
Zsúfolásig megtelt a Városi Rendezvény-
csarnok augusztus 31-én ünneplőbe öl-
tözött tanulókkal és az őket kísérő fel-
nőttekkel a Tapolcai Általános Iskola
tanévnyitóján.

A három tagintézményben ezerkétszáz ta-
nuló, köztük százhatvankettő első osztályos
kezdte meg a tanévet. A Kazinczy-tagin-
tézményben 87 „kisgólya” lesz 3 csoport-
ban, a Bárdos-iskolában két csoport indul
46 fővel, a Batsányiban egy csoport, itt 29
elsős kezdi meg az iskolai életét.

A megnyitó ünnepségen Császár László
polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
hangsúlyozva, hogy az önkormányzat min-
dig is kiemelt figyelemmel fordult az ok-
tatás felé.

A 2011/2012-es tanévben közel 45 mil-
lió forintos informatikai fejlesztés valósul
meg Tapolca alapfokú oktatási intézmé-
nyeiben, illetve a Széchenyi István Szak-
képző Iskolában.

/Írásunk a 7. oldalon Halkan véget ér a
nyár… címmel./

A szenci CSEMADOK szervezésében né-
pes küldöttség érkezett Tapolcára szep-
tember 3-án, hogy megtekintsék azokat
a helyeket, amelyek a 10 éve elhunyt
Csermák József olimpikon kalapácsvető
emlékét őrzik, és leróják kegyeletüket a
sírjánál.

A felnőttekből és fiatalokból álló cso-
portot Császár László polgármester fo-
gadta a Tamási Áron Művelődési Köz-

pontban. Majd Minorics Tamás, a Tour-
inform Iroda vezetője kalauzolta a ven-
dégeket a Köztársaság térre, ahol a hely
szellemiségéről és a város nevezetes-
ségeiről adott tájékoztatást. Természe-
tesen a Tavasbarlang látogatása, benne
a csónakázás is a tapolcai program része
volt.

/Írásunk a 9. oldalon Üzent a szülőföld
címmel./
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A szenci vendégek a Trianon Emlékhely előtt

Fotó: N. Horváth

Ma még ünnepelnek, de holnap már táskával indulnak az iskolába a gyerekek

Fotó: Füstös

A színes forgatagot a szőlőharang vezette

Fotó: Füstös

Önfegyelem, kitartás, küzdeni tudás

Fotó: Antal

Informatikai fejlesztés az iskolákban

Látogatók az olimpiai bajnok
szülővárosából

Szüreti vígasság a Csobánc lábánál

Már több éves hagyomány, hogy Tapol-
ca-Diszelben vidám mulatsággal, népün-
nepéllyel köszöntik a szőlőtermelőt és a
rendezvény főszereplőjét, a bort.

A szeptember 17-ei szüreti felvonulás a
templom melletti térről indult. Samu Ferenc
hegybíró kedvcsináló köszöntője megtette

hatását: a jókedv, a nevetés végigkísérte az
egész délutánt. Közel ezer ember szórako-
zott önfeledten - finom étkek és borok társa-
ságában - a rendezvény központi helyszínén,
a Csobánc Művelődési Ház melletti téren.

/Összeállításunk az 5. oldalon Borünnep
Tapolca-Diszelben címmel./

I. Tapolcai Nagy Sportágválasztó
/Írásunk a 4. oldalon A Malomtó átmeneti vízszintcsökkentéséről címmel./

Fotó: Archív

Megkezdődik a Tavasbarlang felújítása

Tapolca is csatlakozott ahhoz az orszá-
gos, nagy népszerűségnek örvendő ren-
dezvénysorozathoz, amelynek célja, hogy
minél többeket buzdítson a sportolásra.

Az I. Tapolcai Nagy Sportágválasztóra
két helyszínen került sor szeptember 16-án
és 17-én. A Városi Rendezvénycsarnok-

ban a kézilabdával ismerkedhettek a spor-
tolni vágyók, a sporttelepen pedig az asz-
talitenisz, a vívás, a karate, a labdarúgás,
a tenisz, a sakk vonzotta a sport iránt ér-
deklődőket.

/Összeállításunk a 11. oldalon Sportolj
velünk! címmel./



SZMSZ változások, kerékpárút, ösztöndíj-
pályázat diákoknak, bölcsődeprojekt csú-
szása, érdeklődő befektetők piac- és lak-
tanyaügyben. Többek között ezek a témák
is szóba kerültek a szeptember 16-ai Tes-
tületi ülésen.

A napirendek előtt a polgármester és alpol-
gármesterek tárgyalásaival kapcsolatban te-
hették fel kérdéseiket a képviselők. Ekkor
hangzott el, hogy ismét egyeztető tárgyaláson
vettek részt a Medisyst Kft-nek, a kórház
korábbi üzemeltetőjének képviselőjével. Mint
arról már több alkalommal beszámolt a helyi
és a megyei sajtó is, az önkormányzat és a
Medisyst perben áll egymással, mert nem ér-
tenek egyet abban, hogy a cég mekkora össze-
get fektetett be a kórház járóbeteg szakellátás
épületének felújításába. Ezt az összeget az ön-
kormányzatnak vissza kell fizetnie, a szerző-
dés korábbi felbontása miatt. A mostani tár-
gyaláson sem közeledtek az álláspontok, mert
a cég képviselője által peren kívül kért 500
millió forintot túlzónak tartja a város. Császár
László polgármester szerint jóval kevesebb
összegről van szó. Mint mondta, hosszú per
elé néznek, az eddig lezajlott bírósági tárgya-
lások legalábbis erre utalnak.

Van érdeklődő befektető a Bajcsy-Zsilinszky
utcai piacra. Sólyom Károly alpolgármester ta-
lálkozott a vállalkozói csoport tagjaival, akik
a hasznosítás lehetőségeiről érdeklődtek.
Megegyeztek abban, hogy átgondolják a pro-
jektet, mert nagy értékű és bonyolult, hiszen
vásárlásról és felújításról is szó van. Az alpol-
gármester biztos benne, hogy lesz folytatása
az egyeztetésnek. Egy zöldenergiával foglal-
kozó befektetői csoport is megkereste az al-
polgármestert azzal, hogy mini hőerőművet
építenének a városban, ami nemcsak Tapol-
cát, de a környéket is ellátná olcsó energiával.
Az alpolgármester örömmel fogadta az ér-
deklődőket, és a további tárgyalások érdeké-
ben megvalósíthatósági tanulmány elkészíté-
sét kérte. Sólyom alpolgármester számolt be
arról is, hogy Zalahaláp önkormányzata meg-
kereste, és arra kérte, hogy 50-60 millió fo-
rinttal szálljon be a város a halápi ipari park
területén létrejövő fejlesztésekbe. Valójában
egy pályázat önrészéhez lenne szükségük az
összegre, amiért tulajdonrészt ajánlottak Ta-
polcának. A város vezetése ködösnek és bi-
zonytalannak érezte az ajánlatot, amiben így
nem kíván részt venni. Elhangzott, hogy a
városunknak is vannak ipari célra hasznosít-
ható területei, ezekre kellene koncentrálni.
Császár László polgármester elmondta, hogy
van is komoly érdeklődő befektető, a folya-
matban lévő tárgyalások a közeljövőben si-
kerrel be is fejeződhetnek.

A meghirdetett napirendi pontok közül el-
sőként a költségvetés módosításáról döntöttek
a képviselők. Erre az időközben keletkezett több-
letbevételek és átcsoportosítások miatt került
sor. Így a költségvetés főösszege 4.937.064.000
Ft-ra módosult. Majd a költségvetés első fél-
éves végrehajtásáról szóló beszámolót fogad-
ták el. Itt szóba került, hogy a bölcsőde fel-
újítása három szakaszban zajlik. Az első sza-
kasszal már végeztek, a második szeptember
végére, a harmadik október közepére várható.
Ezzel kapcsolatban Horváthné Németh Edit
alpolgármester elmondta, hogy a projekt le-
zárása október végére várható. A bővítéssel

10 gyermekkel több járhat a Ringató Bölcső-
débe. Az érdeklődés óriási, már most 12-en
várnak felvételre. A környező települések is
jelezték szándékukat, mely szerint Raposká-
hoz hasonlóan együttműködési megállapodást
kötnének a várossal, hogy az ő gyermekeik is
igénybe vehessék a bölcsődei szolgáltatást.
Ennél a napirendnél került szóba, hogy egy
korábbi szennyvíztelep bővítését szolgáló pá-
lyázatra, amely aztán nem lett nyertes, elköltöt-
tek nyolc millió forintot. Koppányi Ferenc
képviselő szerint feleslegesen, hiszen így sem
kihasznált a szennyvíztelep kapacitása. - Leg-
közelebb alaposan át kell gondolni, hogy
milyen pályázatokon indulunk a jövőben -
mondta. Császár polgármester pontosított,
korszerűsítésről volt szó, nem bővítésről. Nem
volt felesleges a tanulmányok elkészíttetése,
hiszen lesznek még korszerűsítést szolgáló
pályázatok a jövőben, és akkor ezeket már
csak be kell adni.

Lévai József képviselő arról érdeklődött,
hogy miért nem rehabilitálják az eredeti ter-
vek szerint a Fő tér 7-9 számú önkormányza-
ti épületet? Miért döntöttek az eladás mellett?
Válaszul elhangzott, hogy az érdeklődő vál-
lalkozók nem kívánták egyben megvenni az
ingatlant, csak az egykori óra-ékszer üzletét.
Értékbecslést készíttettek. Remélik, hogy ez
és az épület környezetének megszépülése vonz-
za majd a befektetőket. - Tavaly ősszel egy-
millió forintot költöttünk a tető és a homlok-
zat állagmegóvására. Rossz állapotban van az
egész épület, nagyon sokba kerülne a város-
nak a felújítás. A megkérdezett ingatlanszak-
értők is az egyben értékesítést javasolták -
mondta a polgármester. Lévai képviselő kér-
dezett rá az Irodaház felújításának csúszására
is. Elhangzott, hogy az épületet burkoló fa-
anyag rögzítésével akadtak gondok, és amíg
erre megfelelő megoldás nem született, addig
nem folyhatott tovább a munka. De találtak
megoldást, így a napokban felgyorsulnak az
események az épületben dolgozók és az ott
működő vállalkozások örömére.

A Testület döntött a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról. A változás két terü-
letet érint. Egy 2010-ben született törvény a
jogalkotók számára meghatározza, hogy a jog-
szabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény alapján biztosíta-
niuk kell a jogszabály – tervezetek előzetes
megismerhetőségét és véleményezhetőségét.
A megismerhetőségnek eddig is maradékta-
lanul eleget tett az Önkormányzat, hiszen a
város honlapján a Testületi ülést megelőzően
már olvashatók voltak a napirend-tervezetek.
Mostantól azonban egy e-mail címen bárki,
aki vállalja nevét, hozzászólhat a napirendek-
hez. Vannak az előterjesztésben megjelölt
esetek, amikor nem szükséges a társadalmi
egyeztetés. Ilyenek a sürgős ügyek és a ki-
emelkedő, közérdekhez fűződőek. Rig Lajos
képviselő hozzászólásában ezzel nem értett
egyet, módosító indítvánnyal élt, mely szerint
ezt vegyék ki belőle. Az elhangzott válaszból
kiderült, hogy ez a törvény szó szerinti
beemelése, így az nem írható felül.

Az SZMSZ módosításának másik oka a
Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett sze-
mélyi változás. Az Önkormányzati és Gazdál-
kodási Iroda vezetője, Benczik Zsolt sikeresen
pályázott Nemesgulács körjegyzői állására,
így 2011. szeptember 20-tól közös megegye-
zéssel megszűnik a munkaviszonya a Hiva-
talban. Az Önkormányzati és Gazdálkodási
Iroda neve Önkormányzati Irodára változik,
amely irodát nem új irodavezető irányítja az
elkövetkező időszakban, hanem az aljegyző
vezetése alá tartozik.

Egybehangzó igennel voksoltak a Dobó-
lakótelephez vezető kerékpárúthoz szükséges
ingatlan jelenlegi övezeti besorolásból való
kivételére és beépítetlen közterületre való mó-
dosítására a képviselők. Az előterjesztés a Má-
jus 1. utcai garázssor melletti szakaszt jelöli.

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló rendelet módosítására a lakásfenntartási
támogatás változásai miatt volt szükség. A napi-
rend tárgyalásakor elhangzott, hogy a jogosult-
sági egy főre vonatkozó jövedelemhatárt a tör-
vény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ában
(71.250 Ft-ban) határozza meg. Ez a koráb-
binál jóval több embert érint a városban. 2000
fős ügyfélkörrel számolnak. Az Iroda munka-
társai felkészülten várják az ügyfeleket.

A testületi ülésen Hársfalvi József iroda-
vezető a kerékpáros kultúra tapolcai jelenéről-
jövőjéről számolt be. Az előzmények után
elmondta, hogy a jelenlegi kerékpárutak foly-
tatásaként pályázatot nyújtottak be a Dobó
lakótelepi szakasz megépítésére, amelyet be is
fogadtak, csupán tisztázó kérdéseket kértek a
bírálók. Kb. 106 millió Ft lesz a bekerülési
költsége a 2054 m hosszú szakasznak, amely
85%-os támogatottsággal épülhet meg. 

A képviselői kérdések között került szóba,
hogy a Dobó-lakótelepen hamarosan felállít-
ják a korábban korszerűtlenség miatt felszá-
molt játszótér uniós szabványnak megfelelő
utódját. Ígéret hangzott el, mely szerint a
polgárőrség szükség szerint a rendőrség
bevonásával is igyekszik megvédeni az új ját-
szóteret a garázda fiataloktól.

- Ismét csúszik a mentőállomás építésének
kezdete - tájékoztatott Rig Lajos képviselő kér-
désére a polgármester. Több forrásból kellene
összeszedni a bekerülési költséget. De a me-
gyétől várt 30 és a kistérségi 45 milliós kö-
telezettségvállalás is késik a nehéz gazdasá-
gi helyzet miatt. Császár László azonban biz-
tos benne, hogy csupán csak csúszik, de nem
marad el a beruházás, hiszen csak Tapolca
mentőállomása az, amelyet nem újítottak még
fel a megyében.

Sági István képviselő számolt be arról, hogy
a Kinizsi-Toldi utca lakói keresték meg azzal,
hogy tarthatatlanná vált a helyzet az ott élő
harci kutyákkal kapcsolatban. Volt is intéz-
kedés már ezzel kapcsolatban. Kérte a Hivatal
és a polgárőrség, rendőrség segítségét addig,
amíg nagyobb probléma nem adódik. Az ott
élők közül többen ugyanis több harci kutyát is
tartanak, amelyek póráz és szájkosár nélkül
közlekednek az utcán. Ughy Jenőné aljegyző
elmondta, hogy bár a megváltozott törvények
kevés mozgásteret adnak, mégis mindent meg-
tesznek a biztonság érdekében. Szólt arról,
hogy volt egy lakossági tájékoztató az utcá-
ban, amely után a főállatorvos két kutyát el-
vitetett. - Nem egyszeri ellenőrzés volt ez - tette
hozzá - máshol is folyamatos lesz a városban.

(Forrás: Tapolca Város honlapja)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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 hónap páros hét hétfő: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Műszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda ügyfélfo-
gadási 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 Ügyféltájékoztató hétfőn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 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
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 és Gazdálkodási Iroda   510-126
Benczik Zsolt irodavezető
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mőszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezető     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezető
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezető
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezető
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:
30/613-3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, 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

Megtartotta soros ülését 
Tapolca Város Önkormányzata

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák október hónapban az alábbi
időpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
október 10. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
október 17. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
október 24. 13:00-15:00       

Császár László
polgármester



Ezt a három fogalmat emelte ki Stolár
Mihály, a Balaton-felvidék-Somló Szak-
képzés Szervezési Társulás (SZASZET) el-
nöke a Németországba látogató delegáció
hazatérését követően a Megyeházán szep-
tember 27-én megtartott sajtótájékoztatón,
majd hozzátette: - Ez az, ami jellemzi az
országot, de azokat a tanulókat is, akikkel
a képzőhelyeken találkoztunk.

A szászországi képzőközpontok munkáját,
szervezeti felépítését, technikai felszereltsé-
gét tanulmányozták a SZASZET intézményei-
nek fejlesztő pedagógusai, iskolaigazgatói és
a projektben dolgozó mentorok. A 44 fős de-
legáció egy négynapos tanulmányúton vett
részt a „Globális kihívások, lokális válaszok”
című TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005 azono-
sító számú projekt keretében. 

Szigeti Károly projektmenedzser a német-

országi tapasztalatok közül kiemelte a duális
szakképzési rendszer hatékony működését, ami
a szakmát oktató intézmények és a vállalkozók
szoros együttműködésére épül. A drezdai és a
bautzeni képzőközpontokban a tanulmányút
résztvevői megfigyelhették a digitális tananyag-
fejlesztést és a gyakorlati és elméleti oktatást
segítő eszközök alkalmazását, a hiányszakmák
népszerűsítésére kidolgozott módszereket és a
pályakövetési rendszer szászországi gyakor-
latát. 

A SZASZET a tanulmányúton tartotta meg
negyedik konferenciáját. Ezen a bautzeni kép-
zőközpont előadóitól kaptak tájékoztatást a
duális oktatási rendszer működéséről.

A tanulmányút folytatásaként a Leonardo-
program keretében október folyamán 12 diák
utazhat ki a szászországi képzőközpontokba.

FZS

A népszámlálás a teljes lakosságot érintő,
kötelezően elrendelt, törvényben meghatá-
rozott adatkörökre kiterjedő adatgyűjtés,
melynek végrehajtását a Parlament által
elfogadott törvény rendeli el. A 2011. évi
népszámlálásra október 1. és október 31.
között kerül sor. Ez a teljeskörű lakás- és
személyösszeírás azonban egy meghatáro-
zott eszmei időpontra vonatkozóan készít
állapotfelvételt. Az eszmei időpont ezúttal
2011. október 1. (szombat) 00.00 óra lesz,
vagyis a válaszokat mindig erre az idő-
pontra gondolva kell megadni.

Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyar-
ország területén számbavesznek minden lakást
és minden itt élő természetes személyt. Ez vo-
natkozik mindazokra a magyar állampolgárok-
ra, akik az ország területén életvitelszerűen él-
nek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak át-
menetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartóz-
kodnak itt. Összeírják még az ország területén
3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföl-
di állampolgárokat és a hontalan személyeket
is. Az adatfelvétel során számbavesznek az
ország területén minden lakást, lakott üdülőt,
egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai
elhelyezést biztosító intézményt is. 

Az adatszolgáltatás minden kérdésre köte-
lező, kivételt képeznek ez alól az anyanyelv-
re, a nemzetiségre, vallásra, egészségi állapot-
ra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, ame-
lyekre a válaszadás önkéntes. A kötelező adat-
szolgáltatás megtagadása a törvény szerint sza-
bálysértés.

Az adatszolgáltatói csomagokat, amelyek
tartalmazzák a lakás- és személyi kérdőív egy-
egy példányát, egy tájékoztató levelet, vala-
mint a lakáskérdőíven szerepelnek az interne-

tes kitöltéshez szükséges azonosítók, a szám-
lálóbiztosok 2011. szeptember 27. és 2011.
szeptember 30. között juttatják el a telepü-
lésen található lakóingatlanokban élőkhöz. 

Az adatszolgáltatók a kérdőíveket három-
féle módon válaszolhatják meg: 

- interneten, az elektronikus kérdőív kitöl-
tésével,

- papír kérdőíven, önálló kitöltéssel,
- interjú keretében a számlálóbiztos segít-

ségével.
Az internetes kapu 2011. október 1. és ok-

tóber 16. között lesz nyitva, és ugyanezen
időpontig lesz lehetőség a papír alapú kér-
dőívek önálló kitöltésére is. Október 1-től a
számlálóbiztosok felkeresik a háztartásokat,
hogy megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket
interneten vagy papíron önállóan kitölteni,
vagy a kérdésekre helyben a kérdezőnek vá-
laszolni. Október 16. után már csak a szám-
lálóbiztosok segítségével lehet adatot szolgál-
tatni. Amennyiben valaki az internetes kitöl-
tési módot választja, abban az esetben a ház-
tartás valamennyi tagjának ezt a kitöltési mó-
dot kell választani. 

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a
személyi igazolvánnyal együtt érvényes iga-
zolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személy-
nek kell tekinteni őket.

A népszámlálással kapcsolatos további in-
formációk elérhetők a www.nepszamlalas.hu
weboldalon. A KSH telefonos ügyfélszolgá-
lat 2011. szeptember 15. és 2011. november
8. között naponta (hétvégén is) 8.00 és 20.00
óra között működik. Az ingyenesen hívható
KSH telefonszám az alábbi: 06-80/200-014;
06-80/200-224. Ughy Jenőné aljegyző

települési népszámlálási felelős
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Népszámlálással kapcsolatos tudnivalók
Az Országgyűlés által április 25-én elfo-
gadott Alaptörvényből minden magyar
állampolgár igényelhet egy ingyenes, névre
szóló példányt. Ezt a tapolcaiak is megte-
hetik a Tapolca Város Polgármesteri Hi-
vatala várójában kialakított ALAPTÖR-
VÉNY ASZTALÁNÁL.

Császár László polgármester és Ughy
Jenőné aljegyző szeptember 13-án ünnepélyes
keretek között töltötte ki azt az igénylőlapot,
mellyel várományosai lettek a Magyarország
Alaptörvénye című névre szóló kiadványnak.

Az ALAPTÖRVÉNY ASZTALA szep-
tember 1-jétől az ország összes önkormányzati
ügyfélszolgálatán, körjegyzőségén és kormány-

ablakánál látogatható. Az itt elhelyezett igény-
lőlap kitöltésével minden állampolgár jogo-
sulttá válik egy, dr. Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke által elküldött példányra.

Ebből az alkalomból egy Deák Ferenc fo-
tójával ellátott könyvjelzőt is kiadtak, melyen
a következő idézet áll:

„Tiszteletben tartjuk történeti alkotmá-
nyunk vívmányait és a Szent Koronát, amely
megtestesíti Magyarország alkotmányos álla-
mi folytonosságát és a nemzet egységét.”

(Nemzeti Hitvallás)
A későbbiekben a Magyarország Alaptörvénye

Díszkiadás is igényelhető lesz itt. Az 64 régi és
új festmény reprodukcióját is tartalmazza.  FZS

Alaptörvény Asztala

A becsült kár közel 400 millió forint

Ughy Jenőné aljegyző és Császár László polgármester kitöltik az igénylő lapot

Fotó: Füstös

A bautzeni képzőközpontban oktatást segítő eszközökkel ismerkedtek a
SZASZET-delegáció tagjai

Fotó: SZASZET

Május 10-én tűz ütött ki a királyszent-
istváni hulladéklerakó mechanikai keze-
lőcsarnokában. A 158 település által alapí-
tott Észak-Balatoni Térség Regionális Te-
lepülési Szilárdhulladék-kezelési Önkor-
mányzati Társulás Tanácsában Sólyom
Károly alpolgármester képviseli Tapolcát.
A jelenlegi helyzetről és az újraindulás idő-
pontjáról Ő tájékoztatta lapunkat.

- Pontos időpontot a mai napig nem tudunk
mondani arra vonatkozóan, hogy mikor in-
dulhat be a feldolgozás. Lezárult az elsőfokú
tűzvédelmi vizsgálat, amely megállapította,
hogy a tűz oka és felelőse is ismeretlen. A szak-
emberek azt mondták, hogy annyira megron-
gálódott a tűz környezetében minden, hogy az
elüszkösödött nyomokból nem tudnak az okra
választ adni. Az elsőfokú tűzvédelmi vizsgá-
latot a kivitelező megfellebbezte. Jelenlegi in-

formációink szerint az idegenkezűség kizár-
ható, ugyanis a csarnok be volt kamerázva, és
addig, ameddig a kamera „dolgozni tudott”,
látták a tűz keletkezését és terjedését, idegen-
kezűségre utaló jelet nem mutattak a felvételek.

- Felújításra, vagy újraépítésre lesz szükség?
- Felújításra. Időközben készült egy stati-

kus nyilatkozat, amely kimondja, hogy né-
hány tartóelemet cserélni kell, mert annyira
megrongálódott. Ebből adódik, hogy új épí-
tési eljárást kell lefolytatni. Ennek is függ-
vénye, hogy a felújítás félévig vagy egy évig
tart majd. Elkezdődtek a szükséges tervezé-
sek, a szakhatósági engedélyek beszerzése.

- Most már pontosan lehet tudni a kár
nagyságát?

- A szakértők megállapították, hogy a kár
várható nagysága 350-400 millió forint.

N. Horváth Erzsébet

A fontos téma ellenére csekély érdeklődés
mellett rendezték meg a devizahitelesek
megsegítéséről szóló előadást szeptember
9-én. A szervező Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület a témában szakértő előadókat
hívott meg.

A jelenlévőket Tauzin Krisztina köszön-
tötte, az az ötgyermekes édesanya, akinek
házát 2010-ben elárverezték egy bedőlt de-
vizahitel miatt, majd átadta a szót Kozma
Józsefnek, a Jogsegélyszolgálat vezetőjének.
Előadását azzal kezdte, hogy egészen biz-
tosan tudnak segíteni, törvényes eszközök-
kel lépnek fel a bankok ellen. Munkája so-
rán tapasztalt jogsértésekről számolt be, ame-
lyek mindegyike kimeríti a büntető törvény-
könyvet. Ilyen például, amely az általa vizs-
gált több mint ezer eset mindegyikére igaz:
a szerződéskötésben rögzített, felvenni kí-
vánt forintösszeg svájci frank értéke a tény-
leges pénzfelvételkor már jóval kevesebbet
ér, de ezt a különbözetet forintban nem kap-
ja meg az ügyfél, viszont a hozzá kapcso-
lódó banki költségeket kifizeti. A szerződés-
kötés és a pénzfelvétel között eltelt néhány
hét-egy hónap azt jelenti, hogy a bank nem

rendelkezik a valutával, hiszen akkor azonos
árfolyamon adhatná tovább. A vizsgált ese-
tek egyikében sem tudta bizonyítani a bank
a devizavásárlás tényét a szerződés napjára.

- Ez a jelenség valamennyi bank esetében
tapasztalható, feltételezi a kartell tényét is -
mondta. Az is törvénybe ütköző - véleménye
szerint -, hogy a bankok nem kevés pénzért
megvizsgálják az ügyfél hitelképességét, te-
hát tisztában vannak vele, hogy mi az az
összeg, amelyet még ki tud fizetni. Az egy-
oldalú, árfolyamingadozásra hivatkozó tör-
lesztőrészlet emeléssel nehéz helyzetbe
hozzák az ügyfelet. Olyan részlet kifizetését
várják el tőle, amelyről tudják, hogy nem
tudja előteremteni. Véleménye szerint a ban-
kok mindegyikének egyetlen célja van, az
ingatlanok megszerzése.

Az este másik előadója Borbély József, a
Tempo Párt elnöke volt, akit a bankok és a
közüzemek elleni küzdelem élharcosának is
neveznek. Előadásában beszélt a magyar al-
kotmánnyal - államformával kapcsolatos el-
képzeléseiről, a magyar találmányok védel-
méről és a bíróságokkal folytatott küzdel-
meiről is.  Kovács Melinda

Törvényes eszközökkel a bankok ellen

Rend, fegyelem, motiváltság

Meghívó hangversenyre
2011. október 23-án 19.30 órakor a Tapolcai Római Katolikus Templomba Kamara-
zenei Hangversenyre várjuk!

Fellépnek: a Grazi Opera szólistái (Maria Beatrice Cantelli - fuvola, Valentina Longo -
csemballó, Varga Zsolt - fagott). A műsoron Bach, Handel, Devienne, Villa Lobos, Ibert
művei hangzanak fel. Mindenkit Szeretettel Vár a Boldog Özséb Alapítvány!
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Komposztálás Tapolcán

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Mintaprojekt Tapolca Kertváros zöldhulladékának komposztálására (KEOP-6.2.0/A/11-2011-0056)

A Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye, ahol fokozott figyelmet fordítunk óvodásaink környezettudatos 
nevelésére, pályázatot nyújtott be 2011 áprilisában „Házi és Közösségi komposztálás” népszerűsítésére. A kom-
posztálást házi valamint óvodai környezetben tervezzük. A háztartásokban, a résztvevők saját kertjében kelet-
kező zöldhulladék hasznosítása céljából. Az elmúlt években mi is folyamatosan fokozott gondot fordítottunk 
óvodásaink környezettudatos nevelésére, melynek része óvodai kertünk, a konyha és fűszerkert növényi hulla-
dékának, zöldjeinek komposztálása is. E projekt során elkötelezettséget vállaltunk a környezettudatos magatar-
tás szélesebb körben való terjesztése iránt. Célcsoportunk a hozzánk járó gyermekek családjai, rokonai, a kert-
város lakossága. Felhívásunkra 130 család jelentkezett, a környező településekről is. Pályázatunkat alkalmasnak 
ítélték a támogatásra. A pályázatot támogató összeg 5 243 000 Ft. E támogatással valósulhat meg 130 család 
számára az ingyenes komposztálási lehetőség és az ehhez kapcsolódó szakmai oktatás. Bár projektünk a szó 
hagyományos értelmében nem közösségi komposztálás, ettől függetlenül a résztvevők csapatszellemét, közös-
ségi összetartozását erősítik majd a rendszeres összejövetelek, nem formális oktatások, előadások. Célunk, hogy 
hozzájáruljunk egy élhetőbb, szerethetőbb környezet kialakításához.

Tapolca Város 
Önkormányzata és
a Tapolcai Honvéd

Kulturális Egyesület
tisztelettel meghívja

az Aradi Vértanúk
Emlékünnepségére

2011. október 6-án
14 órára a tapolcai

Katonai Emlékparkba.

Ünnepi beszédet mond:
Kapy Izabella,

a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézményének

tanára.

Közreműködnek:
a Tapolcai Általános Iskola

Batsányi János Tagintézményének
8.a osztályos tanulói.

Mindenkit szeretettel várunk,
külön meghívó nélkül.

„A nagy özönvíz is az első esőcseppel kezdődik”

Nyolc esztendővel ezelőtt úgy gondolta 
dr. Szabó Tamás, hogy az Isten által ka-
pott feladatát beteljesíti. Áldozatot sze-
retett volna hozni a hitéért, egyben ta-
núságot tenni, lelkileg fölemelkedni, ki-
szakadni a szürke hétköznapok mókus-
kerekéből, új tájakon új embereket
megismerni. Így indult útjára 2004-ben
a Balatonalmádi-Sümeg közötti zarán-
doklat. Szeptember 17-én városunkat is
érintette a közel negyven fős csapat.

A Gyulakeszi felől érkező zarándokok

arcán nem látszott az előzőekben megtett
közel 60 km. Mária-énekeket énekelve jöt-
tek végig Tapolca utcáin. A Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Templom előtt
Csere Sándor kanonok-plébános köszön-
tötte a népes csoportot, amelynek tagjai
ezt követően részt vettek az esti szentmisén.

Ahogy azt a zarándokút szervezőjétől
megtudtuk, szeptember 16-án indult a há-
romnapos menet a balatonalmádi Szent
Imre-templomtól, az imádságos felkészü-
lést követően. Vászoly után Tapolcán volt

a csapat szombati szálláshelye a Bárdos
Lajos Intézményegység tornatermében,
ahol a helyi hívek által készített sütemé-
nyek várták a fizikailag megfáradt, de lel-
kiekben feltöltődött zarándokokat. Matra-
cokon, hálózsákokban aludtak, a csomag-
jaikat szállító autóval csak a pihenőhe-
lyeken találkoztak.

Másnap hajnalban indult a - közben mint-
egy ötven főre dagadt - csapat, hogy a hit
erejével fölvértezve érkezzen meg a süme-
gi főbúcsú nagymiséjére.

A nyolcadik éve zarándoklatokat szerve-
ző barátságos, szeretetet sugárzó dr. Szabó
Tamás beszélgetésünk végén így fogalma-
zott: - Idővel rá kell ébrednünk, mennyire
fontos a családok életében a keresztény-
ség. Az Isten parancsolatait be kell tarta-
nunk, tanácsait meg kell fogadnunk. Eh-
hez olyan erős, közösségi élmények kel-
lenek, mint például ez a zarándokút. A
nagy özönvíz is az első esőcseppel kez-
dődik. A Himalája meghódításához is meg
kell tennünk az első lépést. Mi ezt tesszük,
az Isten által ránk ruházott feladatot kell
teljesítenünk, a többi a Mindenható dol-
ga. Az utóbbi évszázadok a gyűlölet je-
gyében teltek, a bennünk lakozó hit és
szeretet a kulcs a világ újjáépítésének -
hangsúlyozta. Dancs István

Zarándokok a Malomtó partján

Fotó: Dancs

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tisztelettel - és egyben örömmel - tájékoztatja Tapolca Város polgárait, hogy október 1-jétől
megkezdődik a település egyik fokozottan védett természeti értéke, a tapolcai Tavasbarlang természetvédelmi célú rekonstrukciója, amely vár-
hatóan 2012 márciusában fejeződik be. Az uniós KEOP pályázatból finanszírozott beruházás során a barlangban többek között felszámolásra
kerülnek a kőzetstabilitási problémák, és teljesen új elektromos világítási rendszer is telepítésre kerül. A kivitelezés bizonyos szakaszaiban a Tavas-
barlang vízszintjét mesterségesen le kell csökkenteni, ehhez pedig - az érintett hatóságokkal egyeztetve - a Malomtó vízszintjének kb. 60 cm-es
csökkentésére van szükség (e mellett a tó élővilága még biztosan nem károsodik a legkisebb mértékben sem). Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tó
zsilipjének átállítása kizárólag átmeneti jellegű lesz, és az előre bejelentett jeles napok (Pisztrángfesztivál, Advent stb.) idején a megszokott víz-
mennyiség lesz a tóban. A Tavasbarlang rekonstrukciójáról a továbbiakban is igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.

Megértésüket és türelmüket tisztelettel köszöni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága.

A Malom-tó átmeneti vízszintcsökkentéséről



Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus
október 1-én Lovason nyitja meg Zentai Gábor Miskakancsó-
gyűjteményéből válogatott kiállítást az Önkormányzat dísz-
termében.

Ez a válogatás kerül majd bemutatásra október utolsó he-
teiben a Gyenesdiási Községháza nagytermében is.

A Tapolca Kft. által működtetett hasz-
náltcikk-piac az elmúlt években többször
is „változtatta” a helyét. Ennek okairól és
a jövőre vonatkozó tervekről Rédli Károly
ügyvezetőt kérdeztük.

- Bizonyára emlékeznek még az újság ol-
vasói arra, hogy 2004 előtt a régi piac terü-
letén működött a használtcikk-piac. De ott 
- a legnagyobb igyekezet és jószándék elle-
nére is - eldurvultak a belső viszonyok. Szű-
kös volt a terület, parkolási gondok voltak,
az ott élők jogosan panaszkodtak a zajra, ar-
ra, hogy nem tudnak ki- és bejárni a há-
zukba, a piac megközelítési lehetőségei is
korlátozottak voltak. Ez néhány azok közül
a problémák közül, amelynek hatására a tu-
lajdonos Önkormányzat úgy döntött, hogy
átköltözteti a használtcikk-piacot egy új
helyre. A döntést természetesen az is indo-
kolta, hogy a piacra egyre nagyobb lakossá-
gi igény is mutatkozott. 2004-ben, azaz 7
évvel ezelőtt jó és szerencsés választás volt,
hogy a Déli elkerülő út mellett alakították ki
az új piacot. Egyszerűbb volt a megközelít-
hetőség, optimális feltételek alakultak ott
ki, nagyobb volt a terület és viszonylag ha-
mar be is állt a kereslet-kínálat aránya, kon-
szolidáltak voltak az ottani állapotok.

- Mennyiben rontotta a piac esélyeit az,
hogy hamarosan, tőle nem messze megje-
lent a konkurencia, egy magán használtcikk-
piac?

- Valójában ez nem jelentett olyan nagy
gondot. Kétségtelen, hogy éreztük a hatását,

de a vásárlói szokások úgy alakultak, hogy
a vevők ide is és oda is „bekacsintottak”,
voltak olyan portékák, amelyeket csak a mi
piacunkon, míg másokat csak ott vásárol-
hattak meg, így hamar beállt a piac. Kiala-
kult az állandó kereskedői és vevői kör itt
is, ott is. A „gondot” az jelentette, hogy a
Polgármesteri Hivatal egyre határozottab-
ban kívánt érvényt szerezni a rendeletek
betartásának. Egyre több volt a jogos el-
lenőrzés, egyre inkább bezárultak a kiska-
puk, ennek nem örültek a kereskedők és ez
nem a „mi malmunkra hajtotta a vizet”.

- Miért kellett arról a helyről elköltöztet-
ni a piacot?

- Nem azért, mert szigorodtak a szabá-
lyok, hanem azért, mert a tulajdonos annak
a területnek a város rehabilitáció keretén be-
lül új funkciót szánt. Így rajtunk kívülálló
okokból 2011. április 1-jétől már nem mű-
ködik ott a piac, mivel a használatba vételi
engedélyünk március 31-ig szólt. Az más
kérdés, hogy ott még a mai napig nem kez-
dődtek meg a munkálatok.

- A használtcikk-piac történetének leg-
újabb fejezete a volt laktanya területén kez-
dődött.

- Valóban így van. Nagy reményeket fűz-
tünk és fűzünk hozzá ma is. Ott komfortos
viszonyok várják úgy a kereskedőket, mint
a vásárlókat. Többen mondják, hogy a cse-
kély érdeklődés okát a távolságban kell ke-
resnünk. De hát Tapolcán nincsenek is távol-
ságok! Az autóbusz végállomásától 3 percre
van a piac bejárata, autóval is könnyen meg-
közelíthető. Keressük azokat a módokat és
lehetőségeket, amelyek az új helyre költözött
használtcikk-piac iránt megnövelik az ér-
deklődést. Nem adjuk fel.

N. Horváth Erzsébet
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Balázs Ferenc és Németh Zsanett
Csehil Zsolt és Pálffy Barbara

Csik Károly és Olasz Alexandra
Havasi Gábor és Sásdi Melinda

Keszler Dávid és Molnár Krisztina
Németh Zoltán és Závori Katalin

Peszmeg Gergely és Pulger Veronika
Póta András és Salgó Réka
Török László és Szente Irén

Szabó Vilmos és Szalay Krisztina
Vincze Szabolcs és Csom Veronika

Zavaczki Balázs Nándor és Gelencsér Katalin

Évfordulók
1941. szeptember 1. 70 éve
E napon kelt a Bakonyi Bauxit Rt. alapítási jegy-
zőkönyve.
1951. szeptember 1. 60 éve
A Batsányi János Gimnázium beindulása 1 lány
és 1 fiú osztállyal.
1956. szeptember 1. 55 éve
A Petőfi Kultúrotthon színjátszó csoportja be-
mutatja Huszka Jenő: Szabadság, szerelem c.
színművét.
1971. szeptember 1. 40 éve
Felavatják a Batsányi János Gimnázium új 12
tantermes épületét a Liszt Ferenc utcában.
1931. szeptember 4. 80 éve
A tapolcai járásban 163 fő ipari és 32 kereskedel-
mi munkanélkülit tartottak nyilván.
1941. szeptember 12. 70 éve
Hungária mozgó névvel (és Neviczky Józsefné
mozissal) nyílott meg a felújított tapolcai mozi.
1816. szeptember 14. 195 éve
Tapolcán két tanító 130 tanulót oktat a város 506
gyerekéből, mert többen nem férnek el az isko-
lában. Iskolamester: Timár József, segédtanító:
Petrovics Mihály.
1991. szeptember 20. 20 éve
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban
Mayer Dénes tapolcai helytörténész „Széchenyi
árnyékában” címmel írt színvonalas tanulmánya
- a legnagyobb magyar és a tapolcai születésű
Török János kapcsolatait elemzi - 5.000 Ft pénz-
jutalmat és egy Széchenyi díszkötetet nyert a
Széchenyi István Emlékbizottság pályázatán. (A
díjnyertes mű megtalálható a Városi Könyvtár
helyismereti gyűjteményében D 328-as helyszá-
mon.)
1866. szeptember 23. 145 éve
A temetői új kereszt felszentelése. Készítette Lux
Antal tapolcai kőfaragó.
1946. szeptember 26. 65 éve
A Községi Képviselő Testület 4 évfolyamú,
érettségit adó kereskedelmi középiskola létesí-
tését kérelmezi.
1941. szeptember 27. 70 éve
A Tapolcai Lapok első híradása a 15 éves
Marton László művészi szárnypróbálgatásairól.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Helyi lakos 2011. augusztus hó 27-én 08,00
órakor tett bejelentése alapján elhelyezéssel
elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás ismeretlen tettesek
ellen, akik Tapolca kültelek 0258/2 hrsz.
területén szemetet helyeztek el.
- Ittas állapotban elkövetett közúti jármű-

vezetés vétségének megalapozott gyanúja
miatt rendőri feljelentés alapján indult eljárás
helyi lakos ellen, aki 2011. szeptember hó 09-
én 03.50 órakor a Déli elkerülő úton személy-
gépkocsival úgy vett részt a közúti közle-
kedésben, hogy a vezetés megkezdése előtt
szeszes italt fogyasztott.

(Forrás: Rendőrség)

Az anyatejes táplálás fontossága
Szakmai konferenciát tartottak a megye
területén dolgozó védőnőknek, házi gyer-
mekorvosoknak, az alapellátásban dolgo-
zóknak és a kórházak újszülött osztályain
(Veszprém, Ajka) dolgozó nővéreknek, il-
letve orvosoknak az anyatejes táplálásról
szeptember 12-én a Városi Rendezvény-
csarnokban.

A téma számukra és általuk gondozott
kismamák számára is nagyon fontos: az anya-
tejes táplálás, zavartalan szoptatás megva-
lósítása. Ez alkalommal lehetőség nyílt a szak-
emberek gyakorlati ismereteinek bővítésére
és összehangolására.

W. Ungváry Renáta, a A Szoptatásért Ma-
gyar Egyesület elnöke szakmai előadást tartott
a konferencia résztvevőinek. Dr. Sövényházi

Ilona házi gyermekorvos lapunknak elmond-
ta, hogy ennek a konferenciának az egyik
különlegessége, hogy minden érintett terü-
let képviselteti magát, így egyeztetni tudják
a szakmai szempontokat. A másik különle-
gesség, hogy a szakmai előadások a részt-
vevők által előre összegyűjtött kérdések alap-
ján épülnek fel, így tényleges megoldást tudnak
adni a gyakorlatban felmerülő problémákra.

- Szeretnénk a jövőben is hasonló prog-
ramokat szervezni - tette hozzá dr. Sövényházi
Ilona.

A képzés Tapolca Város Önkormányzata,
valamint a Veszprém Megyei Közgyűlés, a
Városi Rendezvénycsarnok, dr. Rövid Klára
és dr. Sövényházi Ilona gyermekorvosok tá-
mogatásával jött létre.  FZS

Három fejezet
a használtcikk-piac életéből

Borünnep Tapolca-Diszelben

Miskakancsók
Lovason

Ismét itt az ősz, a betakarítás, a szüret
ideje. Ilyenkor a szőlőé a főszerep, hiszen a
gyerekek az édes mustot, a felnőttek a fi-
nom borokat igencsak kedvelik. A szüret
régen is kalákában zajlott, a családi ese-
ményre pedig a jó szomszéd is hivatalos
volt. A szüret végeztével énekelve, mókáz-
va bejárták a hegyet, ünnepelték a termést.

Így történt ez Diszelben is szeptember 17-én.
A „szőlő ünnepe” színes felvonulással kezdő-
dött, lovaskocsikon borozgatva, gyalogosan
beszélgetve, talicskával és traktoron énekelve
vonult fel a településrész apraja-nagyja, a
meghívott művészeti csoportok és a vendégek.

A díszes sokadalmat a Tapolcai Ifjúsági Fú-
vószenekar vezette, de csatlakoztak a  menet-
hez a város vezetői és a borlovagrend tagjai is.
A Csobánc Népdalkör egy traktor platóján
énekelt, a Batsányi Táncegyüttes cigányru-
hába bújva ropta a táncot. A szőlőharangot a
Monostorapáti Gyermek Néptánccsoport és
Vegyeskar, cigányzenészek, a Nagyvázsonyi
Acrodance, a Radetzky Huszáregyesület lo-
vasai, a Raposkai Tánccsoport, a Yaramineh

Táncegyüttes és sok civil kísérte, aki szívesen
kapcsolódott a vidám menethez. Külön lovas-
kocsin utazott a kalotaszegi ruhába, gyöngyös
pártába öltözött menyasszony és a bokrétás
vőlegény. A kisbíró minden kanyarulatnál ki-
dobolta az este programját, és meghívta a
népeket az esti mulatságba. Természetesen a
„lisztes” gyerekek sem hiányozhattak a fel-
vonulásról: előszeretettel szórták a járókelők
hajába, ruhájára a kenyérnek valót. 

A menet a mázsaháztól indult végig a
Derkovits utcán, a Miklós és a Gyulaffy
László utcán haladt tovább, a Rózsa utca és
a Csabi utca végigéneklésével a Szabó Ervin
utcán vonult, majd a helyi hörpintő és a
templom előtt elhaladva érkezett meg a Fa-
luház udvarára. A kemencénél finom, me-
leg langalót osztottak kapros, tejfölös és csí-
pős öntettel megbolondítva. Ez minden éhes
szájnak jólesett. A cigányzenészek húzták a
nótákat, a lakosság jókat beszélgetett, na-
gyokat nevetett. A szüreti bál 21 órakor kez-
dődött, a talpalávalót a Chili-zenekar húzta.  

FZS

Meghívó
Kedves Tagtársunk!
Szeretettel meghívunk a Tapolca és Kör-
nyéke Vállalkozók Egyesületének soron
következő taggyűlésére, melyet 2011. ok-
tóber 5-én (szerdán) 19 órakor a Vállal-
kozók Területi Ipartestületének székhá-
zában tartunk (Tapolca, Semmelweis u. 4.,
Kórház mellett).
Napirend: 1. Hogyan tovább Vállalko-
zók Egyesülete? Megbeszélés az egye-
sület jelenéről és jövőjéről.
2. Aktualitások, kötetlen beszélgetés.
A téma fontosságára való tekintettel meg-
jelenésedre és aktív részvételedre feltét-
lenül számítunk!
A vezetőség nevében üdvözlettel:

Vörös Béla, a TKVE elnöke

Váltson hangversenybérletet
a Tamási Áron Művelődési Központba!

2011. november 5. Ungaresca Táncegyüttes
Művészeti vezető: Horváth Győző; Közreműködik: Boglya Népzenei Együttes

2011. december 6. Nicolas Namoradze zongoraestje (Grúzia)
2012. január 05. Savaria Szimfonikus Zenekar

Vezényel és fuvolán közreműködik: Drahos Béla

Bérletek ára: 3.500 Ft. Bérletek már vásárolhatók a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban. Információ: 87/411-323.



A Csobánc Népdalkör Halászi Vigassá-
gokra kapott meghívást a Halászi Ha-
gyományőrző Egyesülettől szeptember
9-10-én. A kétnapos rendezvény gazdag
programot ígért.

Szeptember 9-én Berecz András mese-
mondó volt a vendég, majd vacsora és
táncház következett. Másnap a halászi ne-
vezetességeket mutatták meg a helyiek, az
iskolát, a templomot és a Babos Majort,
majd ebéd után egy sétahajózásra került
sor a Dunán. Délután 15 órától Barsi Ernő
népdalgyűjtő és néprajzkutató tartott dia-
vetítéssel egybekötött előadást. A jelenlé-
vő népdalkörök népdalokkal, népi játékok-
kal köszöntötték a 90 éves Barsi Ernőt. A
szombati nap zárásaként a Bertoké Verbunk-
versenyre került sor, mely sok érdeklődőt
vonzott.

A meghívást és a színvonalas progra-

mot egy különleges könyvvel köszönte meg
a Csobánc Népdalkör a szervezőknek. Ez
a kötet közel 20 évvel ezelőtt jelent meg,

és Barsi Ernő néprajzkutató Tapolcán és
környékén gyűjtött népdalait fogja csokor-
ba.           FZS

Németh István Péter:
Utak szeptembere

milyen jó lett volna milyen jó 
ha láttad volna Te is 

az út két széle 
csupa kék kikerics

láttam a zöldben a többi nem számít 
visongó lányok közül Csobánc alatt 

míg velem egy sápadt autóbusz 
szaladt szaladt szaladt

bevallom nem ilyen őszre vártam 
30 fok majdnem húsmohó 

de majd hopp karambol-tél jó 
géz és vatta lesz a hó

kései kék jó lenne milyen jó 
együtt nézni az úton az ablakon át veled 

s hogy miként vetkőztet fákat a szél 
vadul mint kamasz képzelet

KULTÚRA
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Könyvtárak összefogása
a tudásért

Országos Könyvtári
Napok

2011. október 3-9.
Wass Albert Könyvtár és

Múzeum (Tapolca, Batsányi u. 1.)

• Október 3. (hétfő) 17 óra
„A kistérség kistükre” - Németh István
Péter új könyvének bemutatója

• Október 4. (kedd) 14 óra
A Helen Doron Early English Nyelvis-
kola módszertani foglalkozása

• Október 4. (kedd) 16 óra
„Varázslatos természet” - Kíváncsiak
klubja 3. osztályosoknak

• Október 5. (szerda) 14 óra
„Ludas Matyi” - Előadják a „Csimoták”, a
Kazinczy Ferenc Tagintézmény színjátszói

• Október 5. (szerda) 17 óra
„Mesék a gyermekkortól a felnőtté vá-
lásig” - Vendégünk Boldizsár Ildikó me-
sekutató

• Október 6. (csütörtök) 10 óra
„Ölbéli mondókák” - Zenés foglalkozás
Vendégünk a Baba-mama Klub

• Október 6. (csütörtök) 16 óra
„Mesén innen, mesén túl”
Klubnyitó foglalkozás 2. osztályosoknak

• Október 7. (péntek) 16 óra
„Családi Tudáspróba” a Nagycsaládo-
sok Tapolcai Egyesületével

• Október 9. (vasárnap)
Könyves Vasárnap

Beszéljünk egymással,
tanuljunk egymástól!

http://osszefogas.kjmk.hu

Faragó Miklós tűzzománc alkotása - augusz-
tus 30-tól - egy éven át a tapolcai Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Általános Is-
kola tulajdonát képezi egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően, amelyet az Apáczai
Kiadó hirdetett meg, immár második éve.

A kiállítást Németh Imréné, az intézmény
igazgatója nyitotta meg, köszöntve a megje-

lenteket, többek közt dr. Küronya Pálné Veszp-
rém megyei szakreferenst. Ezt követően át-
adta a szót Esztergályos Jenőnek, az Apáczai
Kiadó ügyvezető igazgatójának. 

- 1016-ban Szent Márton hegyén nyílt meg
az első iskola. Az eszmeiség azóta is átlengi 
- főleg - az egyházi iskolákat, amely nem kü-
lönböztet meg katolikus, református vagy evan-

gélikus intézményt. Ennek oka, hogy min-
denhol Pál apostol igéje, a „Szeretet az élet”
szövi át a falakat - mutatott rá a Tanár úr,
majd az egyházi iskolák „népszerűségéről”
szólt, amelynek okát abban vélte felfedezni,
hogy az iskolák tantermeiben, de a fejekben
és lelkekben is rend uralkodik - a szellemiség
és eszmeiség a tapolcai intézményt is körül-
lengi.

Az „Engedjétek hozzám a kisdedeket!” cí-
mű képről elmondta, hogy a cég huszadik
évfordulóján mutatták be a fővárosban. Ezt
követően- pályázati úton elsőként egy szintén
vidéki iskola vehette határozott időre birtok-
ba a művet, majd idén a tapolcai egyházi in-
tézménynek sikerült.

Köszöntője végén Apáczai Csere Jánostól,
Széchenyi Istvántól idézett, majd egy norvég
verssel (A bölcsesség iskolája) mondott kö-
szönetet, egyben útjára engedte a gyermekeket.

Csák Enikő igazgató-helyettes a magyar
származású, ám Liechtensteinben élő művész
pályáját mutatta be, majd leleplezték az al-
kotást, melyet Földi István plébános, az isko-
la lelki igazgatója áldott meg.

A rendezvény színvonalát Ménes Maja sza-
valata és az iskola pedagógusainak, tanulói-
nak éneke emelte. A Himnusz majd a Szózat
közös éneklése pedig ünnepi keretet adott a
kiállítás megnyitójának.              Dancs IstvánFöldi István plébános megáldja az alkotást

Fotó: Dancs

Nagy sikert arattak a Szokoliné Kocs Ida vezette tapolcai dalosok

Fotó: Füstös

Fotó: Ifj. Fodor László

„Engedjétek hozzám a kisdedeket...”
Tűzzománc alkotás díszíti az egyházi iskolát

A Csobánc Népdalkör Halásziban énekelt

Helyi vagy környékbeli lakosokkal talál-
kozva, szinte egybehangzóan pozitív visz-
szajelzést kapott a Tapolcai Nyár és a Ta-
polcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvény-
sorozat. Az alábbiakban Bognár Ferenc
igazgató értékelését olvashatják.

Időutazásában arra utalt, hogy annak ide-
jén még diákokból álló csoportokkal kezdték
a Víziszínpadon, mára már színvonalas, elis-
mert előadók, együttesek is szívesen föllép-
nek. Ugyanakkor továbbra is támogatják a
helyi hírességeket és tehetségeket is.

A Tapolcai Nyár anyagi vetületéről is
szólt. - Egy adott költségvetéshez kell igazí-
tanunk a meghívandó előadókat is, hiszen
változóak a fellépti díjak és igények is. Plusz
forrást nem tudunk beiktatni, a polgárok szá-
mára teljesen ingyenes rendezvényekről van
szó. Régebben még lehetett pályázni ezekre a
programokra is, az elmúlt két esztendőben

már nem került rá sor. Sokan tudják, hogy
nagyságrendjében az élő koncertek anyagi
vonzata a „leghúzósabb”. Mintegy másfél
millió forint a költségük. A másik halmaz az
úgynevezett fél-playback, ilyenek voltak
például régebben Szűcs Judith, Fenyő Miklós
vagy idén - Komár László. Ők a fentiekben
említett összeg kb. feléért léptek föl. Termé-
szetesen az előadók elismertségi, népszerű-
ségi mutatója is sokat nyom a latba.

Mindenki igényét képtelenség kielégíteni,
így nem véletlen, hogy mindig akad egy-egy
elégedetlenkedő is. Az idei Tapolcai Nyár
rendezvénysorozatot sikeresnek minősítem, a
látogatottság is ezt támasztja alá - hangsú-
lyozta az igazgató.

A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhéttel
kapcsolatban is fontosnak tartotta a behatárolt
anyagi kondíciókat. Kiemelte, hogy a fellé-
pőkön kívül számtalan járulékos költséggel is

számolniuk kell (villamos energia, vízfogyasz-
tás, takarítás), valamint a szerzői jogvédelem-
ről (pirotechnika) sem szabad megfeledkezni.

- Változatos programok közül válogathat-
tak a résztvevők, kicsik és nagyok egyaránt.
Jövőre szeretnénk még több élő koncerttel
kedveskedni a polgároknak. Ezért - terveink
szerint - a „vidámpark” részt kicsit kitoljuk,
hogy nagyobb hely maradjon a közönségnek.
A látogatottság jó a városnak és a rendez-
vények vonzáskörzetében tevékenykedő vál-
lalkozóknak is. Véleményem szerint a szóra-
kozás mellett az augusztus 20-ai kenyérszen-
telés, állampolgári eskü, az Új Temetőben ta-
lálható kápolna avatása, az ünnepélyes kép-
viselő-testületi ülés, végül az esti látványos és
színvonalas ceremónia mind-mind emléke-
zetes esemény marad Tapolca polgárai szá-
mára - summázott Bognár Ferenc intézmény-
vezető.  Dancs István

Sikeresek a nyári rendezvények városunkban

Ősz
a Szent György-hegyen
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OKTATÁS - AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A Magyar Hypertonia Társaság az „Éljen
140/90 alatt!” program során idén ősszel
elindítja az elsősorban fiatal korosztályhoz
szóló kampányát. A kezdeményezés célja,
hogy az iskolákon és a közösségi médián
keresztül hívja fel a figyelmet a magas
vérnyomás megelőzésére.

A MHT Társaság pályázatot hirdet az or-
szág összes általános- és középiskolája kö-
zött, hogy kiderüljön, melyik intézmény diák-
jai tudják a legnagyobb figyelmet fordítani az
egészségre, azon belül a magasvérnyomás-
betegség megelőzésére. A feladat, hogy a diá-
kok mérjék meg a legtöbb szülő, nagyszülő,
családtag, ismerős vérnyomását, és a mért ér-

tékeket rögzítve és beküldve vegyenek részt a
pályázaton. 

Minden megmért vérnyomás 1 pontot ér.
További külön pontot ér, ha az illető, akinél
magas vérnyomást észleltek, el is megy orvos-
hoz és a vérnyomásív megfelelő rubrikájában
az orvos pecsétje is szerepel. A három leg-
több pontot begyűjtő iskola lesz a díjazott, az
első helyezett 300.000, a második 150.000, a
harmadik 50.000 forint értékű sportszervásár-
lási utalványt nyer!

További sajtóinformáció:
VM.komm kommunikációs Iroda, Nagy Ákos,

tel: 350-6951, mobil: 20/9331-801, e-mail:
nagy.akos@vmkomm.hu  NHE

Éljen 140/90 alatt

Ezekkel a kedves szavakkal köszöntötte az
új tanév tanulóit ünnepi beszédében Császár
László polgármester a Tapolcai Általános
Iskola 2011-es tanévnyitó ünnepélyén augusz-
tus 31-én, majd így folytatta: - és észre sem
vesszük, beköszön az ősz, a szeptember s az
új tanév. Reggelenként az utcán megjelen-
nek a gyerekek és az őket kísérő szülők. Ki
az óvodába, ki az iskolába siet, amelyek
felébredtek nyári álmukból, és újra gye-
rekzsivajtól hangosak.

Tagintézményenként gyülekeztek a gyere-
kek a Városi Rendezvénycsarnok körül, majd
a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar közremű-
ködésével bevonultak a diákok, megtöltve a le-
látót és a küzdőteret. Az első osztályosok utolsó-
nak vonultak be a Ghymes-együttes dallamaira.

Császár László polgármester - miután kö-
szöntötte a vakációból visszatért diákokat -
az oktatási intézményeket érintő átszervezé-
sekről, nyári átépítésekről beszélt, és beszá-
molt a több mint 40 millió forintos TIOP pro-
jektről, amelynek köszönhetően a tagintéz-
mények tantermeibe 24 db interaktív táblát
szerelnek fel az őszi szünet folyamán. Ezek a
táblák egyaránt alkalmasak feladatok megje-
lenítésére. Internet-hálózaton keresztül az egész
világgal azonnali a kapcsolatteremtési lehető-
ség, speciális tollal írhatnak is a táblára, vagy

akár filmet nézhetnek. Az interaktív táblák-
hoz projektor, hangfalak és laptop tartozik.
Császár László a következő kínai közmon-
dással zárta ünnepi köszöntőjét: „A tanítók
csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell!”

Bajner Imre igazgató Palcsik Mária: A
szeptemberi kisfiú sóhaja című versével kö-
szöntötte a nyári szünetből visszatért kisdiá-
kokat, majd kalandra hívta az iskola tanulóit.
Külön köszöntötte az első osztályosokat,
hiszen az ő életükben komoly változást hoz
az idei szeptember. - Az óvoda megszokott
környezete, a jó barátok helyett szokatlan
iskolaudvar, ismeretlen osztályterem és ide-
gen osztálytársak vesznek körül benneteket.
Mindez az első napok, hetek, hónapok izgal-
maival megváltozik. Egy év múlva - majd
meglátjátok - úgy fogtok egymásra tekinteni,
mint régi jó barátokra - mondta.

Bajner Imre igazgató tanévnyitó beszédé-
ben arról a 4 napos Felvidékre tervezett kirán-
dulásról is szólt, amely a 7. osztályosokat érin-
ti, és amelyre 2 pályázaton közel 3 millió Ft-ot
nyertek.

Az évnyitó beszédek után az első osztályo-
sok műsora következett, majd egy postairont
és egy munkafüzetet kaptak ajándékba a kicsik.

Az augusztus 31-i tanévnyitó ünnepséggel
megkezdődött a 2011/2012-es tanév.       FZS

„Halkan véget ér a nyár”
A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása, Tapolca Város Önkor-
mányzata és a Balatonfelvidéki Szín-Vo-
nal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kistérségi Tanévnyitó Konferenciára hív-
ta a környék pedagógusait augusztus 29-én
a Tamási Áron Művelődési Központba.

A konferencia első előadója prof. dr. Balogh
László volt, aki a Magyar Tehetséggondozó
Társaság elnöke és a Debreceni Egyetem
Pszichológia Intézetének oktatója. Előadásá-
ban az iskolai tehetséggondozás kritikus pont-
jairól és a rendszerben való segítésről be-
szélt. Véleménye szerint az integrált és a dif-
ferenciált oktatást egyszerre kell megvalósí-
tani. Kiemelte, hogy a tehetség szunnyad, nem
mutatja magát, sőt a tehetséges gyerekek kö-
zel 50%-a alulteljesít az iskolában, ezért több
irányból kell figyelni a tanulók tevékenysé-

gét, személyiségét.
Dr. Heimann Ilona, az ELTE PTK do-

cense A pedagógus szerepe a tehetséggon-
dozásban címmel tartott előadást. Olyan
kérdésekről mondta el tapasztalatait, mint a
pedagógus státuszai, önismerete és főbb fel-
adatai. A konferenciát Baranyai Zoltánné, a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény igazgatója zárta.
Előadásában bemutatta azokat a kezdemé-
nyezéseket, képzéseket, versenyeket és tá-
borokat, amelyeket az elmúlt tanévben indí-
tottak útjára, majd felajánlotta minden kör-
nyékbeli intézménynek az ingyenes szakmai
konzultáció lehetőségét. 

A konferencia napján a Szín-Vonal tehet-
séggondozó műhelyeinek anyagából nyílt kü-
lönböző technikákat felvonultató kiállítás az
előtérben.  FZS

Konferencia a tehetségsegítésről

Sümeg városa Padányi Bíró Márton püs-
pök és Franz Anton Maulbertsch festőmű-
vész tiszteletére „Sümeg barokk emlékei”
címmel képző- és iparművészeti pályázatot
hirdetett.

Tapolca testvérvárosának megkeresésére a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Művészeti Isko-
la tanulói a nyári alkotótábor keretén belül
kirándulást tettek Sümegre. Fotóztak, vázla-
tokat készítettek és közel félszáz alkotással
neveztek a pályázatra.

A díjkiosztásra szeptember 17-én került sor.
A díjakat és okleveleket dr. Kulcsár Ferenc
alpolgármester adta át. A Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tapolcai diákjai közül a felsőta-
gozatos korcsoportban első helyezést ért el
Szabó Vanessza (Kazinczy), Polyhos Ádám
(Bárdos), az ifjúsági korcsoportban első he-
lyezett lett Mészáros Anna, második helye-
zést ért el Kardos Eszter és Kalmár Ágota
(Batsányi Gimnázium).

A közel kétszáz alkotásból rendezett kiállí-
tás két hónapig tekinthető meg a sümegi Püs-
pöki Palotában.  NHE

A tapolcai művészeti iskolások sikere

A Szász Márton Általános Iskola, Szakisko-
la és Speciális Szakiskola, illetve az ÉFOÉSZ
7 éve tart fenn egyre szorosabb szakmai kap-
csolatot Svédországgal és az ott működő szak-
intézményekkel. 

A kapcsolatnak köszönhetően 6 tagú delegá-
ció látogatott városunkba, hogy megismerjék a
fogyatékkal élők oktatását, az intézmények pe-
dagógiai programját és tantervét, illetve az
egyéni fejlesztés eszközeit.

Látogatást tettek a Szász Márton Általános
Iskolában, a Speciális Szakiskolában, a Szo-
ciális Otthonban, a Rehabilitációs Munkahe-
lyen, az „Életlehetőségek” Nappali Intézmény-

ben és a Támogató Szolgálatnál.
Bognár Ferenc igazgató lapunknak el-

mondta, hogy évek óta működik az a csere-
program, melyben minden nyáron 25 svéd
jön ide a Balaton-partra, és ugyanúgy minden
nyáron 25 fős magyar csapat utazik Svéd-
országba. Ilyenkor közös sportolási lehetősé-
geket, kirándulásokat és kulturális programo-
kat szerveznek. Azt is elárulta, hogy ennek a
látogatásnak lesz folytatása, mert szeptember
19-én Svédországban lesz egy oktatásról szó-
ló, projektelőkészítő konferencia, melynek fő
célja egy közös, uniós pályázat beadása.

FZS

Svéd küldöttség Tapolcán

Szép sikereket értek el az Sz-L Bau Balaton
Vívóklub női versenyzői - Siklósi Enikő és
Felker Adrienn - a  Zrenjaninban (Szerbia)
megrendezett európai kadet körversenyen,
ahol 9 ország versenyzői léptek pástra.

A lányok edzője, Szalay Gyöngyi elmondta,
hogy tanítványai hibátlanul teljesítették a cso-
portkörös fordulót, így kiemeltek lettek a fő-
táblán. 

Adrienn magabiztos vívással egyenes ágon,
míg Enikő 24-től vigaszágon, (plusz három
asszót kellett megnyernie) mindketten bejutot-
tak a legjobb nyolc közé. A legjobb négy közé
jutásért Enikő az olasz Musone ellen lépett pást-
ra, ahol nagyon szoros asszóban végül 15:14-re
győzött. Adrienn a békéscsabai Bohus Rékával
- későbbi győztessel - került össze, és maradt
alul 10:15-ös eredménnyel, így hatodikként
zárta a versenyt. Enikő hozta a papírformát,
bejutott a döntőbe. A magyar ranglista első két
helyezettje Bohus Réka és Siklósi Enikő ví-
vott az aranyéremért és az értékes pontokért,
amelyben békéscsabai leány nyert 15:11-re.

NHE

Siklósi ezüstérmes, Felker hatodik

Képünkön az ifjúsági korcsoportban
első helyezett Mészáros Anna a díját-
vételkor

Fotó: Szín-Vonal

Gratulálunk!

Fotó: Vívóklub

Kedves Gyerekek!
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege szere-

tettel vár Benneteket októberben induló klubjaiba: Óvodás Klub,
Már iskolás vagyok! (1. osztály), Már tudok olvasni! (2. osztály),
Kíváncsiak Klubja (3. osztály), Barkácsoló Klub (4-8. osztály).

Jelentkezni 2011. október 1-jéig lehet személyesen a Gyermek-
részlegben (Tapolca, Batsányi u. 1. II. emelet), a 87/510-788-as
telefonszámon, vagy a vasarosne@vktapolca.hu e-mail címen.

Mindenkit szeretettel várunk!

ALAPFOKÚ SAKKOKTATÁS
a Tapolca VSE Sakk Szakosztálya alapfokú sakkoktatást indít

2011 októberétõl.

Az oktatás 2012. június 15-ig, a tanév befejezéséig tart.
Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca Város és
körzetének 1-2. osztályos leány és fiú általános
iskolás tanulói, valamint nagycsoportos óvodások is.

Az oktatás hetente két nap:

Szerda: 15.00-16.00-ig; Szombat: 09.00-10.00-ig tart.
3000 Ft/fõ/hó

Tamási Áron Mûvelõdési Központ, Tapolca, Kisfaludy u. 2.
2011. október 05-én (szerda) 14.45-kor

Mobil: 06-70/227-3077

Részvételi díj:

Az oktatás helyszíne:

Elsõ oktatási nap:

Jelentkezni lehet: Paréj József



Eisinger Mihálynét 90. születésnapja alkal-
mából otthonában köszöntötte augusztus
30-án Horváthné Németh Edit alpolgármes-
ter és Bognár Ferenc önkormányzati kép-
viselő.

Vilma néni Székelyföldváron született
1921-ben. Édesapja vasutas volt, ezért költöz-
tek először Kolozsvárra, majd Marosvásár-
helyre, onnan Budapestre. 1948-ban testvére
révén került Tapolcára, aki szintén vasutas
volt. Dolgozott a zalahalápi kőbányánál és a
Balaton Étterem konyháján, majd a Bauxit
Étteremből ment nyugdíjba 1976-ban.

3 nős fiúunokája és 5 dédunokája van. Gyö-
nyörű goblein képeket készít, kötöget, de szí-
vesen fejt keresztrejtvényt is.

Eisinger Mihályné e kerek évforduló alkal-
mából Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyé-
vel ellátott emléklapot, virágcsokrot és Ta-
polca Város Borát kapta ajándékul.         FZS

A CSEMADOK Szenci Alapszervezete
Erdélyi Júlia és Lukács Edit szervezésében
szeptember 3-án városunkba érkezett, hogy
lerója kegyeletét a Szencen született, de
1946 óta Tapolcán élt, tíz éve elhunyt
Csermák József emléke előtt.

Csermák még csak 12 éves volt 1944-ben,
amikor az egyre közelebb kerülő front és a
nyomor elől a családja Németországba mene-
kült. Két évvel később visszatérni azonban
már nem tudtak. „Bár hazaindultak Szencre,
de oda nem érkezhetnek meg. Csak az léphet
újra a szülőföldre, aki aláírja a csehszlovák
állampolgárságot. Csermákék a magyarságu-
kat vállalják inkább és útra kelnek…” - idézi
meg N. Horváth Erzsébet a Tapolcára költö-
zés körülményét Csermák Józsefről írt sport-
monográfiájában.

A szülőváros és az olimpiai bajnokká lett
volt szenci fiú kapcsolata példás volt az el-
múlt évtizedekben. A kalapácsvető, ha tehet-
te, hazalátogatott Szencre, élménybeszámo-
lókat tartott. Életének utolsó földi útja is ha-
zavezette 2000. december 16-án. Szenc hálás
és büszke híres szülöttére. Utcát neveztek el ró-
la, és ha tehetik, egy-egy küldöttséggel Tapol-
cára látogatnak, hogy ismerkedjenek azzal a
vidékkel, amely a bajnok választott hazája lett
és azokkal az emberekkel, akik ápolják az em-
lékét.

A szenci küldöttséget Császár László pol-
gármester fogadta a Tamási Áron Művelő-
dési Központban. Szólt arról, hogy a kettős

kötődésű bajnokra milyen büszke a város. A
fogadást követően a csoport a Köztársaság
térre ment, ahol Minorics Tamás, a Tourin-
form Iroda vezetője beszélt Tapolca neveze-
tességeiről, történelmi emlékhelyeiről. Az is-
mertetést követően a Tavasbarlangba látogat-
tak a vendégek.

Csermák József és felesége sírjánál Kovács
Melinda, a Városi Televízió főszerkesztője sza-
valta el a szenci Katona Roland két versét,
majd a küldöttség koszorút helyezett el a sí-
ron. Ezt követően Katona Roland osztotta meg
a jelenlévőkkel azokat az élményeit, amelye-
ket a Csermák Józseffel való találkozások
során szerzett, hangsúlyozva, hogy nekünk,
magyaroknak össze kell tartanunk. - Az anya-
nyelvünk összeköt bennünket, mert ez a világban
szétszórt magyarság megtartó ereje - mondta.

A kis csoport a temetőben találkozott
Csermák Katalinnal is, aki elhozta megmu-
tatni édesapja sportrelikviái közül a legbe-
csesebbet is, a helsinki olimpián szerzett
aranyérmet.

A temetői koszorúzás után a Városi Ren-
dezvénycsarnokban lévő állandó Csermák Ki-
állítást tekintették meg a szenciek. Itt N. Horváth
Erzsébet szólt az olimpiai bajnok Tapolcán
töltött 55 évéről, majd mindenkinek egy-egy
Csermák-könyvet adott ajándékba.

A Tópart és a Marton Galéria közös meg-
tekintése után a kirándulók az edericsi Afrika
Múzeumba, majd hazafelé vették útjukat.

A viszontlátásra! NHE
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Kiről nevezne el utcát és miért?

Tapolcán dolgozott az öreg Winkler
Károly doktor bácsi a belgyógyá-
szaton, őróla neveznék el utcát,
meg talán sportolókról, olyan ta-
polcaiakról, akik élsportolók voltak
a régi világban. Például Csermák
Józsi bácsiról.

Batsányi Jánosról már neveztek el
utcát, viszont Baumberg Gabrielláról
még nem. Én őt ajánlanám. Növények-
ről, virágokról is lehetne, mert tele van
a város gyönyörű virágokkal. Lehetne
egy Rózsa utca, vagy egy Leander
utca. Nem fontos mindig emberekről
elnevezni utcát.

Budavári CsongorGergely Józsefné

Arról a Horváth Tiborról neveznék el
utcát, aki sokat tett a barlang gyógyító
hatásának kihasználtsága érdekében,
és olyan intézmény építését kezdemé-
nyezte, amely alkalmas az asztmás
gyerekek kezelésére és gyógyítására.

Matus Lászlóné

FZS

Fotó: N. Horváth

Beszélgetésre és gyárbejárásra hívta a Dobó
városrész lakóit szeptember 7-én Túri Péter,
a Rockwool gyárvezetője. Az érdeklődők
rövid tájékoztatón vehettek rész, majd kí-
sérőkkel nyomon követhették a gyártási fá-
zisokat.

Először Túri Péter gyárvezető beszélt a
cég történetéről, fejlesztéseiről és a tapolcai
gyáregység termékeiről, majd Kiss Nándorné
minőségbiztosítási és környezetvédelmi ve-
zető tartott előadást a gyár környezeti hatá-
sairól és a zajterhelésről, illetve az elmúlt idő-
szak lakosságot érintő intézkedéseiről.

A tájékoztató után piros munkavédelmi
köpenybe bújtak a lakosok, hogy végigláto-
gassák a gyártósort, a csomagoló részleget és
a szállítási területet. A gyár dolgozói készsé-
gesen elmagyarázták a különböző gépek fela-
datait és válaszoltak a kérdésekre. A gyár
megtekintése után az előadóteremben barát-
ságos eszmecsere kezdődött. A résztvevők
örömmel vették a gyár lakosság-barát intéz-
kedéseit, a tiszta, rendezett környezetet és az
esti zajok minimalizálását. Mindannyian po-
zitívan értékelték, hogy a „KÖSZIG” büdös
és zajos öröksége már a múlté.               FZS 

Lakossági gyárlátogatás a Rockwoolban

Az ünnepelt meghatottan mondott
köszönetet

Vilma néni 90 éves

Jó minőségű szőlőt szüretelnek
ebben az évben a gazdák

Egy nyílászárókkal foglalkozó társaság
tulajdonosa visszaélve hatáskörével, a Kft.
részére vevők által befizetett szolgáltatás
ellenértékét saját bankszámlájára utaltat-
ta és magáncélra fordította.

A tetemes nagyságú összegre úgy derült
fény, hogy a vizsgált magánszemély több
pénzintézetnél is vezetett folyószámlát és
ezekre a számlákra csaknem 257 millió Forint
összegben utaltak, ill. fizettek be kész-
pénzben különböző összegeket a részére.  

A magánszemélynél személyi jövedelem-
adó, egészségügyi hozzájárulás és magánsze-
mélyek különadója adónemekben ellenőrzés-
re került sor az elévülési időn belüli évekre
vonatkozóan.

Az ellenőrzés az adózó egyik korábban
alapított cégénél kapcsolódó vizsgálatot indí-
tott. A vállalkozásnál rendelkezésre álltak azok
a bizonylatok, melyek szerint a magánsze-
mélynek átutalt összegeket a pénztárban, - mint
bankszámláról készpénz felvétel - bevételként
tartották nyilván. 

A magánszámlára „csöpögtetett” pénzeket
a fenti személy sajátjaként használta. A tár-
saság időközben felszámolás alá került. A tu-
lajdonosnak átutalt összegeket a társaság a
zárómérlegében tagoknak kölcsön adott pénz-
ként tartotta nyilván, bár kölcsönszerződés
nem állt rendelkezésre.

Adózó egy másik cégénél is kapcsolódó
vizsgálatot folytattunk le. Mivel a vállalkozás
képviseletére az unokahúg volt jogosult, így

csak ő tudott számlát nyitni, azonban a bank-
számlanyitásnál rögtön aláírt egy meghatal-
mazást, amivel a fenti magánszemély is jogo-
sulttá vált a bankszámlái fölötti rendelkezés-
re. A társaság nyílászárókkal foglalkozott,
Szlovákiában legyártatta a terméket, majd itt-
hon beszerelte őket. Az ellenőrzés során meg-
állapításra került, hogy a vizsgált személy
magán-bankszámlájára a megrendelők a nyí-
lászárók valamint ezek beszerelésének ellen-
értékét fizették be. A számláira befizetett ill.
utalt összegeket ezúttal is  sajátjaként kezelte,
abból kiadásait fedezte (vásárlás, tankolás,
hiteltörlesztés), készpénzként a bankszámlák-
ról felvette. 

A magánszemély a vállalkozásai bevételét
„eltérítve” jelentős mértékű bevételekhez ju-
tott tehát, melyeket nem szerepeltetett adóbe-
vallásaiban, azok után adófizetési kötelezett-
ségeit nem teljesítette, így személyi jövede-
lemadó címén több, mint 92 millió forint, szá-
zalékos egészségügyi hozzájárulás címén több,
mint 28 millió forint, magánszemélyek kü-
lönadója címén majdnem 6 millió forint adó-
különbözet (adóhiány) került megállapításra.
A megállapított adóhiány után 63 millió
forint adóbírság és 54 millió forint késedelmi
pótlék került kiszabásra.    

Az Adóhatóság mindezek után megtette a
szükséges büntető feljelentést a NAV Közép-
dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságra. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Pénz az ablakban

A szülőföld üzenete

- Nagyon jó évjárat elé nézünk - tájé-
koztatta lapunkat az idei szüretről Tóth
János Zoltán, a Szent György-hegy Hegy-
község elnöke.

- A szőlőt jó minőségben - talán egy kicsit
kevesebb mennyiségben, jóval korábban,
mint az előző években - szedték le a gazdák.
Csak azok maradtak kint, amelyekből kései
szüretelésű bort vagy jégbort kívánnak készí-

teni. A mustfok is jónak mondható: 18-20 fok.
Bár voltak már jobb évjáratok, de most sem
kell a musthoz cukrot hozzáadni. Természe-
tesen ez a mustfok fajtától és termelőterü-
lettől függően is változik.

- A szükséges savtartalom is ígéri a kiváló
borokat, hiszen a minőségi italok előállításá-
hoz a megfelelő savtartalom is elengedhetet-
len - tette hozzá az elnök. NHE



Szép hagyomány, hogy Tapolca Város Ön-
kormányzata köszönti szépkorú polgárait.
A 90. születésnapját ünneplő Szilágyi Ernőné
Ilonka nénit szeptember 23-án kereste fel
otthonában Sólyom Károly alpolgármester,
a településrész önkormányzati képviselője.

Az ünnepelt derűs hangulatban, három leá-
nya és vői társaságában fogadta a vendéget, aki
a jókívánságok és a város ajándéka mellé Orbán
Viktor köszöntő Emléklapját is átnyújtotta.

A Nemestördemicen született Ilonka néni
életének 90 évében sok mindent megélt és át-
élt. A vendéglős dinasztiából származó leány
polgári iskoláit Ausztriában végezte, férjhez-
menetele után került Tapolcára. Az államo-
sítást, a karácsony másnapján történő kila-
koltatást elszenvedve, újra és újra erőt gyűj-
tött az újrakezdéshez. A Csabrendeki Házi-

ipari Szövetkezetbe bedolgozva éjszakánként
ruhákat varrt, hogy azzal is segítse férjét az 5
tagúra bővült kiscsalád eltartásában. Az így
megszerzett gyakorlatnak a lányok örültek
legjobban, hiszen édesanyjuk nekik is szebb-
nél-szebb ruhákat varrt.

A három Szilágyi-lány - Erzsi, Ili és Zsuzsi -
az édesanyjától nemcsak németül tanult, de
szeretni tudást, kitartást, felelősséget és a csa-
lád iránti feltétlen elkötelezettséget is.

A hihetetlen szellemi frissességgel megál-
dott Ilonka néni a születésnapi köszöntőn nem-
csak arról a féltő szeretetről szólt nagy öröm-
mel, amellyel gyermekei, vői, 6 unokája és 8
dédunokája Őt körülveszi, de arról is, hogy még
a mai napig a legkedveltebb kikapcsolódása a
kertészkedés, és a virágok szépségükkel mon-
danak neki köszönetet a gondoskodásért.  NHE
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Szándékos gyújtogatás történt szeptember
2-án, péntek este fél 10 körül az Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely sebroni telepén.

Hála az éber szomszédnak és a tűzoltók
gyors kiérkezésének, az állatmenhely lakói

nem sérültek.
Bogdán Marianna, az alapítvány kurátora

lapunknak elmondta, hogy a szomszéd ne-
gyed 10-kor füstöt látott, és értesítette a bada-
csonytomaji tűzoltóságot. A tűzoltók hamaro-
san kiértek a helyszínre. A tároló és a hátsó
kenel teteje addigra már lángokban állt. Sze-
rencsére a két szélső kenelnek aznap este nem
volt lakója, a szomszédos kenelekben lévő
kutyákat pedig idejében kimentették, így sé-
rülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Ulrike Vollner, az állatmenhely vezetője
az elhangzottakhoz még hozzátette, hogy biz-
tosításuk - sajnos - csak a fő épületre volt,
így most önerőből kell helyreállítani a tetőt
és a leégett tárolót. Jelenleg a menhelyen
170 kutyus és 25 cica lakik. Az állatok ete-
tése havi szinten 300.000 Ft-os kiadást je-
lent az állatmenhelynek. Ulrike hangsúlyoz-
ta, hogy a történtekben nem is az anyagi kár
a legszomorúbb, hanem az elkövető lelket-
lensége, mert elsősorban a kutyáknak akart
ártani, amelyek a zárt kenelekből el sem
tudtak volna menekülni. - Ha sikerül a ke-
gyetlen terve, az lett volna szörnyű tragédia
- mondta szomorúan és elkeseredetten. FZS

A hagyományteremtés és az idegenforgal-
mi szezon meghosszabbításának szándéká-
val október 7-8-9-én a Hotel Gabriella és a
Tóparti Étterem szervezésében I. Tapolcai
Pisztráng és Bor Fesztivál lesz a Tóparton.
Az ötletről és a programokról ifj. Mezőssy
Zoltánt kérdeztük.

- Miért pisztráng és miért nem ponty?
- Azért pisztráng, mert kutatásaink során

kiderült számunkra, hogy 30 évvel ezelőtt
Ódörögdpusztán nagyon jelentős pisztrángte-
lepet működtetett a Balatoni Halgazdaság. Az
egykor ott dolgozó Farkas Imre elmondása
szerint éves szinten 300 tonna pisztrángot te-
nyésztettek. Ez a mennyiség európai viszony-
latban is jelentős volt. Sajnos, az a telep meg-
szűnt, de Tapolcán, a Déli elkerülő út mellett
ma is működik egy pisztrángos. Mivel Ma-
gyarországon nagyon alacsony a halfogyasz-
tás - valójában csak a karácsonyra korláto-
zódik - ugyanakkor itt van nekünk ez a kristály-
tiszta karsztvizünk, amelyben kiválóan meg-
élt és megél a pisztráng, ezért úgy gondoltuk,
hogy ily módon is népszerűsíteni fogjuk a ha-
lat, amely hol is „úszhatna” legjobban, mint
azon a Balaton-felvidéken, azaz nálunk, ahol
kiváló borok teremnek.

- Miért a Tópart lesz a fesztivál központja?
- Ez a hely Tapolca és a környék egyik leg-

szebb helye. Itt minden körülmény adott ah-
hoz, hogy a szándékunk maradéktalanul meg-
valósulhasson.

- Milyen programokat kínálnak?
- Igaz, hogy ez lesz az első ilyen jellegű

fesztivál, de szeretnénk, ha már most „nagyot
szólna”. Ezért az első este a Magna Cum
Laude élő koncertjével várjuk a kedves ven-
dégeket, majd „levezetőként” szolid jazzmu-
zsika fogja szórakoztatni a közönséget a Vízi-
színpadon, de természetesen a további napo-
kon is koncertek, együttesek váltják majd
egymást. Nagy örömünkre szolgál, hogy a

Hotel Pelion is maximális partner a rendez-
vények népszerűsítésében. Az országos hon-
lapján is hirdeti a fesztivált. A hotel vendégeit
szombaton  egy „gólyalábas hajcihő” kereté-
ben, zenével kísérik le majd a Tópartra, de
közlekedni fog ezen a napon egy kisvonat is a
Belvárosban. A gyerekek is találnak majd szám-
talan színes és érdekes programot. Animátor
fogja segíteni őket. Lesz légvár, akadálypá-
lya, mászófal, játszósarok -, hogy csak né-
hányat említsek.

- A Malomtónak milyen szerepet szánnak
ezeken a napokon?

- Természetesen főszerepet! Egy elkerített
részbe pisztrángot telepítünk, és azt hálóhú-
zással kell majd lehalászni. De lesznek vízi-
sportok is, vízibicikli gyorsulási verseny, wa-
terball. A gyermekek részére rajzpályázatot
hirdettünk a vízzel kapcsolatban. A győztesek
itt is jutalomban részesülnek majd.

- Sajnos, az „időjárásfelelős” közbe is
szólhat...

- Van B-tervünk is. Amennyiben rossz lesz
az időjárás, akkor a Fő térre, a Szenthárom-
ság-szobor mellett egy fesztiválsátorban tart-
juk meg a koncerteket.

- Bizonyára az étlapról sem fog hiányozni

a pisztráng.
- Valóban nem. Sőt, kiemelt helyet fog

kapni. Bemutatjuk, hogy miként kell pisztrán-
got füstölni, sütünk faszénparázson halat, de
különböző bundákban - gyömbéres, mandu-
lás, kakukkfüves, rozmaringos - is meg fog
jelenni a pisztráng.

- A hal „inni is kíván”…
- A finom ételekhez vidékünk legjobb bo-

rait kínálják a környék bortermelői, akik öröm-
mel üdvözölték kezdeményezésünket.

- Tehát akkor október 7-8-9-én, a Malomtó
partján „Halra Magyar! Halra Bor!”.

- Igen. Mindenkit szeretettel várunk.
N. Horváth Erzsébet

Tűzfészek: jól látható a kiégett, zárt,
rácsos tárolóhelység

Fotó: Állatmenhely

Gyújtogatás az Állatmenhelyen

Halra Magyar! Halra Bor!

„Mindannyiunk számára példaértékű és
nagyon felemelő megtapasztalni, hogy
napjaink haszonorientált világában még
élnek köztünk olyan honfitársak, akik
képesek olyan önzetlen társadalmi munkát
végezni, mellyel környezetükben élő tár-
saik életét teszik könnyebbé, szebbé,
élhetőbbé.”

A fenti idézet abból a levélből való, amely-
ben Gál Attila, a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegységének vezetője
mondott köszönetet a Tanúhegyek Egyesület
tagjainak az iskola udvarán végzett önkéntes
munkájukért. A segítségnyújtás során meg-
szépült a szabadtéri tanterem, megújult a
sportpálya körüli kerítés. A szívből jövő mun-
kában a tizennégy egyesületi tag mellett há-
rom fiatal is részt vett.  NHE

A lányok féltő szeretettel gondoskodnak édesanyjukról

Fotó: N. Horváth

Követendő példa

Fotó: Egyesület

Ugye, gyönyörű?

Fotó: Solymosi

Önkéntesek a Bárdos-iskolábanIsten éltesse, Ilonka néni!

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezen a szép nyáron 50 plusz év után meglátogattam az óhazám.
Sok szép városban jártam, Debrecen, Pécs, Vác, Székesfehérvár stb. nagyon modernek

és szépek lettek.
De legjobban egy szép kis vidéki városka, Tapolca tetszett.
Sok szép különböző virágokkal díszített és a legtisztább volt a látottak között.
A trianoni emlékmű nagy benyomást tett rám. Végvári, Reviczky Gyula jutott eszembe.
Polgármester úr, szívből gratulálok a szép és jó munkájáért.           

Weaverville, Észak-Carolina, USA Tisztelettel, Tóth László

Levelesládánkból
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Legjobb védekezés a támadás. Ezt rendszerint a hibás fél alkalmazza a vétlennel szemben.
Rossz utasítást adott, de a végrehajtóját szidja. A kimerülésig várakoztatja, de felelősségre

vonja az „elveszett időért”. Nem adott világos választ, de számonkéri a félreértést. Érzékeny
az ő jó nevére, de hamis látszat, helytelen következtetés nyomán szétzúzza mások jó hírét, nevét.

Türelmet követel – visszaélve másokéval, de egy mondatot sem hagy végigmondani – kü-
lönösen, ha annak mentségére szolgálna.

Kritikát pedig – bármily óvatosat – nem tűr; kibeszéli magát, s ronggyá nyomorítva a felet,
hamis győztes-gangosan kiáltja világgá „igazát”. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 52. rész
Az elveszett bolygó

Az amerikai Southwest Kutató Intézet (SwRI)
csillagászai arra a következtetésre jutottak
a Naprendszer kialakulását szimuláló leg-
újabb modellek alapján, hogy bolygórend-
szerünkben kezdetben a mai néggyel
(Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz)
ellentétben öt gázóriás lehetett.

A kutatóknak régóta okoz fejtörést, hogy
miképpen alakult ki a Naprendszer mostani fel-
építése. Leginkább a két külső óriásbolygó, az
Uránusz és a Neptunusz „lóg ki a sorból” amiatt,
hogy elvileg nem alakulhattak ki a jelenlegi
helyzetükön, mivel a Naptól akkora távolságra
már túl vékony volt a bolygók keletkezéséhez
nyersanyagot adó protoplanetáris gázkorong.

Éppen emiatt az a legvalószínűbb, hogy
ezek a bolygók egykor jóval közelebb voltak
csillagunkhoz, és csak a kialakulásuk után
„vándoroltak” a távolabbi régiókba. Az eddig

felfedezett exobolygórendszerekben megfigyelt
szorosabb bolygópályák is ezt látszanak alá-
támasztani.

Az eddig szimulációk eddig rendre azt az
eredményt hozták, hogy az óriásbolygók tá-
volodásának következtében egy gázóriásnak
ki kellett volna lökődnie a Naprendszerből.
Az új modellek, amelyekben egy Szaturnusz
és Uránusz közötti, ötödik gázóriást is alapul
vettek, a feltételezett bolygó kilökődése után
a mostanihoz kísértetiesen hasonló rendszert
eredményeztek.

A feltételezések szerint a Földhöz hasonló
sziklás bolygók között is lehettek olyanok,
amelyek elvesztek számunkra. Ilyen például
a Mars és Jupiter között sejtett bolygó, mely
szintén kilökődhetett a bolygórendszerből, de
lehettek még olyan kisebb bolygók is, amelyek
a „falánk” gázóriások áldozatául estek.     HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Harsányi Károly festőművész

(Tapolca, 1905. november 21. – New York, ?)

Édesapja Harsányi Vendel szabómester. Elemi és polgári iskolába is Tapolcán járt. Már
gyermekkorában a jól rajzolók között tartották számon. Művészeti tanulmányait a bu-
dapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte. Szülei a nyomor elől menekülve Amerikába
vándoroltak ki. Szándékuk nem lehetett végleges, hiszen 1931-ben összegyűjtögetett pén-
zükből házat építettek az Iskola utcában.

Harsányi Károly 1929-ben követte szüleit az Újvilágba. New York külvárosában,
Stephentownban telepedett le. Pályafutása elején tájképeivel mindjárt jelentős sikereket
ért el, amelyekről a tapolcai hetilapok rendre beszámoltak. Még fiatal művészként meg-
hívták a New York-i National Academy – a Nemzeti Szalon – kiállításaira. Sikerrel szere-
pelt a New York-i Chesire Art Gallery nyári kiállításain, de képei eljutottak az ország
minden részébe. A magyar származású művészek egyik legtehetségesebbjeként tartották
számon. Sok kitüntetésben részesült, és 1946-ban Washingtonban nemzeti aranyérmet
kapott. Művészi fejlődése során is hosszú utat járt be. „Naturalizmussal kezdte és az
impresszionizmusban bontakozott ki.” - írták róla a harmincas években. Később erős
expresszionizmusát dicsérték. Műveit számos vezető amerikai múzeum őrzi. Képei van-
nak többek között a New York-i Metropolitan Múzeumban, a Rutgers County Múzeu-
mában, a Washington County Múzeumában és a Rensselaer Historical Múzeumban.
Sorsáról a nyolcvanas évek óta nem tudunk.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: 4 személyre: 600 g sertés
szűzpecsenye, 100 ml olaj, 2 fej vöröshagy-
ma, 200 g gomba, só, őrölt bors, 1 mokkás-
kanál paradicsompüré, 25 g liszt, 150 ml
Somlói fehérbor, 1000 g krumpli, 100 g füs-
tölt tarja, snidling vagy zöldség zöld

Elkészítése: A húst megsózzuk, borsoz-
zuk, forró olajban elősütjük, majd kevés vizet
és bort aláöntve, fedő alatt puhára pároljuk.
Ha már puhulni kezd, levesszük róla a fedőt,
és pirosra sütjük. Kiemeljük a húst, a vissza-
maradt olajban megpirítjuk a paradicsompü-
rét, majd megszórjuk liszttel, felöntjük víz-
zel, és fehérborral ízesítjük, jól kiforraljuk. 1
db megtisztított apróra vágott hagymát kevés
olajon üvegesre párolunk, rátesszük a meg-

tisztított, felszeletelt gombát, és tovább párol-
juk, majd zsírjára pirítjuk. Amikor elkészült
akkor hozzákeverjük a pecsenyeléhez, össze-
forraljuk, rátesszük a felszeletelt húst, lefed-
jük, és tálalásig melegen tartjuk. A másik
hagymát is megtisztítjuk apróra, vágjuk ke-
vés olajon üvegesre, sütjük, majd hozzáadjuk
a kockára vágott füstölt húst. Finomra vágott
snidlinggel készre pirítjuk, és megszórjuk
őrölt borssal. A krumplit héjában megfőzzük,
nagy lyukú reszelőn lereszeljük, hozzáadjuk
az elkészített hagymás, pirított tarját, és az
egészet lazán összekeverjük. Picit összesüt-
jük, tűzforrón tálaljuk. 

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Pápai sertés szűzpecsenye

Tamási Áron Művelődési Központ októberi programjai
7. 09 óra: Anyatejes nap; 10. 10 és 14 óra: Gyermekszínház, Fogi színháza: Rigócsőr ki-
rályfi; 17. 14 óra: Deák Ferenc Emlékünnepség Helyszín: Deák Ferenc u. 21.; 21. 14 óra:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc valamint a köztársaság kikiáltásának alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezés. Helyszín: Katonai Emlékpark; 22-23. 9 óra: Kölcsey
Kupa Sakkverseny; 24. 19 óra: Tamási Áron Színházbérlet: Száguldó Orfeum: 5 nő az
esőben.
2011/2012. évad bérletes színházi előadásai: Száguldó Orfeum: 5 nő az esőben; Forrás
Színház: Karnyóné; Gergely Theater: Francia négyes, avagy négyen a kanapén; Száguldó
Orfeum és a Pécsi Horváth Színház: A házasságlevél.

Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától (október 11. kedd). Bridzs klub:
csütörtök 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical
Színpad: szombat 09.00-14.00.

A vak szó néhány „szinonímája”
- A vak embert vakvezető kutya vezeti.
- Az a vonat vakvágányon áll.
- Valamit nem jól lát: vaksi.
- Az ott egy vakondoktúrás.
- Vakbélműtétje volt.
- Nem biztos, hogy igaz: vaklárma.
- Vakarcs: nem egészen kifejlett.

- Bátor ember: vakmerő.
- Oltás: vakcina, védőoltás.
- A gyerekek öröme: vakáció.
- Vakszol: sílécet beken.
- Fotózásnál vakut használt. /stb./

Csak így vaktában:
Dr. Töreky László

Bonsai kiállítást rendeztek Gyulakeszi-
ben szeptember 17-én. Az érdeklődők tá-
jékoztatást kaptak a bonsai neveléséről,
ápolásáról, alakításáról és magáról a kul-
túráról. 

Maga a „kis fa”- kultúra Kínából ered, de a
bonsai szó japán, jelentése "kis fa, edényben".
Az elrendezésre nagy hangsúlyt kell fektetni
csakúgy, mint a forma kialakítására, hiszen a
bonsaiok önmagukban a harmóniát testesítik
meg. A cserepes növényeket tartóra helyezik,
mögé bambuszrolóra festett tájkép kerül,
mellé pedig egy kő szintén talapzaton. Ez a
hármas egység a harmónia lényege. 

A nap folyamán kimonó bemutató, origa-
mi készítés, ikebana és bonsai alakítási bemu-
tató is volt. Takács Ferenc gyógynövény és
gyógytea ismertetőt tartott, Csomai Zsuzsanna
személyében egy gésa várta a bonsai kultú-
rára fogékony gyerekeket és felnőtteket.  FZS

Egyes emberek annyira érzékenyek bizo-
nyos allergénekre, hogy nagyon veszélyes
reakció, anafilaxiás – allergiás – sokk
léphet fel a szervezetükben. Néha még hir-
telen halált is okozhat a viszonylag ártal-
matlan méh- vagy darázscsípés.

Anafilaxiás sokk esetén olyan nagy meny-
nyiségű hisztamin és más kémiai anyag ter-
melődik, hogy a szervezet nem képes véde-
kezni ellenük. A vérerek kitágulnak, a vér-
nyomás olyan mértékben leesik, hogy az agy
és más életfontosságú szervek nem tudnak
megfelelően működni. A beteg meghal, ha-
csak nem kap azonnal szakszerű orvosi
kezelést. Szerencsére ez ritkán fordul elő.
Legtöbbünk számára a rovarcsípés csak fáj-
dalmas kellemetlenség. Akik tudják maguk-
ról, hogy allergiásak a rovarcsípésekre, vé-
dekezésül mindig hordjanak magukkal anti-
hisztamin tablettát. Folyt. köv. HL

Az emberek egy része végzetesen ér-
zékeny a méh- vagy darázscsípésre

Korunk betegsége, az allergia 2. rész

Bonsai kiállítás Gyulakesziben

A parlagfüves területek felmérése és a fertőzöttség megszüntetése érdekében új fel-
derítési módszert alkalmaznak a hatóságok az idén. A nehezen megközelíthető nagy-
kiterjedésű parlagfűvel fertőzött területekről helikopterről készítenek felvételeket, így a
hatóság egy nap alatt egy egész megyét képes felderíteni úgy, hogy a fényképek a hiva-
talos eljárás elindításához és lefolytatásához is bizonyítékul szolgálnak. A Veszprém me-
gyét érintő légi felderítést a Veszprém Megyei Kormányhivatal koordinálja. Célja, hogy
növelje a jelenlegi hatósági eljárás hatékonyságát. 

A légi felderítés a folyamatban lévő földi bejárásokkal párhuzamosan történik, ám sokkal
hatékonyabb az utóbbinál. Az új módszerrel felmért parlagfűvel szennyezett területek haszná-
lói illetve tulajdonosai ellen - hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához - ugyanúgy hatósági el-
járás indul. A légi felvételek alapján a Földhivatal jegyzőkönyvet vesz fel, a Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki.

Veszprém megyében a légi felmérést szeptember 19-től végzi a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a Földhivatalok munkatársaival. A ható-
ságok célja, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban használja fel a pollenkon-
centráció csökkentése, a földhasználók önkéntes jogkövető magatartásának növelése céljából. 

A légi felderítés megkezdése előtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a földhasz-
nálók figyelmét, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a területük gyommentesítése érdekében.

Küzdjünk együtt a parlagfű ellen! (Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Fotó: Archív

Keleti harmónia

Fotó: Füstös

Küzdjünk együtt a parlagfű ellen!



Remek eredményeket értek el a nyári ver-
senyszezonban a Tomcsányi Ford HSE ver-
senyzői.

A Mórahalom térségében megrendezett
Hungária Kupán 15 nemzet 1064  versenyző-
je állt rajthoz. A tapolcai versenyzők közül
felnőtt 35-ös kategóriában Molnár Zoltán
remek  teljesítménnyel ezüstérmet szerzett az
5 napos összesített eredményei alapján.
Zoltán 4 év kihagyás után tért vissza a ver-
senysportba remek eredménnyel. Teljesítmé-
nye a magyar  bajnokság előtt biztató az 1-6.
helyezés elérésére.

Domán Gábor senior kategóriában a táj-
duatlon versenyt magabiztosan nyerte, tájé-
kozódási  futásban pedig 4. helyen végzett.

A rövidtávú tájfutó-bajnokságnak Vác  volt
a helyszíne. Ott a sikeres selejtezők után a
tapolcai versenyzők közül F 35-ben  Molnár
Zoltán és Tömösközy Tamás, F 21 kategóriá-
ban Vajda Zsolt F 45-ös kategóriában Zoboki
Mihály elit döntőbe került,Domán Gábor
technikai hiba miatt kiesett, Domán Rajmund
pedig B döntőbe jutott.

A döntőben Molnár Zoltán 4. helyen
végzett, mindössze 2 másodperccel maradt el
a másodiktól.

Másnap az országos csapatbajnokságon meg-
lepetésre a 28 csapat között 10. helyezést ért
el a Domán Rajmund, Vajda Zsolt, Zoboki
Mihály összeállítású csapat. A szakosztály-
vezetés a verseny előtt  elégedett lett volna a
15-16. helyezéssel. 

Augusztus 27-én Tapolcán rendezte meg a
szakosztály Veszprém megye nyílt rövidtávú

bajnokságát. A versenyközpont a Honvéd-
pálya volt,  a verseny pedig a volt laktanya
területén zajlott.

A versenyen 242 versenyző állt rajthoz 17
egyesületből. A tapolcaiak közül csak ketten
álltak rajthoz, Hartmanné Timea és Tömösközy
Tamás. Mindketten a dobogó harmadik fo-
kára állhattak kategóriájukban.  

A többi versenyző a rendezésben jeleske-
dett. A sikeres lebonyolításban anyagi és
technikai eszközökkel a Tomcsányi Ford és
Tapolca város önkormányzata is jelentősen
támogatta a versenyt. A remek rendezésnek
köszönhetően a 2012-es megyei diákolimpia
helyszínének 3 megye is Tapolcát szeretné. 

Szeptember 8-án Domán Gábor és Gajdics
Péter Lengyelországban a Tátrában állt rajt-
hoz a 100  km-es, 4600m-es szintkülönbségű
hegyi ultra futóversenyen.

Péter gyomorbántalmak miatt 36 km-nél
feladta a versenyt. Domán Gábor remek  tel-
jesítménnyel a 2. helyen ért célba, az utolsó
10km-en remek hajrával biztosította dobogós
helyezését.

A verseny rangját, nehézségét jól mutatta a
nagy létszámú nemzetközi mezőny, és a
közel 6 millió Ft összdíjazás.

A férfi  NB II-es kézilabda-bajnokság első
hazai mérkőzésén döntetlen eredményt si-
került kiharcolnia a felnőtt férfi csapatnak.

Néhány szót az előzményekről. A férfiak a
nyári felkészülést még Kretz Attila játékos-
edzővel kezdték, majd nem sokkal a bajnok-
ság megkezdése előtt felállt egy új férfi szak-
osztályi vezetés, mely új edzővel kívánta kez-
deni a bajnoki szezont. Így került a csapathoz
edzőként Somogyi Sándor, aki a juniorokat és
a felnőtteket is dirigálja, s már az első baj-
nokin az ő irányítása mellett dolgoztak a
játékosok. 

A korábbi évekhez képest az is változott a
férfiaknál, hogy az idei esztendőt nem az
északnyugati, hanem a délkeleti csoportban
játsszák. 

Az első fordulóban a Bakonyerdő Pápa
együtteseit fogadta a TVSE.

Az előmérkőzésen a tapolcai juniorok
23:28 arányban maradtak alul a vendégek
bátortalan, megilletődött játékának köszön-
hetően. Mindenesetre a fiatalok meccse meg-
adta az alaphangulatot a felnőtt mérkőzésre,
ami tulajdonképpen rangadóként is felfog-
ható. A rendezvénycsarnokba kilátogató fel-
tűnően nagyszámú néző- és szurkolósereg
remek tapolcai első félidőt láthatott. Aztán a
második játékrészre egy 8 perces gólképtelen-
ség rá is nyomta a bélyegét, a tapolcaiak csak
rohantak az eredmény után, kapkodás,
helyzetkihagyás. A legvégére, ami viszont
fontos az eredmény szempontjából, az akarat-
nak és a szurkolói segítségnek köszönhetően
itthon tudott tartani a csapat 1 pontot (22:22).

Somogyi Sándor edzőtől megtudtuk, hogy
az alakulóban lévő csapattal egy új játékstí-
lust próbálnak begyakorolni, mely a leroha-
násra és a gyorsaságra helyezi a hangsúlyt.
Ezt annál inkább indokoltnak találja, mert
fiatal a csapat, átlagéletkor 20-21 év, képesek
ezt a játékrendszert alkalmazni. Beszélgeté-
sünk végén így fogalmazott az edző: - Elin-
dultunk egy úton, idő kell hozzá, a szurkolók-
tól türelem és megértés.  

Az elmúlt szezonban a megyei bajnokság-
ban szerepelt a TVSE fiatal női együttese.
Azt megnyerve került a gárda az NB II.
északnyugati csoportjába, s ott kezdte meg
bajnoki szereplését Németh László (felnőt-
tek) és Antal Lászlóné (juniorok) irányítá-
sával.
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő-
Tapolca VSE 27:22 (12:11)

A fiatalokból álló Tapolca a mérkőzés ele-
jén meglepte a rutinos celldömölki vendég-
látókat (15. percben 4:9), majd a játék továb-
bi részében, a kapuscserét követően a házi-
gazdák folyamatosan őrölték fel a vendégek
játékát. Az NB II-ben újonc Tapolca bemu-
tatkozó mérkőzésén elfogadható vereséget
szenvedett az összeszokottabb, rutinosabb
Celldömölktől. A Tapolcából jó teljesítményt
nyújtottak: Antal Anett, Berecz Nikolett és
Benedek Sára.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő-
Tapolca VSE 23:23 (11:13)

A szinte serdülő korú lányokból álló tapol-
cai junior csapat első NB II-es mérkőzésén
közel állt a győzelem megszerzéséhez, de élni
nem tudott a kínálkozó lehetőséggel. Döntő
helyzetekben (büntetők értékesítése, ziccerek)
még megremegett a kezük. Mégis dicséretet
érdemelnek a küzdésükért. A második játék-
rész felétől a korosabb és fizikálisan is erő-
sebb hazaiak átvették a vezetést, állandósult
egy-két gólos előnyük, plusz ebben a játék-
részben kétszer is négy tapolcai játékos vette
fel a küzdelmet hat cellivel (kiállítások). Csak
akaraterejüknek, küzdeni tudásuknak köszön-
hetően tudták lányaink döntetlenre hozni a
mérkőzést, ami idegenben szép teljesítmény-
nek mondható. Jók: Bedics Amina, Benedek
Sára, Szepesvári Alexandra, Pontyos Viktória,
Pontyos Peggi.

Öt megyei városban zajlottak a nagy sport-
ágválasztó rendezvényei szeptember 16-án
és 17-én. Tapolcán két helyszínen, a Városi
Sporttelepen és a Városi Rendezvénycsar-
nokban.

A sportágválasztó két napján a két hely-
színt közel ötszáz gyerek és felnőtt kereste
meg.

A sporttelepen a tájfutás, a tenisz, a sakk, a
vívás, a karate, a brazil jiu jitsu és az atlétika
sportágak bemutatói zajlottak. A legnagyobb
érdeklődést a sakkozók , a karatésok, a vívók

és a tájfutók  könyvelhették el. Itt többen je-
lentkeztek is, hogy szívesen kipróbálnák e
sportágakat.

Közben a rendezvénycsarnokban a kézi-
labdaszeretők és a sportág iránt érdeklődők
gyülekeztek a megnyitóra, melyet Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
nyitott meg, de köszöntötte a résztvevőket
Marton József, a TVSE elnöke is. Ezt kö-
vetően érkeztek a meghívott kézilabdások,
akik sportágukat népszerűsítették ezen a dél-
utánon. S hogy kik voltak ezek? A világhírű
MKB Veszprémből Ilyés Ferenc és Schuch
Timuzsin, a Balatonfüredtől a többszörös vá-
logatottak: Pásztor István, Szathmári János,
valamint az ifjú révfülöpi Németh László, a
Veszprém Barabástól Mayer Szabina, Bulath
Anita és a kézilabdás pályafutását Tapolcán
kezdő Hanczvikkel Zsanett. A sztárok a prog-
ram keretében beszélgettek a gyerekekkel,
közös fényképek készültek, és az autogramm-
osztás sem maradhatott el.
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Rövid sporthírek, eredmények
TENISZ:
Augusztus 20 Kupa elnevezéssel egyéni és
páros versenyt rendeztek a Városi Sporttelep
teniszpályáin. Egyéni eredmények: A győzel-
met Kiss Gábor szerezte meg Tóth Csaba előtt,
a harmadik helyen Peszleg Sándor végzett. A
párosoknál a győzelem a Kis István-Kis Gábor
duóhoz került, az ezüstös helyen a Nyíró
László-Sikos Péter kettős, még a bronzon a dr.
Bak Béla-Peszleg Sándor páros végzett.

SAKK:
A 2011. évi Európa Unió Korosztályos Egyé-
ni Sakkbajnokságát az ausztriai Mureckben
rendezték, amelyen a tapolcai sakkiskola há-
rom kiválósága is képviselte hazánkat. A 8
éven aluliak 34 fős mezőnyében (19 ország-
ból) Bakos Balázs az előkelő 6. helyen, Érse-
ki Áron pedig a 7. helyen végzett. 
A 10 éven aluliak versenyén (38 versenyző
17 országból) Érseki Tamara a 6. helyen fe-
jezte be  a versenyt.

A Nagykanizsán rendezett XXIII. Batthyány-
kupa elnevezésű nemzetközi ifjúsági és gyer-
mek egyéni és csapatversenyen a tapolcai
sakkiskola 10 versenyzővel képviseltette ma-
gát négy ország 228 versenyzője között. A
rangos korosztályos versenyen a sakkiskolá-
sok 3 aranyérmet, 3 ezüstöt és egy bronzér-
met szereztek. A 8 éven aluliak versenyén
(32 versenyző) taroltak a tapolcaiak, hiszen a
fiúknál első Bakos Balázs, második Érseki
Áron, 3. Kauffmann Kristóf lett. A korosztá-
lyos lányoknál Juhász Judit ezüstérmet nyert.
A 10 év alattiaknál (45 induló) Érseki
Tamara sem adta alább a győzelemnél, Ács
Márton pedig a 4. helyen zárt. A 12 év alatti-
ak küzdelmében( 44 induló) Kauffmann
Péter a 4. lett, Buzás Bertalan pedig a nyol-
cadik. A 14 éven aluliaknál (20 induló)Árvai
Eszternek az ezüstérem jutott, míg a 16 év
alattiak versenyén (17 induló) Bodó Bence
remekelt, győzelmet szerzett. Minden sak-
kozó a Tapolca VSE versenyzője. 

A csapatversenyen (17 együttes) harmadik és
negyedik helyezést értek el versenyzőink.
A 40. Jubileumi Nemzetközi Balaton Kupát
Zánkán rendezték 18 csapat részt vételével.
Itt második lett a Tapolca Rockwool VSE,
harmadik a Tapolca Old Boy’s gárdája, ha-
todik a Tapolca VSE leány csapata. Külön-
díjat nyert a III. táblán Pásztor Ferenc (Old
Boy’s).
A villámversenyen (30 induló) is remekeltek
a tapolcaiak: győzött Nagy Zoltán (Tapolca
VSE), második lett Pásztor Ferenc, negyedik
Bodó Bence (Tapolca VSE)

LABDARÚGÁS:
A megyei első osztályban szereplő Tapolca
eredményei. Tapolca-Fűzfő 5:1 (3:0), Péti
MTE-Tapolca 2:1 (1:1), Tapolca-Devecser
3:1 (2:0).
Megyei IV. osztályban: Tapolca VSE- Le-
sencetomaj 1:0.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Tisztes vereség
a bajnoki rajton a felnőttektől,

bravúros döntetlen a junioroktól

Eredményes nyarat tudhat maga mögött
a Tomcsányi Ford HSE

Elsőre nem is
rossz

Sportolj velünk!

A hosszútávfutó nem magányos...

Fotó: Antal

Feszült pillanatok

Fotó: Antal



Az Európai Autómentes Nap és Mobili-
tási Hét egy évtizedes múltra tekint visz-
sza. A hagyományokat folytatva, telepü-
lésünk is aktív résztvevője volt a ren-
dezvénysorozatnak, amelyet szeptember
16-22-ike között - több helyszínen - tar-
tottak meg.

A „Péntek esti frász” rendezvényen
Császár László polgármester nyitotta meg
az Európai Autómentes Nap és Mobilitási
Hét tapolcai eseményeit. Rövid köszöntő-
jében hangsúlyozta, városunk is évek óta
résztvevője a programoknak, olyannyira,
hogy miniszteri elismeréssel is büszkél-
kedhetünk. 

Ezt követően került sor a gyermekeknek
e célból kiírt rajzpályázat eredményhirde-
tésére. Dr. Szabó József főorvos, az ÁNTSZ
tapolcai kirendeltségének vezetője fejezte
ki elismerését a tehetséges gyerekek által
beküldött műveket illetően, majd települé-
sünk első emberével közösen adták át a
díjakat.

Ezen az estén a kerékpár kapta a fősze-
repet, de sok látogatót vonzottak a City Ga-
lériában kiállított veterán motorok is, így a
Szép Norbert által megálmodott és életre
keltett vonal tovább folytatódott.

A nyitó rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Mészáros Imre, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Európai Autómentes Nap
és Mobilitási Hét koordinátora is, aki la-
punk kérdésére elmondta: - A rendezvény-
sorozathoz évről-évre több település csat-
lakozik, kezdetben csak néhány, mára már
száz körüli a résztvevő önkormányzatok
száma. Sokan közülük „csak” az Európai
Autómentes Napra helyezik a hangsúlyt,
de vannak olyan települések is - mint pél-
dául Tapolca -, ahol teljes, egyhetes prog-
ramsorozat zajlik. 2002-ben javasolta a köz-
ponti koordináció, hogy ne csak az Euró-
pai Autómentes Napot tartsák meg a részt-
vevők, hanem bővítsék ki tematikusan,
több napon át tartó rendezvényekkel. Min-

den évben egy jelmondattal állnak elő a
szervezők, ami idén az „Alternative Mo-
bility”, azaz Alternatív Mobilitás lett. Ez
frappáns, szabad fordításban hazánkban
így hangzik: „Közlekedj ÖKOsan!” Ennek
szintén egyik szép példáját szolgáltatta az
Önök városa, a hozzáállás eredményeként a
szellemiséget a gyakorlati megvalósítás is
követte és ez a folyamat a jövőben is mű-
ködni fog... jelen esetben a kerékpárút jó
példa, de komoly előrelépés az akadálymen-
tesítés és a járdaszegélyek süllyesztése is.

Vasárnap rendezték meg a helyi termék
kerékpártúrát, amely a Köztársaság térről
indult Gerencsér Barbara rendezvényszer-

vező vezetésével, majd Diszelig közúton,
onnan hegyi úton Káptalantótiba vezetett a
kis létszámú, de annál lelkesebb kerékpá-
rosok útja.

Hétfő délelőtt az Orvosi Ügyelet adott ott-
hont a véradásnak, majd a helyi Batsányi
János Tagintézményben egy lakossági fó-
rum keretében tájékoztatta az érdeklődőket
Hársfalvi József irodavezető a Tapolca-

Dobó tér kerékpárút pályázatról, de pár-
huzamot vont a külföldi és hazai közle-
kedési kultúra között is.

Másnap a Köztársaság téren péksütemé-
nyekkel és forró teával várták a „bicajoso-
kat” a Tapolca Kft. dolgozói. A viharos szél
és csípős hideg ellenére sokan éltek a lehe-
tőséggel. Szerdán a Tapolca-Diszel közötti

„Barackosnál” faültetésre került sor - elő-
zetes bejelentés alapján. Itt hét kőrisfát „fo-
gadtak” örökbe a családok. Sólyom Károly
alpolgármester köszöntője után az Emlék-
lapok átadására került sor.

Szeptember 22-ike az Európai Autó-
mentes Nap, amely idén is a legmozgal-
masabbra sikerült városunkban. A szer-
vezők már reggeltől lezárták a Fő teret,

ahol sok hasznos program közül válogat-
hattak a résztvevők, így például az ÁNTSZ
munkatársai ingyenes lakossági szűrése-
ket biztosítottak, a Városi Rendőrkapi-
tányság pedig az óvodások és iskolások
részére szervezett kerékpáros és rolleres
ügyességi versenyt.

A Vándorjátszóházban a kézműves fog-
lalkozások várták a gyerekeket, a Cellux
csoport recycle művészeti irányzata sok
érdeklődőt vonzott, bizonyítva, hazánkban
is jelen van az öko-art műfaj. Aki nem volt
kellően kreatív, az a Remondis Kft. hul-
ladékgyűjtő autóját próbálhatta ki, emel-
lett a a tűzoltó és mentőautók is komoly
érdeklődésre tarthattak számot. Az aszfalt-
rajz verseny is elmaradhatatlan programja a
rendezvénysorozatnak.

Az idei Európai Autómentes Nap és Mo-
bilitási Hét záróakkordjaként késő délután
indult útjára a családi kerékpártúra a Köz-
társaság térről, majd a Csobánc megkerü-
lésével a már hagyományos tapolca-di-
szeli fakemencénél várták finomságokkal a
mintegy kétszáz főnyi „drótszamarast”. A
gasztronómiai kitérő után díjakat vehettek
át azok, akik egy héttel azelőtt leadták a
jogosítványukat. De jutalmakat vehettek át
a Kazinczy Ferenc Tagintézmény azon ta-
nulói is, akik legjobban szerepeltek az
iskolában megtartott KRESZ-versenyen. A
tapolca-diszeli záróprogram méltó lezárá-
sa volt az Európai Mobiltási Hét és Autó-
mentes Napnak. Dancs István
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Hirdessen nálunk!
Új helyen várja kedves hirdetőit, üzleti partnereit

a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság. 

Hirdessen nálunk a környék legkedvezőbb árain! 
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Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét

Császár László és dr. Szabó József díjakat adott át a rajzpályázat nyerteseinek

Fotó: Dancs

Éltek a lehetőséggel - sikert aratott a bicajos reggeli

Fotó: Dancs

Csak ügyesen!
Fotó: Dancs

Móricz Gábor és családja - Lizának ül-
tették a fát, aki maga is segédkezett

Fotó: Dancs


