon rendezték meg. - A búcsú fontos ünnep a húsz
éves Látványtár életében is, különösen ez alkalommal volt nagy jelentőségű – mondta
Vörösváry Ákos – hiszen helyi összefogással
újra megszólalt a falu 50 éve elnémult kereplője.
Kovács Melinda

„A megnyesett fa újra zöldell...”

Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és Kedves Családját 2011. december 22-én 18 órára a Fő
téren feldíszített fenyőfához, a Mindenki karácsonya városi
ünnepségre.
Ünnepi beszédet mond: Szalay Gyöngyi önkormányzati
képviselő. Műsor: Tóth Vera karácsonyi összeállítása.

Pócsi Béla újabb sikerei

Fotó: Dancs

Pócsi Béla a Siroki-díj idei kitüntetettje
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Október 28-30-a között a Madárbarátok
Országos Egyesülete és a Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége Gyulán
rendezte meg a nemzetközi díszmadár kiállítást és a II. Péter Géza Emlékversenyt,
amely egyben magyar bajnokság is volt.
Pócsi Béla újabb érmekkel és egy rangos
elismeréssel térhetett haza.
1990-ben a Siroki család felajánlásával jött
létre a Siroki-díj, amelyet az a hazai madarász
kaphat meg, aki a madarászkultúra népszerűsítéséért, a szervezeti élet fejlesztéséért a legtöbbet tette az adott évben, valamint eddigi
munkássága során. E vándorserleget az elmúlt években a magyar madarászok legjelentősebb alakjai érdemelték ki. Idén a tapolcai
Pócsi Béla (hatszoros világbajnok) díszmadártenyésztőnek ítelte oda a kuratórium.
Az elismert madarász már a jövőbe tekint.
Szeretne indulni jövő évi – Spanyolországban
megrendezésre kerülő – világbajnokságon is,
amit saját forrásból már nem tud fedezni.
Reménykedik, hogy kellő anyagi támogatással megmérettetheti turákóit, ugyanis jó
eséllyel indulhat újra a legfényesebb érmekért.
Dancs István

Fotó: N. Horváth

A katolikus iskola énekkara is közreműködött az emlékünnepségen
A magyar szentekre és boldogokra em- László bíborost Csere Sándor kanonok-plélékeztek a tapolcai Nagyboldogasszony bános. Megemlékezett Kaszap István jezsuita
Római Katolikus Templomban november növendékről és Mindszenty József hercegprí13-án. A Tapolcaiak a Nemzetért Egye- másról, akiknek szentté avatása már folyasület második alkalommal szervezte meg matban van.
az emlékünnepséget.
Középkori szentjeink és boldogaink életéSzalkai Zsolt, a Tapolcaiak a Nemzetért nek történelmi hátterét Hangodi László törEgyesület elnöke köszöntőjében célként fo- ténész vázolta fel, kiemelve, hogy egyetlengalmazta meg, hogy „bemutassuk azokat a egy korabeli európai uralkodó-dinasztia sem
magyar embereket, akik életükkel és haláluk- adott annyi szentet, mint az Árpád-ház.
Az ünnepi műsorban Szent László, Szent
kal egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy ezredéves nemzetünk ma is létezhessen. Tet- Erzsébet, Szent Kinga, Boldog Özséb, Boldog
teikkel jelölték ki számunkra azt az utat, amit Ilona életéről, nevükhöz kapcsolódó legendákhíven kell követnünk nekünk és utódainknak, ról hallhattunk, amit a Nagyboldogasszony Róha méltók kívánunk lenni országunkhoz, mai Katolikus Általános Iskola Kórusa Szent
Imre herceg himnuszának és a magyar szentek
népünkhöz, hazánkhoz.”
„A megnyesett fa újra zöldell” - idézte Lékai himnuszának előadásával színesített.
FZS
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„Esküszöm a bazaltkoronás Badacsony-hegyre...”
Hangzott fel az eskü szövege november
12-én a Tamási Áron Művelődési Központ
aulájában a Márton-napi lúdvacsora keretében megrendezett borlovaggá avatáson,
majd a következőképpen folytatódott:
„...borának minden cseppjére, hogy a
Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend tagjának lenni számomra nagy megtiszteltetés, ezért a borlovagrend szabályait
betartom, annak hű tagja leszek.”
A Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrendet Jeck Tibor szőlész-borász szakember kezdeményezésére 1988. december 13-án Rizapusztán alapították meg. Azóta a borlovagrend
életét a Nagytanács irányítja, amelynek jelenlegi nagymestere és elnöke Tóth János Zoltán.
A hagyományos lúdvacsorát megelőzően a
nagymester ünnepi beszédében szólt a Mártonnap jelentőségéről, hiszen ez egyben az újbor
ünnepe is. Felelevenítette a kezdeteket, mikor
is Mezőssy Zoltán ötlete nyomán – aki azóta
is házigazdája a rendezvénynek és főpohárnoka a borlovagrendnek – több mint 10 évvel ezelőtt megrendezték az első Márton-napi lúdvacsorát. Majd Tóth János Zoltán nagymester így
folytatta: „Az ünnepnek nagyon fontos része a
baráti kapcsolat, a fehérasztal, a szeretet, egymás megértése és elmaradhatatlan a bor, amely
az ünnepek itala. A bort Isten választotta.”
A rendezvényt Császár László polgármester, a borlovagrend tagja nyitotta meg. Szabó

Emőke református lelkészasszony egy konfirmáló kisgyermek szavaira gondolt vissza,
miszerint „az áldás erőssé és széppé tesz”. A
gondolatot kibontva egy Reményik Sándortól
vett idézettel zárta szavait. Csere Sándor kanonok-plébános Szent Márton életéből ragadott ki egy-egy pillanatot, majd megáldották
az újbort, annak készítőit és fogyasztóit.
Az est további részében a jelöltekre – név
szerint Prof. dr. Hangody László ortopéd sebészre, egyetemi tanárra, Knolmajer Ferenc
szőlő- és bortermelőre, dr. Szabó Balázsra, a
Kékkúti Ásványvíz Zrt. HR és vállalati kapcsolat igazgatójára és Szarka Gyulára, a
Ghymes együttes vezetőjére – szegeződött
minden tekintet. A próbatétel már az avató
pelerinben történt. Két pohár bor közül kellett
kiválasztani a borlovagrend zászlósborát, ami
2007 óta a Badacsonyi Kéknyelű, majd bírálatot kellett mondani róla egy személyes bemutatkozás kíséretében. A jelöltek helyt álltak, így következhetett az eskütétel, majd átadták az oklevelet, a díszláncot és a névre palackozott Badacsonyi Kéknyelűt. Valamennyi
új avatott – elmondásuk szerint – megtiszteltetésnek, elismerésnek és egyben boldogan
teljesítendő kötelezettségnek tekinti a tagságot.
Az ízletes lúdvacsora után Korda György
és Balázs Klári énekelt, az est további részében a Helios zenekar szolgáltatta a zenét. FZS

Tradíciók és népszokások advent időszakában
Az advent időszakának népszokásairól
tartott tartalmas előadást Sándor Ildikó
néprajzkutató november 8-án a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban.
A Hagyományok Háza munkatársa a szokások és hagyományok tükrében állította párhuzamba a paraszti világ profán (hétköznap)
és szent (ünnepnap) időszakait a ma emberének „újító” cselekedeteivel, ahol nem a tradíciók dominálnak, hanem médiumokon keresztül kapják a tippeket. Utalt arra a világképre, amely akkoriban mágikus és mitikus
erővel bírt és halálig tartott, napjainkban mindez a racionalitás talaján nyugszik, keresve az

Évfordulók
120 éve
1891. november 1.
A Földművelésügyi Magyar Kir. Minisztérium
1891-ik évi 12.274 sz. rendeletével jóváhagyta a
Tapolczai Vinczellér Iskola Alapszabályát.
105 éve
1906. november 2.
Megalakult a „Tapolcai Vízlecsapoló Társulat”
Vastagh János tanár vezetésével.
55 éve
1956. november 3.
A Veszprém Megyei Forradalmi Tanács felhívást
adott ki, hogy a különböző pártok kezdjék meg
újjászervezésüket.
55 éve
1956. november 4.
A Járási Forradalmi Tanács fegyverbe szólította a
község mozgósítható férfilakosságát. A jelentkezőket gyalogsági kézifegyverekkel szerelte fel.
A felkelő alakulat parancsnokának Bertha Vincét
kérte fel.
55 éve
1956. november 7.
Sümeg irányából szovjet csapatok érkeztek
Tapolcára. A Forradalmi Tanács fegyveres szolgálata a vérontás elkerülése érdekében békésen
átadta a „hatalmat”.
50 éve
1961. november 7.
Felavatták a tóparti könyvtár épületét.
120 éve
1891. november 8.
„Tapolcza város képviselőtestülete 12 tagú
építészeti és szépítési bizottságot választott.”
Redl Gusztávot és Márton Sándort megbízták a
bizottság szabályzatának elkészítésével.
115 éve
1896. november 15.
Feleki Alajos lapszerkesztő vezércikkében a
felekezetek közötti béke ápolására szólított fel.
25 éve
1986. november 20.
Megalakult a Bauxit Barlangkutató Csoport.
55 éve
1956. november 24.
Csermák József a Melbourne-i olimpián 60,70
méteres dobásával az ötödik lett.
120 éve
1891. november 29.
Vázsonyi Izidor programcikke a Tapolcza és
Vidéke c. lapban Batsányi hamvainak hazahozatalára.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

ok-okozati összefüggéseket. Külön hangsúlyozta: a paraszti kultúra közösségi, a mai
már egyéni alapokon nyugszik. A téli ünnepkörben az ókorig, az archaikus emberig nyúlt
vissza, utalva a napfordulóra, majd a földműves függőségi viszonyáról is beszélt
Sándor Ildikó a Szenteste, Karácsony, végül
az Aprószentek (dec. 28.) és Szilveszter népszokásairól is mesélt, végül két népdallal örvendeztette meg a szép számú közönségét. DI

Megújul a Tavasbarlang
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a működési területén lévő természetvédelmi értékek megőrzése érdekében.
A nettó 128 millió forintos beruházás keretében megújul a tapolcai Tavasbarlang is.
A projektindító rendezvényre november
2-án került sor a Tamási Áron Művelődési
Központban. Mint Puskás Zoltán igazgató
elmondta, 24 helyszínen indul a beruházás,
és nemcsak a szűken értelmezett természetvédelmi beavatkozások történhetnek
meg, de lehetőség nyílik tájékoztató táblák
készítésére és tanösvények kialakítására is.
A projekt legnagyobb összegű (78 millió
Ft) beruházása a Tavasbarlang természetvédelmi rekonstrukciója. Ennek keretében
új, korszerű világítást kap a barlang, felszámolják az omlásveszélyt. A beruházás 2012
márciusára készül el. – Miután a Tapolcai
Berger-barlangot és a Kórházbarlangot a
barlangászok egybenyitották, így ez lett a
park területén lévő leghosszabb, 5,5 km-es
barlang – mondta Korbély Balázs geológiai
és barlangtani szakreferens. – Az évi 110
ezer látogatót fogadó Tavasbarlang a felújítást követően a Balaton Geopark nyugati
kapuja lesz – tette hozzá.
NHE

Végső búcsú Stenzinger Elemértől
(Cikolasziget, 1933-Tapolca, 2011)
Nagyszámú helybéli és vidéki vett végső búcsút a
rokontól, ismerőstől, kollégától november 2-án a tapolcai új temetőben.
Stenzinger Elemér szülőfalujában végezte az alapiskolát. Székesfehérvárott tanult az Általános Gépipari Technikumban, majd felsőfokú munkavédelmi
szakképesítést szerzett. Pályáját vasesztergályosként
kezdte a MOFÉM-ban. Katonaéveit Tapolcán töltötte.
Leszerelése után a Bakonyi Bauxit Vállalatnál helyezkedett el s itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig –
kezdetben előadóként, majd később mint személyzeti-oktatási osztályvezető.
Munkája során vájártanulókat oktatott és a tehetségesebbeket továbbtanulásra bíztatta. Ösztönzése alapján sokan leérettségiztek, de
többen diplomát is szereztek, mérnökök, jogászok lettek.
Társadalmi megbízatásai között a sport is szerepelt; korábban ő maga is sportolt. A
Bauxitbánya sportegyesületének társadalmi elnöke volt. (Több sportolóval élete
végéig baráti kapcsolatot ápolt.)
Szerepelt a Nyugdíjas Érdekképviseletben. A cikolai öregdiákok találkozójának
szervezésében kezdettől fogva segített.
Hűséges volt magánéletében; 55 évig élt harmonikus házasságban. Tapolcán otthonra talált, de a hűség szülőfalujához vonzotta: minden alkalmat megragadott a találkozásra, barátkozásra, segítésre.
Nyugodjék békében!
G. Dr. Takáts Gizella

Újabb jeles nap: a magyar nyelv ünnepe
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember
26-án egyhangú szavazással döntött arról,
hogy november 13-át a magyar nyelv
napjává nyilvánítja.
A jeles nap ünneplésére a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
november 14-én a Városi Moziban konferenciát szervezett.
Dr. Füzfa Balázs irodalom-történész, a
Nyugat-magyarországi Egyetem docense a
fiatalok és az olvasás kapcsolatáról tartott
kivetítéssel egybekötött előadást. Hangsúlyozta, hogy a jövő nemzedéke sokat olvas
karakterszámban mérve – SMS-t, e-mailt
stb. –, csakhogy ez az olvasás nem a „klaszszikus” értelemben vett olvasás, és a tartalom
is eltér attól. Ezért is van óriási szükség arra,
hogy megtörténjen a kézfogás, azaz, hogy a
felnőtt hozzáértők, a szakemberek a tankönyveket az ő nyelvezetükre, az ő érdeklődési
körükre hangolják. Példával ő jár elöl; bemutatót is tartott a magazinszerűen megszerkesztett, képekkel, képzőművészeti alkotá-

Bukovinai székely népmesék és tilinkó
Bukovina, székely, tilinkó. Mi a közös bennük? Egy kedves mesemondó és énekes:
Fábián Éva, aki november 9-én a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegének volt a vendége.
Több, mint kétszáz gyermek várta szájtátva
a székely származású mesemondót, táncházvezetőt és óvodapedagógust, aki immár negyedszázada elkötelezett híve a népmesék és
néptáncok oktatásának a gyermekek körében.
A mosolygós művészre – amint kinyitotta
azt a bizonyos „mesetarisznyát” – minden
szem rászegődött, feszült figyelemmel hallgatta őt az aprónép. Fábián Éva ízes, bukovinai székely tájszólásával mesélt (vedrecske,
néki, leányka, osztán, üsmer, stb.), majd

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Veszélyeztetést eredményező környezetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja
miatt helyi lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2011. október hó 30. nap
11:00 óra és 2011. november hó 01. nap 11:00
óra közötti időben a Halápi úti garázssoron az
egyik garázs előtt kialakított esőelvezető
mederbe olajat öntött.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy
nemesrempehollósi és egy vassurányi lakos

sokkal gazdagon illusztrált új tankönyvéből.
- Nemzeti összetartozásunk záloga az anyanyelvünk – szögezte le az előadó – ugyanakkor
a tanításban más tendenciák is megfigyelhetők.
2011 szeptemberétől az előrehozott szakiskolai
képzésben megszűnt a magyar nyelv és irodalom tantárgy, helyette „anyanyelvi kompetencia terület” van. A magyartanárokat a süllyedő
Titanic zenekarához hasonlította, akik – bár
észlelik a tragédiát –, de még játszanak. A nyelv
védelmében meg kell becsülni a magyarórákat,
amelyek a mentőcsónak szerepét töltik be.
Míg Parapatics Andrea, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium tanára a diákság és
a szleng kapcsolatáról tartott előadást ezen a
konferencián, addig Iván Katalin révfülöpi tanár a lélek és a nyelv összefüggéseiről, Varjúné
Fodor Edit a mindennapi mese fontosságáról
beszélt. „Játszani is engedd” – idézte előadásának címében az örökérvényű József Attila-i gondolatot Horváthné Dér Erzsébet, a Kazinczyiskola tanára, aki a játék öröméről, hasznosságáról, emberformáló szerepéről szólt.
N. Horváth Erzsébet

ellen, akik 2011. november hó 05-én 09,15
órakor a Pennyi Market áruházból 23.005. Ft
értékben élelmiszert tulajdonítottak el.
- Maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás okozására alkalmas módon elkövetett
állatkínzás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás helyi lakos ellen, aki a
saját tulajdonába tartózó másfél éves keverék
kutyát 2011. november hó 06-án 16 óra körüli
időben fejszével több ütéssel agyonütötte.
(Forrás: Rendőrség)

Új Tapolcai Újság

tilinkójátékával kápráztatta el a jelenlévőket.
Ezt követően a dolog interaktív jelleget öltött
– hol kérdezett a gyerekektől, megint máskor
megénekeltette őket, mindezt egyedi
humorával ötvözve.
A tanulók ízelítőt kaptak a bukovinai székely népmesék varázslatos világából egy hiteles, szintén erről a tájról származó művésztől. Mindnyájan maradandó élménnyel távoztak a könyvtárból.
A rendezvény az Új Széchenyi Terv égisze
alatt, a TÁMOP programon belül valósulhatott meg.
Dancs István

Köszönet
A Zenés Színházért Alapítvány ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-át: 12570 Ft-ot az alapítványra
utaltak át, az összeget fellépő cipők vásárlására költötték.

Házasságot
kötöttek:
Barcza Zoltán és Csizmadia Helga

2011. november
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Szeretetben élni és megöregedni...
Szabó Józsefet 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte november 14-én
Horváthné Németh Edit alpolgármester és
Horváthné Szalay Gyöngyi önkormányzati
képviselő.
Józsi bácsi megjárta a II. világháborút és 3
évig Szibériában fogságban is volt. Erre az időszakra nem szívesen emlékezik. 51 évvel ezelőtt
költözött feleségével Tapolcára, akivel most is

nagyon boldogan, egymás iránti megértésben él.
Egy lányuk született, akitől 1 lány unokájuk van, aki nagypapáját 90. születésnapja alkalmából a születendő dédunoka hírével örvendeztette meg.
Szabó József e kerek évforduló alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, virágcsokrot és Tapolca
Város Borát kapta ajándékul.
FZS

Várospolitika a Nőklubban
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Olvasóterme adott otthont november 7-én
annak a nőklubfoglalkozásnak, amelynek vendége Császár László polgármester volt.
Varga Károlyné elnök köszöntő szavai
után a polgármester a kistérséget és a várost
érintő feladatokról, a beruházásokról, a jövőre vonatkozó elképzelésekről, az önkor-

mányzati rendszer átalakításáról, a költségvetésről, a város és a kistérség helyzetéről, az
egészségügyről, az oktatásról tájékoztatta a
résztvevőket. Mint mondta, a feladatok, a
célok megvalósításához elengedhetetlenül
szükségesek a civil kezdeményezések, a város polgárainak együttműködése, az összefogás. A példaadásban élen jár a Városszépítő
Egyesület és annak Nőklubja.
NHE

Márton-nap – kicsit másképp

Fotó: Füstös

Szabó Józsi bácsi és felesége a köszöntőkkel

emelkedő jelentőségű személy, szent volt
Márton, akinek nimbuszát az évszázadok sem
törték meg. Csere Sándor kanonok-plébános
a jelentős egyháztörténeti személy életútját
méltatta, majd a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola tanulói adtak elő
dalokat az ismert szentről.
Oklevéllel és lampionnal kedveskedve köszönte meg a támogatást a nagycsaládosok
elnöke Molnár Attila elnöknek, a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi Csoportjának, Csere Sándor kanonok-plébánosnak és Bányai Barbara pedagógusnak.
Ezután elindult a lampionos menet a
Kazinczy téri volt játszótérre, ahol már finom
libazsíros kenyér és forró tea várta a rendezvény résztvevőit.
Dancs István

90 évesen is mosolyogva...

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívunk mindenkit
a Tapolcai Városi Képzőművész Kör szokásos évvégi kiállítás-megnyitójára.
Helyszín: Batsányi Művelődési Központ, Tapolca, Vasút u. 3.
Időpont: december 10. 17 óra

Új feladatok a közös képviselőknek
Hatalmas érdeklődés mellett rendezte meg
soros összejövetelét a Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete november 8-án. Zsúfolásig megtelt közös képviselőkkel a Tamási
Áron Művelődési Központ különterme, hiszen a téma a távfűtés volt.
A közelmúltban elfogadott távhőszolgáltatásról szóló törvény módosítása sok olyan
elemet tartalmaz, ami a fűtési szezon elindultával érzékenyen érinti a lakóközösségeket,
különösen pedig a közös képviselőket. Megnövekednek a feladatok és ezzel együtt a
felelősség is. Éppen ezért a rendezvény első
részében Gebhart Gyula, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője tartott részletekbe menő
tájékoztatást, felhíva a figyelmet a bekövetkezett változásokra, határidőkre, szankciókra.

November 12-én szép számú tömeg gyűlt
össze a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előtti téren, hogy részese
legyen annak a Márton-napi hagyományteremtő programnak, amelyet az Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete szervezett.
Elsőként Kondor Péter, a nagycsaládos
szervezet elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Rövid
köszöntőjében utalt rá, hogy a „Márton- napi
lampionos felvonulás” elnevezésű rendezvényüket hagyományteremtő céllal indították
útjára.
A tapolcai Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Molnár Attila elnök biztosította
támogatásáról az egyesületet.
Biblikus és általános vonatkozásban is ki-

Ezek közül a feladatok közül is kiemelte a
lakók, a költségmegosztókat felszerelő cég,
valamint a távhőszolgáltató cég közötti kapcsolattartást, a lakók hőfogyasztásának lakásonkénti közzétételét a megfelelő dokumentáció mellett. A rendezvényen részt vett két
– költségmegosztókat forgalmazó és szerelő –
cég képviselője is, hiszen egyre több lakóközösség látja be, hogy ezeknek az eszközöknek a használatával jelentős megtakarításokat érhetnek el.
Gebhart Gyula ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy értékelve az eddigi fűtési szezont, jó hírei vannak, hiszen a hosszú és meleg ősz miatt 20-22 százalékkal kevesebb gáz
fogyott, így ennyivel kevesebb hőt is számláznak ki a fogyasztóknak. Kovács Melinda

Herendi Sándorné Aranka nénire még gyerekkoromból emlékszem. Érdeklődő tekintete, fürge járása, közvetlensége már akkor
feltűnt.
Azóta felnőttem, eltelt közel 20 év, és ő mit
sem változott. Ugyanolyan könnyedén lép fel
a buszra, vagy pattan fel a fotelból, ha csörög
a telefon és a derű is vele marad.
90. születésnapja alkalmából Császár László

polgármester és Sági István képviselő köszöntötte a város borával, a miniszterelnök kézjegyét viselő emléklappal és egy gyönyörű csokor virággal.
Aranka néni egyedül él, de Tapolcán élő
lánya és veje naponta meglátogatja. Összesen
3 gyermeke, 7 unokája, 3 megszületett és 2
érkező dédunokája van. Isten éltesse sokáig!
FZS

Fotó: Füstös

Képünkön Herendi Sándorné és köszöntői

Emlékezés Fonay Tiborra (1911-1999)
Száz évvel ezelőtt született Veszprém megye egyik olyan pedagógus személyisége,
aki méltán volt megbecsült és népszerű
pályatársai között. Közel hét évtizeden át
volt – különböző időszakokban – tanító,
művelődésügyet irányító vezető, szakíró s
olyan közéleti ember, aki társadalmi szervezetek alapítójaként, vezetőjeként írta be
nevét megyénk művelődéstörténetébe. S
mindezek mellett könyvei, a szakmai lapokban megjelent írásai, a kortárs alkotókkal való kapcsolatai széles körben tették ismertté őt.
Ötven éven át Révfülöp volt az otthona, de
sok szállal kötődött Tapolcához. Évtizedeken
át ingázott a két település között; a városközpontban lévő lakása találkozóhelye volt szakmai kollégáinak, barátainak, ahonnan könyvei, kéziratai indultak útra a nyomdákhoz.
Pályáját Kővágóörsön kezdte 1930-ban.
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A következő évtől sorra jelenttette meg írásait
az akkori rangos szakmai folyóiratban, a Nemzetnevelésben. Élményanyag-forrása e kis iskola volt, de a pedagógiai, szociális problémákat olyan széles horizonton tudta megjeleníteni, hogy neve rövid idő alatt országosan
ismert lett. A Tapolczai Újság-ban 1932-ben
jelentek meg először írásai (az
év folyamán három is), amelyet
a következő évben már 13 követett. S továbbra is ez a helyi
lap lett egy évtizeden át írásai
többségének a befogadója, amelyek között pedagógiai, irodalmi, szociográfiai témájúak szerepeltek, s számos könyvismertetést is közölt, amely utóbbiak
széleskörű érdeklődésének megnyilvánulásai voltak.
1967-től 1970-ig vezette a Ta-

polcai Járási Tanács Művelődésügyi Osztályát. Ez az időszak az 1972-es oktatáspolitikai döntés előkészítő évei voltak, amelyet
sikeresen oldott meg a járás iskoláiban. Számos korszerűsítést hajtott végre, tanulni küldte a képesítés nélküli pedagógusokat, s ösztönzője volt a továbbképzéseknek, a folyamatos
önképzéseknek. Számos előadást
tartott, tanfolyamokat vezetett,
éltetője volt a pedagógiai közéletnek.
Tapolcai évei alatt számos
szakmai konferenciát szervezett
a városban. Karizmatikus személyisége ide vonzotta azokat,
akik a pedagógia megújításának
elkötelezettjei voltak. Olyan helyi kollégákkal működött együtt
(többségükkel évtizedeken át),
mint Németh Kálmánné, Tóth

Új Tapolcai Újság

József, Bus János, Mészáros György és sokan
mások.
Éveken át vezetője volt a pedagógus klubnak, s innen szervezte a badacsonyi Egry
József Emlékmúzeum baráti körének munkáját s irányította a Pedagógiai Társaság, majd
a Neveléstörténeti Társaság megyei szervezetét.
Számos tapolcai vonatkozású cikke, tanulmánya mellett két külön kiadványt is készített
a városhoz kötődéséről: Irodalmi őrjáraton Tapolca és környékén és a Kórházi képek, amely
utóbbi életútja egyik stációjának mementója.
Életében számos kitüntetést kapott, közöttük a város képviselő-testületétől a díszpolgári címet.
A tapolcai kórházban hunyt el. Emlékét
könyvei, az általa alapított egyesületek, kortársai, barátai, valamint szellemi és tárgyi
hagyatékát a révfülöpi Helytörténeti Múzeum
őrzik.
Tölgyesi József

ÜNNEPELT A HATVANÉVES GIMNÁZIUM

„A múlt kötelez bennünket, növeli felelősségérzetünket”
„Tapolcza jogot tart felsőbb osztályokra is,
mert gyermekei, fiai, leányai vannak még
most is nagy számban, akiket taníttatni
akar.” /Tapolczai Lapok, 1936/
A fenti sorokat 75 évvel ezelőtt vetette papírra a cikk írója, de arra, hogy a középiskola
megnyithassa kapuját a volt zárda épületében
– egy fiú- és egy leányosztállyal – még 15
évet kellett várni.

tődtek meg a feltételek arra, hogy megnyithassa kapuját a gimnázium. A sikerhez nagymértékben hozzájárult a városi polgárok öszszefogása, az együttgondolkodás.
Majd Navracsics Tibor azokat a tanáregyéniségeket idézte meg, akiknek köszönhetően
számtalan tudós, művész, tanár, sportoló és
más foglalkozást űző mondhatja el büszkén,
hogy ő batsányis volt. Az új helyére 1971-ben
költözött az iskola. Az akkori igazgató ma is

Az elmúlt hatvan év történetének áttekintése során az igazgatónő megemlékezett
azokról a hajdani iskolavezetőkről is, akik a
személyi feltételek megteremtésével, a tantestület összekovácsolásával, a kollégium beindításával aranybetűkkel írták be nevüket az
iskola történetének könyvébe. Szólt azokról a
tanáregyéniségekről, akik diákok százait oktatták, fejlesztették tehetségüket, ezáltal öregbítve Tapolca és a Batsányi Gimnázium hírnevét.

érettségizett. Továbbtanulásuknál az itt szerzett tudást bőven tudták hasznosítani.
A város ugyan 4 évvel ezelőtt megyei fenntartásba adta át az intézmény működtetését,
de ez nem jelentette azt, hogy nem kísérte
figyelemmel és nem segítette az intézmény
munkáját. Fenntartásához rendszeresen anyagi segítséget biztosított, a megye által benyújtott pályázatokhoz pedig több esetben az önrész biztosításában is besegített.
Köszöntőjének befejezésében a polgármester arról biztosította a jelenlévőket, hogy
a város a jövőben is mindent el fog követni
azért, hogy a gimnázium megmaradjon.
- Aki iskolát alapít, az a jövőnek dolgozik.
Jól tudták ezt elődeink, és tudjuk mi magunk
is, és nem bezárni, hanem építeni, megtartani
szeretnénk a tanulásnak otthont adó intézményeket - szögezte le.

Fotó: Zentai

Itt kezdődött...
A most hatvanéves intézmény november
18-án nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezett meg a kezdetekről, az elmúlt évtizedek
embert formáló pedagógusairól.
Az iskola életét bemutató fotó- és rajzkiállítást Navracsics Tibor, az iskola egykori igazgatója nyitotta meg a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában. Szólt arról, hogy a
polgárosodó Tapolcán már közel 100 évvel ezelőtt megszületett az igény egy felsőbb iskola
létrehozására, de csak 60 évvel ezelőtt terem-

Fotó: Holló

Ismerős arcok

Fotó: Holló

A színházterem zsúfolásig megtelt ünneplővel
köszönettel szólt a honvédség, a bauxitbánya
vállalat, a lakosság, a városvezetés önzetlen
segítségéről, amellyel hamarosan otthonossá
tették nemcsak a tantermeket, de az iskola
udvarát is. – Az a tíz esztendő, amelyet Tapolcán tölthettem, nemcsak a személyes tapasztalás alapját teremtette meg, de a későbbi
tevékenységem fundamentumát is adta. Itt
köszönöm meg mindazoknak, akik részesei
voltak a gimnázium életének és köszönöm a
Gondviselésnek, hogy itt lehetek Önök között
– fejezte be megnyitóját Navracsics Tibor.
A tárlat megnyitását követően zsúfolásig
megtelt a színházterem, megkezdődött a gálaműsor. A jelenlévőket – a volt batsányisokat,
a meghívott vendégeket – Varga Tiborné, az
intézmény igazgatója köszöntötte.
- Megtiszteltetés számunkra, hogy az első
évfolyam diákjai közül többen velünk ünnepelnek a mai napon, ezzel is kifejezve az
Alma Materhez való kötődést, jelenlétükkel
jelképes hidat emelve múlt és jelen között –
mondta.

Visszakérem az iskolapénzt
A gálaműsor derűs-mulatságos része volt
Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt című színdarab bemutatója. A színpadon a gimnázium tanárai és diákja játszott nagyszerű beleéléssel.
Az igazgatónő szerepében Szalay Gyöngyi
remekelt, a földrajztanár alakját Lenner László
személyesítette meg, Varga Gábor a fizikatanár figuráját öltötte magára. Kiváló volt
Grünceiszné Józsa Zsuzsanna a szigorú, de
játékos számtantanár alakjában. Csák Dánielre rátalált a történelmet tanító, de az évszámokkal kicsit hadilábon álló pedagógus sze-

repe, de jó volt László Zsoltné is, aki a titkárnőt alakította. Miltényi Attila játszotta a
főszereplő Wasserkopfot. Pergő és élvezetes
játékát a közönség is jutalmazta.
A „pimasz” diák követelésével szemben a
bölcs tanárok problémamegoldó összefogásával a darab végkifejlete „helyére tette” az ügyet:
a rossz diák nem kérheti vissza az iskolapénzt.
Remek volt a témaválasztás, a játék. Mindez dicsérte a rendező: N. Horváth Erzsébet
elképzelését, irányítását.
A korhű díszletet Horváth Magdolna dekoratőr készítette.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Holló

A tanár is volt diák...

- Kisvárosi középiskolaként mindvégig tudatában voltunk annak, hogy létünket a városnak köszönhetjük. Azoknak a családoknak, akik bizalmat helyeznek belénk, amikor
bennünket választanak, azoknak a városi és
megyei elöljáróknak, akik egyre szorítottabb
anyagi körülmények között – felismerve, hogy
a jövő nemzedékének nevelése minden anyagi áldozatot megér – elkötelezték magukat az
intézmény mellett. Hiszem, hogy valamenynyien bölcsen döntöttek, döntenek, amikor
mellettünk voksolnak, hiszen a városhoz való
kötődés, a nemes lokálpatriotizmus a gyermekkorban gyökerezik, az ifjúkorban szökken szárba, s felnőttkorban válik szemléletformálóvá. Az az ifjú, aki diákként megtanulja szülőhelyének értékeit tisztelni, az
egész életében óvni, ápolni fogja azokat, s ez
által még erősebbé válik a hazához való kötődése, magyarságtudata – hangsúlyozta az
igazgató, majd a jelen pedagógusainak
példaadásáról, felelősség-vállalásáról szólt.
- Tudjuk, érezzük, a múlt kötelez bennünket, növeli felelősségérzetünket. Ez a felelősség nem teherként nehezedik vállunkra,
hanem erőt ad, átsegít a nehéz helyzeteken,
lelkesít az emelkedett pillanatokban, és nem
engedi szem elől téveszteni céljainkat a mindennapokban sem. Büszkén valljuk és vállaljuk, hogy megfelelünk az iskolaalapítók és
-építők emlékének, örökségének, hogy az elkövetkező nemzedékek, követőink, példára
leljenek bennünk - hangsúlyozta.
Az ünnepi délután kedves és megható gesztusa volt, hogy a gimnázium tanulói virággal
és Batsányi-emlékéremmel köszöntötték az
intézmény nyugdíjas pedagógusait.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője szülőként is hálás szívvel és meghatottan mondott köszönetet az iskolában folyó
magas szintű oktatásért, nevelésért. – Több
mint 20 éve élek Tapolcán. Büszke vagyok a
Batsányi Gimnázium sikereire, örülök, hogy
két gyermekem itt végzett, a harmadik pedig
még most is idejár. A gimnázium az elmúlt 60
évben bizonyította, hogy megfelel az elvárásoknak. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő évtizedekre is.
Császár László polgármester is a köszönet,
a hála hangján szólt. - Az elmúlt 60 év alatt a
város mindig is magáénak érezte az itteni
gimnáziumi oktatást. Jónak és színvonalasnak ítélte meg az oktatók munkáját, a tanításhoz, a diákokhoz való hozzáállását. Személyesen is megtapasztalhattam az intézmény
pedagógiai munkájának színvonalát, hiszen
mindkét lányom ebben a gimnáziumban

Új Tapolcai Újság

Fotó: Holló

Burszán Botond szaval
Az ünnepi köszöntők után a tanulóifjúságé
volt a főszerep a színpadon. Hergovits Eszter
és Hatvani Mátyás műsorvezetők konferálását követően nemcsak népdalcsokorban gyönyörködhettek a jelenlévők, de szavalatokban,
prózai alkotások értő tolmácsolásában is. Szín-

Fotó: Holló

Harsonatrió, felkészítő tanár: Haga
Kálmán
re léptek a komolyzenei hangszerszólisták,
a zeneiskola növendékei, a néptáncosok, de a
humor sem maradhatott el. Nagy sikert aratott
A régi idők tornája című műsorszám is.

Fotó: Holló

Csak ügyesen!
A gálaműsort követően az aulában Sólyom
Károly alpolgármester, egykori batsányis mondott pohárköszöntőt, megköszönve az iskolába folyó oktató-nevelő munkát, majd a múltat
is megidéző baráti beszélgetéssel zárult az
ünnepi est.
N. Horváth Erzsébet
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Már hagyomány a véradás
A HIT Gyülekezete tapolcai egyházánál
több mint nyolc éves múltra tekint vissza
az önkéntes véradás. November 5-én sem
volt ez másképp, amikor a Halápi út 31.
számú csarnokba egymás után érkeztek a
gyülekezeti tagok.
A szombati munkanap miatt délután is várták az ajkai Vérellátó Állomás dolgozói a
véradókat. Érkeztek is szép számmal. Ahogy
azt Heiligermann Gábortól, a Magyar Vöröskereszt területi vezetőjétől megtudtuk, harminchárman adtak vért, ebből harminc volt a
sikeres, kettő a be nem fejezett és egy embert
szűrtek ki. Hat embernek, mint első véradó-

nak gratulált a területi vezető.
Mézes András lelkész és kedves felesége,
Csilla asszony jó példát mutatva szintén az
önkéntes véradók között szerepeltek.
Molnár István, a gyülekezet szervezővezetője lapunk kérdésére elmondta: – A jövőben még szorosabb kapcsolatot szeretnénk
a Magyar Vöröskereszttel, illetve a területi vezetőséggel. Puskás Zoltánné Terikének köszönjük az eddigi közreműködést és ezúton kívánunk további jó egészséget neki. Heiligermann
Gábor vette át az „örökségét”. Bízom benne,
hogy évente az egy, esetleg kettő véradás a
jövőben is működni fog.
Dancs István

Korunk betegsége, az allergia
Atopiás bőrgyulladás
Az atopiás bőrgyulladásban szenvedők
arcán, nyakán, könyökén és térdén viszkető
kiütések, piros, hámló foltok jelennek meg.
Kisgyermekeknél eléggé általános az ekcéma,
amely az orvosok szerint allergiás reakció,
ezért hívják atopiásnak, vagyis veleszületett
túlérzékenységnek. Néhány megfigyelés iga-

zolni látszik az orvosok véleményét:
- a családban gyakran előfordul az allergia
- a gyermeknél a későbbiek folyamán
gyakran alakul ki asztma vagy szénanátha
- okozhatja ismert allergén, például valamilyen étel. A tojás, a tej, különösen a tehéntej
sokszor idéz elő allergiás reakciót.
Folyt. köv.
HL

Emléklapot kaptak: Kovács Réka (3. osztály),
Hederics Tamás (4. osztály) és Srámli Ivett
(6. osztály). Molnár Barbara 4. osztályos tanulónk különdíjat kapott, Rádi Stella 6. évfolyamos diákunk második helyezett lett.
Felkészítő tanáraik voltak: Németh Andrea,
Németh Veronika és Varga-Gerencsér Viktória.
Ezúton is gratulálunk nekik!
Hedericsné R. Szilvia

Felettünk a csillagok 54. rész
Városaik fénye leplezheti le az idegen civilizációkat?
Két amerikai csillagász felvetette, hogy
ahelyett, hogy az idegenek rádióadásait
keresnénk, érdemesebb lenne a földönkívüli városok fényei után kutatni.
A földönkívüli intelligenciák keresése
eddig gyakorlatilag a rádiójelekre és a lézerimpulzusokra korlátozódtak. Legújabb
tanulmányában a két kutató (Avi Loeb és
Edwin Turner) azt javasolja, hogy inkább
az idegenek városainak mesterséges fényei
után kutassunk.
Az alapelv az, hogy a földönkívüliek a
miénkhez hasonló technikákat alkalmaznak, és éjszaka mesterséges fényt használnak. Mivel hozzánk hasonlóan a rádió- és
televíziószolgáltatás idővel nagyrészt kábeles, illetve üvegszálas terjesztésre térhetett
át, kevesebb rádiójel jut ki a világűrbe. Így
talán az kecsegtethet leginkább eredménynyel, ha rátalálnánk a városaik „közvilágításának” nyomára.
Számítások szerint a mai legmodernebb
teleszkópokkal már kimutatható lenne egy
Tokió méretű város fénye a Neptunuszon

túli Kuiper-övben. Ez alapján – a technika
fejlődésének köszönhetően – akár egy-két
évtizeden belül tesztelhető lesz az elmélet a
közeli csillagok – addigra remélhetőleg már
felfedezett – Föld-típusú bolygóin.
Huszák László

Fotó: Internet

Ezen a fantáziaképen egy idegen
bolygó városainak űrből is látszó
fényeit csodálhatjuk meg

Tamási Áron Művelődési Központ decemberi programjai
5. 10 óra: Ifjúsági Filharmónia bérlet: Budapest Saxophone Quartett; 6. 19 óra: Felnőtt
Filharmónia: Nicolas Namoradze zongoraestje; 9. 16 óra: Veszprém megye kiváló sportolója cím átadása; 12.: Darvastói Foglalkoztató Intézet adventi műsora; 15. 15 óra: Cigány Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi műsora; 15. 17 óra: Közmeghallgatás; 17. 15
óra: Acro Dance SE karácsonyi műsora; 19. 15 óra: Tapolca és térsége idősek karácsonya;
20.: Járdányi Pál Zeneiskola karácsonyi hangversenye; 22. 17.30: Szép Galéria kiállítás
megnyitó, vendégként bemutatkozik Oszkai Réka keramikus; 22. 18 óra: Mindenki karácsonya.
Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától (december 6.). Bridzs klub:
csütörtök 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical
Színpad: szombat 09.00-14.00.
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Tűrjünk! Minél korábban rá kell nevelnünk magunkat, neveltjeinket. Úgysem tudjuk teljesen kikerülni a fájó, nehéz alkalmakat.
Egy világutazó azt mondta, hogy a primitív népek tűrőképesebbek, fegyelmezettebbek, s
ismerve a természetet, jobban is vigyáznak.
Erre rímel egy 1958-ban velem utazó kínai orvosnak búcsúzásunkkor tett megjegyzése:
„Kína le fogja győzni az enervált Európát”.
A tűrés állandó edzésben tartja az ember önuralmát, akaratát, és jövőbiztosító erőt nyújt.
(Ez nem zárja ki a jogos védekezést.)
Európa kultúrnépei panaszkodnak az „etnikai aknamező” miatt. Gőgjük helyett
szerénység és szolidaritás védte volna jövőjüket. A kisnépek sérelme-fájdalma nekik nem fájt,
emberség nélkül ítélkeztek – ez most visszaüt!
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Homér Janka dr. tanár, igazgató

4. rész

Szavalók és prózamondók
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai az idén is szép számmal vettek részt a Főegyházmegyei Szavaló- és Prózamondó Versenyen, Veszprémben.
Ez alkalommal a versenyzők kötelező mű
gyanánt a természet és ember kapcsolatát
megörökítő versekből választottak. A szabadon választott verset a tanulók saját tetszésük
és tanáraik útmutatásai szerint adták elő.

Szólj, síp, szólj ! . . .

(Budapest, 1907. december 3. - ?)
Jómódú földbirtokos családból származott. Középiskoláit a budapesti Baár-Madas református leánygimnáziumban és a gödöllői
királyi katolikus fiúgimnáziumban végezte el. Pécsett és Budapesten járt egyetemre. 1932-ben Budapesten földrajz-természetrajz szakos középiskolai tanári, 1933-ban Magyarország halászati földrajzának feldolgozásával Pécsett doktori oklevelet szerzett. 1933-tól 1940-ig a pécsi egyetem, majd később
a kolozsvári egyetem földrajzi intézetének tanársegédje volt. A háború után gimnáziumi
tanár lett Sümegen. 1951-ben őt bízták meg a tapolcai gimnázium szervezési-vezetési feladatainak ellátásával. Bár ezt a tisztséget csak egy évig töltötte be, ő tekinthető Tapolcán
a gimnázium alapító igazgatójának. Az 1930-as években több cikke jelent meg a szaklapokban a halászat és vadászat nemzeti topográfiája körében. Nyugalomba vonulása után
Budapest környékére költözött.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Töltött káposzta, ahogy én készítem
Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg savanyú káposzta, 8 db szép káposztalevél (savanyított), 40 dkg darált sertéshús + 5 dkg füstölt szalonna beledarálva, 30 dkg füstölt sertéshús (csülök, oldalas) 10 dkg füstölt kolbász, 5 dkg füstölt szalonna, 15 dkg félig főtt
rizs, 1 db vöröshagyma, 1 db tojás, 1 db babérlevél, 2 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál
olaj vagy zsír, 1 evőkanál liszt, 2 kávéskanál
pirospaprika, 1-2 kis pohár tejföl, 1/2 l húsleves, ha nem volna elég a füstölt hús főzőleve, só, bors, petrezselyem, erős paprika,
vagy paprika krém, kevés kapor és csombor,
1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom.
Díszítéshez: 4 db debreceni, 4 db kakastaréj szalonnából.
Elkészítés: A füstölt húst előző este beáztatjuk hideg vízbe, majd leöblítjük. Hideg
vízben föltéve félpuhára főzzük, levéből kiemeljük. A káposztaleveleket széthajtogatjuk.
A Kockára vágott szalonnát zsírjára pirítjuk,
megfonnyasztjuk rajta a finomra vágott vöröshagymát, hagyjuk kihűlni, majd a felét
darált húshoz adjuk. A másik felét összekeverjük pirospaprikával, és ráöntjük a füstölt
hús főzőlevét. A füstölt hús főzőlevébe teszszük a kissé kimosott, lecsepegtetett savanyú
káposzta felét. A darált húst összedolgozzuk
a tojással, rizzsel, zúzott fokhagymával, 1 kk.
pirospaprikával, ízlés szerint sóval, borssal és
elosztjuk a káposztaleveleken. Hengerszerűen, nem túl szorosan feltekerjük, a füstölt

hús főzőlevében lévő savanyú káposzta tetejére helyezzük, mellé rakjuk a füstölt húst, a
karikára vágott kolbászt, majd betakarjuk a
maradék savanyú káposztával, hozzáadjuk, a
babérlevelet (ízlés szerint tehetünk bele kis
darab cseresznyepaprikát) finomra vágott
kaprot, csombort és mérsékelt tűzön, fedő
alatt, puhára pároljuk. (Kb. 1óra) Esetleg ha
levét elfőné, egy kevés húslevessel pótoljuk.
Amikor megfőtt a töltelék, akkor óvatosan
kiemeljük a töltelékeket a káposztából. Zsiradékon rózsaszínűre pirítjuk a lisztet, a tűzről levéve belekeverjük a maradék pirospaprikát, és felöntjük hideg vízzel (vagy kihűtött
húslevessel), simára keverjük, és a káposztához adjuk, jól összeforraljuk (kb. 10 perc,
vigyázunk, csak lassú tűzön, mert nagyon
pöfékel!). Ezután visszatesszük bele a töltelékeket, a felaprított, kicsontozott füstölt
húst, és ha kell, utána ízesítünk, összeforrósítjuk. Tálaláskor meglocsoljuk tejföllel, bevagdalt debreceni kolbászt süthetünk a tetejére és pirított pirospaprikába mártott szalonnakakassal és petrezselyemzölddel díszítjük.
Tipp: Több nappal a fogyasztás előtt elkészíthetjük. A mélyhűtést is nagyon jól bírja! A sóval csínján bánjunk, mert általában
sósabb lesz. Melegítés közben könnyen odakozmál, legjobb mérsékelt tűzön, lefedve, a
sütőben felmelegíteni. Ne kevergessük, csak
rázogassuk! Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

A ver /veri/ többjelentésű ige
A magyar nyelvben egyike a leggyakrabban előforduló ige igekötővel.
Néhány:
- Elveri a pénzét.
- Elveri a feleségét.
- Megveri a gyermekét.
- Megveri a bajnokjelölt csapatot.
- Átveri a barátját.
- Keveri a kártyát.
- Kiveri a verejték.
- Kiveri a fogát.
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- Fölveri az áruk árát.
- Fölveri zajával az alvókat.
- Kiveri a hisztit.
- Leveri a port a ruhájáról.
- Verekedést produkál.
- A verhetetlen csapat kiverte a továbbjutást.
- Rosszul fut neki: leveri a lécet.
- A kisbíró veri /üti/ a dobot.
Nem éppen egetverő hangulatban gyűjtötte:
Dr. Töreky László

SPORT

FILA Grappling Világbajnokság – A tapolcai Farkasok újabb sikerei
Tamási bizonyára jó helyszín lehet, hiszen
onnan szállítják haza az érmeket a tapolcai
Farkasok és a Farkaskölykök.
Idén a Magyar Birkózó Szövetség a FILA
Grappling Világbajnokságot Tamásiban rendezte, ezáltal a világversenyen való részvétel
lehetővé vált a Hadak Útja Sportegyesület
farkasai számára is. (Tavaly Horvátországban
tartották a világbajnokságot, onnan a Farkasok vezetője, Molnár Gábor kétszeres világbajnokként, szombathelyi tanítványa, Baranyai
Zoltán pedig bronzérmesként térhetett haza.)
A tapolcai Batsányi Művelődési Központban (VOKE) gyakorló László András tanár úr
négy érmet hozott: kétszeres világbajnok és
kétszeres világbajnoki bronzérmes lett.
A két aranyat a mért súlya alapján a kategóriájában, 75kg-ban, giben és no-giben is
megkapta. Itt nem akadt olyan, aki kihívta és
legyőzte volna, teljesen méltó módon kapta
jutalmul azért a lelkiismeretes felkészülésért,

amit végigküzdött, nem beszélve az évek óta
tartó töretlen edzésmunkájáról.
A harcéhsége miatt nevezett a 80 kg-os
kategóriában is, hogy bizonyíthasson, tapasztaljon, tanuljon. Itt olyan ellenfelei voltak,
mint az orosz csapat vezetője, Tair Narimanov
(kyoshi 7. danos orosz ju jitsu mester), vagy
az olaszoktól egy lila öves brazil jiu-jitsu harcos, vagy a dzsúdós Ihos Gábor, aki komoly
múlttal és jelentős testi erővel bír.
Azt mindenképp elmondhatjuk, hogy a
mezőnyben László Andrásnak volt a legkevesebb háttere (3 éve dolgozik a sportágban), az eredmény pedig abszolút igazolja azt
a rengeteg munkát, amit beletett ez idő alatt.
A bajnok a VOKE Batsányi Művelődési
Ház Jiu Jitsu csapatának egyik motorja. Nagyon ritka, hogy kihagyna edzést – rendszerint már egy órával a többiek előtt odaér és
erősít, mozgásmintákat elemez.
A Farkaskölykökről:

Remek futóeredmények
Beszámolónkban a 26. Spar maratonról, a
tájfutók országos bajnokságáról, valamint
a félmaratonról olvashatnak, ahol a Tapolca VSE Futó Szakosztály futói és a
Tomcsányi Ford tájfutói értek el remek
eredményeket.

Fotó: Szakosztály

Dr. Vidosa Noémi befut a célba
A 26. Spar Maraton Versenyén ebben az
évben rendezők meghirdették a városok
közötti 5 fős „ekiden” váltók versenyét is. A
Tapolca VSE Futó Szakosztálya és a Tomcsányi Ford tájfutói közösen indítottak váltót,
és remek 2.56 perces idővel a 4. helyen végeztek. Abszolút kategóriában 512 váltó közül a 15 helyen végeztek. A tapolcai váltó tag-

jai voltak: Vers Róbert, Gajdics Péter, Vadász
Attila, Domán Rajmund és Domán Gábor.
A tapolcai női váltó 3,55 perccel a női
mezőnyben a 13. helyen ért célba. A csapatban dr. Vidosa Noémi, Hartmann-né P. Tímea
és Beke Mónika futott.
Egyéniben dr. Komjáti Sándor teljesítette a
maratonit 4.09 perces eredménnyel.
A tájfutók utolsó országos bajnokságát Kiskunhalas térségében rendezték. A Tomcsányi
Ford HSE versenyzője, Molnár Zoltán az első
napi selejtező után a másnapi döntőben is
remekelt, a 3. helyen ért célba. Az évi eredményei alapján az összetett bajnokságban is
3. helyezést ért el, ezzel I. osztályú minősítést
szerzett.
A nemzeti terepfutó-bajnokság 88 km-es
versenyén a pilisi és budai hegyekben Vadász
Attila és Domán Gábor állt rajthoz. Attilának
ez volt az első terepfutó bajnoksága ilyen
hosszú távon. Remek, 10 óra 30 perces idővel
a 116 fős mezőnyben a 18. helyen zárta a
versenyt. Domán Gábor, a mezőny legidősebb tagjaként 10 óra 20 perc alatt teljesítette
a távot.
A futók remek eredményekkel Sárváron
zárták az évet. A Tapolca VSE öreg futói 3.
helyen 1.41-es idővel. A váltóban a közel 70
éves Rádóczy Árpád, és a fiatalok: Zoboki
Mihály valamint Hartmann István. A Tomcsányi Ford 14 év alatti váltója első helyen ért
célba a hideg, de ragyogó, napsütéses időben.
A győztes váltóban Balogh Zsombor, Sásdi
István és Sásdi Árpád teljesített remekül.
Egyéniben Vers Róbert 1.24-gyel, Gajdics
Péter 1.29-es idővel teljesítette a félmaratont.

Idén ősszel szintén Tamásiban rendezték
meg a II. Magyar Gyermek és Ifjúsági Brazil
Jiu Jitsu országos bajnokságot, ahol a tapolcai
Farkaskölykök is szép eredményeket értek el:
Szabó Richárd bronz, Major Marcell ezüstéremmel gazdagította a Hadak Útja éremtábláját.
Egy ilyen országos versenyről kvalifikálhatta magát László András is, hogy a világbajnokságon elindulhasson. Ez is szépen sikerült, hiszen 3 arany és egy ezüstéremmel
tért onnan haza.
András most nagyon boldog, ezt csak az
érzi át, akinek szólt már a Himnusz a dobogó
tetején...
A Batsányi Művelődési Központban most
kiválóak a feltételek. Kellemes környezetben
készülhetnek a versenyzők, szép új szőnyegfelületen gyakorolhatnak a város jóvoltából.
Bízhatunk abban, hogy legközelebb többen
szállnak csatába a dicsőségért a csapatból.

Fotó: Egyesület

Farkaskölykök és Molnár Gábor

Siklósi Enikő az európai és
a magyar ranglista élén
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub tehetsége,
Siklósi Enikő két rangos versenyről ezüstéremmel tért haza, testvére, Gergely
bronzzal gazdagította gyűjteményét.
November elején Mödlingben (Ausztria)
rendeztek európai kadett vívó-körversenyt,
melyen a női mezőnyben huszonhárom
nemzet 171 sportolója állhatott pástra, köztük
a tapolcai lány, Siklósi Enikő.
Az első fordulót követően 128 párbajtőröző került főtáblára. Itt Enikő elsőként

Fotó: Vívóklub

Gratulálunk!

rögtön a ranglistavezetővel, a békéscsabai
Bohus Rékával csapott össze, akit rendkívül
koncentrált vívással 15:12 arányban sikerült
legyőznie. Következett két magabiztos győzelem a német Derr és a pécsi Öhlmüller ellen. Az ötödik körben a román Orostól ugyan
vereséget szenvedett, de hatalmas küzdésének és lelkesedésének köszönhetően a vigaszágról a döntőbe verekedte magát. A fináléban
azonban már nem bírt az agresszív amerikai
lánnyal, Winesszal. Enikő ezüstérmes lett.
A Budapesten rendezett Móna István-emlékversenyről ugyancsak ezüstéremmel térhetett haza a ranglistavezető. A lányok
versenyében a tapolcai egyesület két párbajtőrözője, Siklósi Enikő és Felker Adrienn a
legjobb nyolc közé jutásért egymás ellen
vívott. Előbbi léphetett tovább a hosszabbításos nagy csatából, Felker végül a 12. helyen
zárt. Enikő a nehéz mérkőzést követően újabb
két asszót vett sikeresen, amivel a döntőbe
verekedte magát. Ott azonban egyetlen tussal
veszített a volt kadett-világbajnoktól, Budai
Dorinától.
Essék szó most Enikő testvéréről, Siklósi
Gergelyről is. A Móna István-emlékversenyen
a fiúk 67 fős mezőnyében három ifjú tapolcai balatonos, Csák Marcell, Kiss Gergő és
Siklósi Gergely mérette meg magát. A csoportfordulót mindhárman hibátlanul teljesítették, de a nyolc közé már csak Siklósi Gergelynek sikerült bekerülnie. A viadalt Gergely a 3.
helyen, bronzéremmel zárta.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A 14. Kölcsey-kupa egyéni villámversenye
26 résztvevővel zajlott két korosztályban. Az
ifjúsági lányoknál a győzelmet Árvai Eszter,
a fiúknál Buzás Bertalan szerezte meg.
Második helyen végeztek Érseki Tamara és
Molnár Tibor, míg a harmadik hely Szabó
Dorinának és Szabó Benjaminnak jutott.
Felnőtt győztes Heiligermann Gábor lett
Bodó Bence és Horváth Márk előtt. A rapid
versenyen 46-an ültek asztalhoz. A kezdőknél
a győzelmet Árvai Zsombor érdemelte ki,
második Vers Noé, harmadik Csalló
Krisztián lett. Az ifjúsági kategória győztesei
Árvai Eszter és Buzás Bertalan, másodikok:
Koltai Anna és Molnár Tibor, bronzérmesek:
Sötét Barbara és Szabó Benjamin. A
felnőtteknél Bodó Bence lett a nyerő
Kosztolánczi Gyulát és Lejer Sándort
megelőzve.
A nemzeti csapatbajnokság második fordulójában, az NB II-ben nem bírt egymással

a Tapolca Rockwool VSE és az Ajkai
Bányász SK. Az eredmény 6:6 lett. A 3. fordulóban Zalaegerszegi Volán TE-Tapolca
Rockwool VSE 6:6. A papírforma biztos
tapolcai győzelmet ígért, de a szoros
mérkőzésen elmaradt a tapolcai győzelem.
Megyei I. osztályú csapatbajnokság 2. fordulójában a Zala megyei bajnokságban
szereplő Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda
gárdája biztos győzelmet aratott, 8:2 arányút
a Zalaegerszeg Csuti SE III. felett.

KÉZILABDA:
NB II-ben szereplő csapataink eredményei:
A felnőtt férfi csapat továbbra is nyeretlen a
dél-nyugati csoportban. Eredmények a legutóbbi fordulókból: Nagyatád-Tapolca VSE
37:27, Tapolca VSE-Siklós 22:39. A juniorok
Nagyatádon 42:29 arányban arattak győzelmet, míg a hazai Siklós elleni találkozón
veszítettek. A legutóbbi fordulóban a felnőttek Kalocsán szaladtak bele egy nagy vere-

ségbe (44:29), a junior fiúk pedig újabb szép
győzelemmel növelték pontjaikat.
A hölgyek szép sikert könyvelhettek el hazai
találkozón a győri egyetemi csapat ellen,
30:29 lett a mérkőzés vége. A junior lányok
40:23-ra nyertek. Mosonszolnokon mindkét
csapat vereséggel zárt. A felnőttek 28:24-re, a
juniorok 29:20-ra kaptak ki a kisalföldi gárdától. Az elmúlt forduló sem hozott győzelmet a nőknél, a felnőttek 29:26, a juniorok
27:22 arányban szenvedtek vereséget a
Győrújbaráttól hazai mérkőzéseken.

a küzdelmek, s kialakult az őszi sorrend.
A III. osztályban a Révfülöp gárdája áll a
tabella élén 6 ponttal a Balatonederics, 7
ponttal a Balatonszepezd előtt. A IV. osztály
őszi bajnoka a Sümeg VSE csapata. Ukk és
Sümegprága követi őket a tabellán.

KOSÁRLABDA:
Továbbra is nyeretlen a tapolcai Gázcentrum
megyei bajnokságban szereplő együttese.
Eredmények: Fűzfő-Tapolca 83:64, TapolcaVeszprémi Rendőrség 51:58

LABDARÚGÁS:

TENISZ:

Megyei I. osztályú csapatunk 7 pontot gyűjtött 5 fordulóban. Eredmények: Ugod-Tapolca 0:1, Tapolca-Zirc 2:2, Peremarton-Tapolca
0:2, Tapolca-Ajka Kristály 0:1, Csetény-Tapolca 5:3. Az őszi zárás előtt egy fordulóval labdarúgóink a tabella 10. helyén állnak a 15 csapatos bajnokságban (17 pont 26:18-as gólarány).
A megyei III. és IV. osztályban befejeződtek

Szezonzáró Kupa páros teniszversenyt rendeztek a Városi Sporttelep teniszpályáin a
következő eredményekkel:
A győzelmet a Marton József-Németh Tibor
páros szerezte meg. Második helyen a Nyírő
László-Sikos Péter duó, harmadikon a Tóth
Csaba-Kassai Balázs kettős végzett.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Bolla József világbajnok!

Fotó: Internet

A végtelen erő birtokában
Október 22-én Szlovéniában, Koperben
világbajnoki aranyérmet szerzett Bolla
József, tapolcai bodybuilding-versenyzőnk.
Az IBFF világszervezet rendezésében tizennégy ország 125 atlétája mérte össze
tudását.

Bolla József kategóriájában 13-an indultak, s a nagyon erős mezőnyből a végén 3
magyar fiú állhatott a dobogóra. Annak
legfelső fokára pedig életében először a
tapolcai fiú, Bolla József!
Az újdonsült világbajnok boldogan mesélte, hogy a verseny előtti mentális felkészülésben kapott egy kis írást a következő
szöveggel:
„Egy hatalmas és diadalmas erőfeszítés
csúcsán... miközben az erek vadul lüktetnek a koponyádban, hirtelen minden elcsendesedik benned. Minden világosabbnak
tűnik számodra, mintha egy fényszóró sugara járná át a tested. E percben meggyőződéssel hiszed, hogy végtelen erő birtokában vagy. Ha akarsz, akár repülni is tudsz.
Nincs nagyszerűbb az életben, mint a fehéren izzó pillanat, és hajlandó vagy akár
évekig is dolgozni, hogy ismét megízleld!”
Minden bizonnyal igen jókor jött ez a kis
írás a mentális felkészülés szakaszában, hiszen Bolla József a végtelen erő birtokában
olyan magasra tudott szárnyalni, hogy a
dobogó legfelső fokáról hallgathatta meghatottan a neki szóló Himnuszt.
Gratulálunk az újdonsült világbajnoknak,
és az őt segítő barátnak, edzőnek, a háromszoros világbajnok Lukács Bélának!
Antal Edit

Tapolcai gyűjtő, gyenesdiási kiállítás
A magyar fazekasság csúcsát képviselő
miskakancsóból közel 160 darabot tudhat magáénak Zentai Gábor.
A több mint 25 éve gyűjtött anyagból október 26-án kiállítás nyílt a gyenesdiási községházán. A kiállítást megnyitó Hangodi
László történész a miskakancsó eredetéről
és a gyűjtemény gazdagságáról szólt.
Zentai Gábor a bemutatkozásában elmondta, hogy az ország több pontjáról
szerezte be a gyűjteményét.
- Büszke vagyok arra, hogy „összenőttünk”, hozzám tartozik mindegyik. Boldog
vagyok, hogy ennek az igazi magyar kuriózumnak az egyik lelkes gyűjtője lehetek.
A nagy érdeklődésre számot tartó kiállítás megnyitóján a Batsányi Táncegyüttes
szólistái működtek közre.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: ifj. Zentai

Zentai Gábor és a miskakancsók

Észrevettük, szóvátesszük...

Fotó: Dancs

A lehullott faleveleket folyamatosan
gyűjtik össze

Az őszi fagyok beköszöntének egyik hozadéka a falevelek hullása. Az erdőkben
szívesen ballagunk a sokszínű avarban, de
egészen más a helyzet, amikor udvarunkban, a saját portánkon, vagy köztereken
kell összetakarítani a lehulló leveleket.
Örömmel láttam, hogy Tapolca utcáin
folyamatosan dolgoznak az Unizola Kft.
emberei, valamint a közmunkások egyes
csoportjai, figyelve a város tisztaságára.
Fotónk a Semmelweis utcában készült,
ahol már elszállításra „várnak” a levélkupacok.
Dancs István

Hirdessen nálunk!
Új helyen várja kedves hirdetőit, üzleti partnereit
a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság.
Hirdessen nálunk a környék legkedvezőbb árain!
Ügyfélfogadás:
Hétfő-szerda-csütörtök (Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ,
Kisfaludy u. 2-6. II. em.) 8.00 órától-14.00 óráig.
Kedd-péntek (Tourinform Iroda, Tapolca, Fő tér 17.) 10.00 órától-14.00 óráig.
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Csizmahúzó, vajköpülő, kereplő...
Ilyen és sok más régi tárgyat gyűjtöttek
össze a szülők segítségével a Tapolcai
Óvoda Barackvirág Tagintézményében
Márton-nap alkalmából. A népi tárgyakból nyílt kiállítással vette kezdetét a háromnapos rendezvény, mely november
9-től 11-ig tartott.
E kiállításnak az volt a fő célja, hogy az
óvoda hosszú folyosóján látható tárgyakkal

Fotó: N. Horváth

Iskolások is megtekintették a kiállítást

a gyerekek megismerkedjenek, hiszen nagyszüleik, dédszüleik még a mindennapokban használták ezeket az eszközöket, viselték ezeket a ruhadarabokat.
A második napon nyílt napot hirdetett az
óvoda, ahol régi paraszti ételeket ízlelhettek
az óvodások és szüleik. Az egyik csoportban
savanyúkáposztából készült étel várta a kóstolni vágyókat, amit korábban együtt tettek
el a kicsik közreműködésével az óvodában.
A másik csoportban kukoricaprószával
kínálták a vendégeket, amit az intézmény
óvónői készítettek az óvoda konyhájában.
A harmadik csoportban régi, népi játékokat
lehetett kipróbálni. A nap zárásaként libás
játékokat játszottak a gyerekek az udvaron.
A harmadik napon az óvoda Hagyományőrző Munkaközössége bábjátékkal örvendeztette meg a gyerekeket, majd sötétedéskor kigyúltak a mécsesek a lampionokban, és az óvoda „lakói” szüleik, testvéreik
kíséretében körbejárták az udvart, ahol – az
óvónők keze munkáját dicsérve – különböző technikával készült kis libák várták,
hogy megtalálják őket a gyerekek.
Idén is gazdag programokkal ünnepelték
a Márton-napot a Barackvirág Tagóvodában – felelevenítve a régi játékokat, ízeket,
szokásokat.
FZS

Egészségnap és ruhabörze
Kétség nem fér ahhoz, hogy településünkön az egészség- és aerobiknap (XVII.)
népszerűsége legalább annyira töretlen,
mint a gyermekholmi és babaruha börzének (X.).
November 12-én ismét rengetegen voltak kíváncsiak mindkét programra – nézelődőként, vásárlóként, vagy egyszerűen
azért, mert fontos számukra az egészségi
állapotuk. Az aulában a lakossági szűréseken az ultrahangos zsírbontásig, bioételek
és -italoktól a legkülönfélébb étkekig széles volt a választék. Emellett véradásra is
szép számmal érkeztek az önkéntesek.
A délelőtt megrendezett – jubileumi –
babaruha és gyermekholmi börzére ezúttal
is sokan voltak kíváncsiak. A gyerekeknek
most is rendelkezésre állt a légvár, de volt
arcfestés, Lufibohóc, játszósarok, Iciri-piciri zenesuli is. Az emeleten a Szeretet
Fénye Alapítvány masszőrei tevékenykedtek, de számtalan hasznos információt
is gyűjthettek be az előadások résztvevői.
A Városi Rendezvénycsarnok délutáni
programjai a zumba, spinning, jóga, Total
Fitness, Gymstick Muscle órák jegyében
telt, a résztvevők közmegelégedésére.
A XVII. Egészség- és Aerobiknap záró
eseménye Bíró Ica, a műfaj koronázatlan
királynőjének testi-lelki fitness órája volt,
ahol sokan tornáztak együtt a máig fitt és
fiatalos modellel.
Dancs István

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
decemberi túraterve
3-án „Bakonyi Mikulás” teljesítménytúra, Zirc-Cseszek
10-én „Téli Kab-hegy” teljesítménytúra,
Nagyvázsony
17-én Uzsa-Hubertus-Malom út-Erdészház-Uzsa
26-án Sümeg-Sarvaly-Tátika-Zalaszántó, OKT
31-én Szilveszteri évzáró túra, Csobánc
Für Ágnes
Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.

Új Tapolcai Újság

Fotó: Dancs

Bíró Ica népszerűsége töretlen –
nem véletlenül
A következő lapzárta időpontja: 2011. december 12.
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