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Tapolca ünnepelt

Fotó: Sajcz

Tapolca Városért kitüntetésben részesült Gerald Trümper, a Rhodius Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
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Megújult a Tavasbarlang

– Az itt élő polgárok összetartozása,
egymásra utaltsága, egymásba vetett
hite lehet csak szeretett városunk fejlődésének záloga. Mert csak a közös
akarat mutathatja meg a járható utat
– mondta ünnepi beszédében Császár
László polgármester március 30-án a
Hotel Pelionban megtartott Város Napján.
Tapolca újbóli várossá nyilvánításának
46. évfordulóján kitüntetések átadására
is sor került. Tapolca díszpolgára címet
Török Attiláné nyugalmazott általános iskolai tanárnak adományozott a Képviselő-testület.
/Tudósításunk a 3. oldalon „Az igazi
közösségért meg kell dolgozni” címmel./

A fokozottan védett tapolcai Tavasbarlang természetvédelmi rekonstrukciója
befejeződött.
A március 30-ai ünnepélyes megnyitón
dr. Rácz András, a Vidékfejlesztési Miniszté-

rium környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkára a Tavasbarlang oktató, szemléltető és pihentető szerepéről is szólt.
/Írásunk a 4. oldalon Egyedülálló természeti értékünk címmel./

Gyepűtiprás tizedik alkalommal
Fotó: Horváth

Már a látogatók is birtokukba vették a föld alatti csodavilágot

Igazgatói megbízások átadása

Fotó: Dancs

A lelkes csapat harmonikaszó mellett ballagott föl a hegyre
Közel kétszázan vettek részt április csapat tagjai sorra járták a nyitott pincé14-én a Csobáncon 10 éve meghonosí- ket, ahol a szőlősgazdák étellel-itallal láttott, több évszázados, közösségformá- ták vendégül Őket.
ló tavaszi hegybejáráson.
/Összeállításunk a 6. oldalon HagyoA településrész zászlaja vezette vidám mányápolás felsőfokon címmel./

Jubileumi hangverseny

Ünnepélyes keretek között vette át
április 11-én Varga Tiborné, a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium igazgatója, valamint Péni Béla, a Járdányi
Pál Zeneiskola igazgatója az 5 évre
(2012. április 1-jétől 2017. július 31-ig)
szóló intézményvezetői megbízatását.
A megbízóleveleket dr. Kovács Zoltán,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja adta át a régi-új vezetőknek.
/Írásunk az 5. oldalon Akik a munkájukkal már bizonyítottak címmel./

Sikeres volt a fotópályázat
Tapolca – ahogy én szeretem! címmel hirdetett fotópályázatot Tapolca Város Önkormányzata.
Az I. helyezést Szabó Csaba Tóparti víz-

Fotó: N. Horváth

A Török Attiláné karnagy vezette Tapolcai Kamarakórus 20 éve alakult.
Ebből az alkalomból április 21-én ünnepi hangversenyt adott a Tamási
Áron Művelődési Központban
/Írásunk a 7. oldalon „Csak énekelj, mert az énekben szív dobog” címmel./

Fotó: Holló

Az I. helyezett fotó: Tóparti víztükör

tükör című fotója nyerte el. A díjak átadására a Város Napján került sor.
/Írásunk a 9. oldalon Tapolca – ahogy én
szeretem! címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„Az átadás-átvétel során a mi
– szakmailag alátámasztott –
véleményünk is hangsúlyosan helyet kap”

Császár László polgármestert a várost érintő, a lakosságot érdeklő témákról kérdeztük, köztük a kórház helyzetéről, a Városi
Rendezvénycsarnok helyreállításáról, a
volt laktanya hasznosításáról és a Strand
utcában kialakult állapotokról.
– Mint már többször is nyilatkoztam róla, a
Fejér Megyei Szent György Kórház gesztorságával létrejött konzorcium tagjaként a
tapolcai kórház a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Középdunántúli Régióban”
elnevezésű nyertes pályázat keretében 550
millió 346 ezer forintot nyert a fejlesztési elképzeléseihez. A Támogatói Szerződést április 11-én írtuk alá Székesfehérváron. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása után – reményeink szerint – a beruházás is hamar elindulhat. A törvénytervezet szerint – még mindig
nincs jóváhagyva – május 1-jétől állami kézbe kerül a tapolcai kórház is. A „menetrend”
annyiban módosult az előzőekhez képest,
hogy elsőként nem a struktúra-átalakításokra
kerül sor, hanem az állami kézbe való átadásátvétel történik meg. Ez a folyamat már zajlik
a tapolcai kórházban is.
– Dr. Rácz Jenő, a Csolnoky Ferenc megyei kórház igazgatója nemrég nyilatkozta a
Naplónak, hogy változatlanul fenntartja a
korábbi tulajdonosnak tett ajánlatát, miszerint átvállalnák a tapolcai kórház működtetését, ami azt jelenti, hogy szervezetileg a megyei kórházhoz csatolnák, így itt meghagyhatnák az aktív ágyas belgyógyászatot. Mi erről
a kijelentésről a polgármester úr véleménye?
– Az, amit dr. Rácz Jenő nyilatkozott, túlhaladott, hiszen a megyei kórház már állami
kézben van, így a döntés kompetenciája a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézeté (GYEMSZI),
amely a tulajdonos államot képviseli. Ha az
állam úgy dönt, hogy ennek van realitása –
aminek egyébként megvan az esélye –, akkor
erre lehetőség is lesz.
– A tapolcai kórház helyzete speciális abból a szempontból is, hogy míg az év 6 hónapjában az ellátandók száma „csak” 60
ezer körüli, addig a turisztikai időszakban ez
a létszám 200 ezer fölé is megy. Ennyi ember
egészségügyi ellátása pedig fokozottabb odafigyelést is igényel. Ezt a speciális helyzetet
figyelembe veszik a döntéshozók?
– Jelenleg is folynak a tárgyalások, amelyeken ez a kérdés is napirenden van. Az
illetékesek ígérték, hogy minden olyan szempontot figyelembe vesznek, amely a zökkenőmentes betegellátás érdekében fontos.
Természetesen az átadás-átvétel során a mi
– szakmailag alátámasztott – véleményünk is
hangsúlyosan helyet kap.
– Történik-e változás a kórház vezetésének
élén, illetve megmarad-e a személyi állomány?
– Azzal a személyi állománnyal veszi át az
állam a kórházunkat, amellyel jelenleg is működik. A kórház-, illetve a gazdasági igazgató
munkakörre pedig pályázatot írnak ki, éppen
úgy, mint az ország többi átvett intézményében. De ez egy későbbi folyamat lesz, valószínűleg erre év végén kerül majd sor. Fontos
tudni azt is, hogy ha valamilyen probléma
merülne fel az elkövetkezendőkben az egészségügyi ellátás területén, akkor észrevétellel
élhetünk a döntéshozók felé, hiszen a mi sor-

sunkról, a mi egészségünkről van szó. Azaz
az átadás nem azt jelenti, hogy innentől semmilyen beleszólásunk nem lesz a további
történetbe. Főleg azért sem jelenti ezt, mert a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása és Tapolca Város Önkormányzata
is hozott egy olyan döntést, hogy a hétvégi és
az éjszakai háziorvosi ügyeletet a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet helyett a
Kórház Kft-re szeretné bízni, hogy legyen itt
egy olyan sürgősségi betegfogadóhely, amely
kapcsolatban van a mentőszolgálattal és a
háziorvosi ügyelettel is, azaz az egészségügyi
ellátás minden területen lefedett legyen a
térségben. Ha ez a rendszer felépül, akkor
még hatékonyabban tud működni, mint a
mostani. Ha a mentő Tapolcára hozza be a
beteget, akkor ott van mögötte a kórházi háttér a diagnosztikával, ha ennél komolyabb a
baj, akkor a beteg a betegúton keresztül jut el
a megfelelő helyre.
– A Városi Rendezvénycsarnok fa tartószerkezetének egyik eleme megsérült. Az önkormányzat – szakvéleményre várva – keresi
a kiváltó okokat és a megoldás lehetőségeit.
Hol tart jelenleg az ügy?
– Ma is (április 20.) volt egy egyeztető tárgyalás. Most már a megoldás felé indult el a
dolog, azaz most már arról van szó, hogy
miként lehet a megrepedt tartóelemet kijavítani, megerősíteni, illetve a többi tartóelemnél
milyen megelőző intézkedéseket kell tenni
ahhoz, hogy azoknál ilyen jellegű meghibásodás ne történhessen meg. Már elkészült az
első szakértői vélemény, illetve a faszerkezetet gyártó cég véleménye is megvan. Most
ezeket próbáljuk „ütköztetni”, illetve egy harmadik, semleges szakértőtől – az országban
ebben a témában a legjobbtól – várunk véleményt, amely döntő jelentőségű lesz. Ez néhány héten belül el is készül. Ennek birtokában tudjuk majd megmondani, hogy milyen
nagyságrendű lehet a helyreállítás, illetve a
megelőzés költsége. A mostani információnk
szerint ez 10-15 millió forint körüli összeg.
– Megvan már az is, hogy mi volt az oka a
sérülésnek?
– Egy okra nem vezethető vissza, az a
szakértő véleménye, hogy 4-5 ok együttes hatása váltotta ki a sérülést. Bízom benne, hogy
nyár végére, ősz elejére ismét használatba
vehető lesz a Városi Rendezvénycsarnok.
– Polgármester Úr! A Belvárosi Irodaház
homlokzatának külső burkolatán már két
esetben is tűz ütött ki. Kiderült, hogy ennek mi
volt az oka?
– A vizsgálat jelenleg is folyik. A homlokzat burkolata a tervek szerint készült, megtörtént a használatbavétel engedélyezése, a
tűzoltóság is átvette, mégis lehet valamilyen
apró hiba a rendszerben, vagy véletlen baleset
következménye, hogy kétszer is tűz ütött ki
ott. A legfőbb okot abban látják, hogy a párazáró fólia anyaga, a technológiában való helytállása lehetett a tűz okozója. Ugyanis a külső
rétegnek van egy vízzáró tulajdonsága és az
ásványgyapot szigetelés is éghetetlen, azaz
csak a kettő közötti fólia lehetne a probléma
okozója. Az anyagi kár nem jelentős, a kivitelező magára vállalta a helyreállítás költségét, erről már az írásos megállapodás is megszületett. De mivel az épület könnyen elérhető lábazatánál az újabb tűzhöz egy eldobott
égő cigaretta is elegendő lehetne, ezért a végleges megoldás csak a tűzforrás feltárása és
kiküszöbölése lehet.
– A volt laktanyaterület hasznosításának
kapcsán merült fel az átminősítés kérdése.
Miért lenne erre szükség?

– Ez a következő testületi ülés egyik napirendi pontja lesz. A laktanya déli területe jelenleg különleges turisztikai besorolású. A
város, amikor ezt kialakította, még ott látta a
hosszútávú kitörés lehetőségét. Sajnos, az
elmúlt 5-6 évben nem sikerült olyan befektetőt találni, aki ezt az elképzelést meg is valósította volna. A mostani vállalkozói érdeklődés
vetette fel a terület átminősítésének lehetőségét és szükségességét gazdasági, kereskedelmi besorolásúvá. Nyilván, hogy a kettő
besorolás egymás mellett nem tudna majd
működni, választani kell. Erről fog dönteni a
Testület a soros ülésen. A volt laktanya északi területén már vannak hasonló besorolású
területek, amelyeken már el lehetne kezdeni a
beruházást is, de a mostani érdeklődőknek
szimpatikusabb a déli, hiszen ott olyan épületek is vannak, amelyek használatbavétele
azonnal megtörténhetne.
– Az országos sajtót is megjárta az a hír,
felvételek is készültek arról, hogy a Strand
utcát ellepte a homok, „elsivatagosodik” a
városnak az a része. Mi történhetett ott?
– A szomszédos szántóföldről hordta oda a
szél azt a jelentős mennyiségű földet. Húsvét
előtt egyszer már letakarítottuk, de újra belepte az utat és környékét. Az „elsivatagosodás” okát az elmúlt időszak csapadéknélküliségében és a használatban is kereshetjük. A
területet télen alig fedte hó és a bérlő sem hagyott ott tavalyról olyan kultúrnövényt, amely
megkötötte volna a földet. A megfagyott föld
aztán tavasszal úgy engedett fel, hogy szinte
homokszerűvé vált, és könnyen lett játéka a
szélnek, amely a széliránynak megfelelően az
adott területen rakta le. Megbeszéltük a területet bérlővel a problémát. Vállalta, hogy saját költségén visszahordja az útról a földet, és
ügyel arra, hogy olyan növényt, azaz kukoricát vet oda, amely meg is köti majd.
– Hamarosan változás következik be az Ön
által vezetett Képviselő-testület összetételében. Szalkai Zsolt, a helyi Jobbik delegáltja
lemondott mandátumáról.
– Hivatalosan április 3-án jelentette be,
hogy le kíván mondani a képviselői mandátumáról. Természetesen ez az Ő döntése. Az
új képviselő jelölése a Jobbik kompetenciája,
annak elfogadása pedig a Helyi Választási
Bizottságé. Ezúton is szeretném megköszönni Szalkai Zsoltnak az elmúlt másfél évben
végzett munkáját. Jól tudtunk együtt dolgozni. Tagja volt az Ügyrendi Bizottságnak, és Ő
látta el a közbiztonsági terület tanácsnoki
feladatait is. Jó erőt és egészséget kívánok
neki a „civil életben”. Mint a polgárőrség aktív tagja, Ő az önkormányzat és a polgárőrség
közötti kapcsolatok koordinátora, így többször fogunk majd találkozni, hiszen közös érdekünk a közbiztonság erősítése. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat maximásan támogatja a város és a lakosság érdekében.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák május hónapban az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
május 7. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
május 14. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
május 21. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócsoportja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 811.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda 510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezető
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda
511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport
511-151
Okmányiroda
511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifőorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány és
gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Kerületi Főállatorvosi Hivatal
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-903
Ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.0012.00
Falugazdász iroda: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
(Belvárosi Irodaház) Tel.: 87/550-130 Ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda: 8.00-16.00; kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00. Hegybíró: Szabados
Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510245, 87/510-246; Mobil: 30/613-3357 Fogadóóra:
Hétfő: 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

KRÓNIKA

„Az igazi közösségért meg kell dolgozni – tudták ezt elődeink is”
Tapolca újbóli várossá nyilvánításának 46.
évfordulóján Császár László polgármester
mondott ünnepi beszédet.
Köszöntőjében felidézte a város évezredes
múltját, hangsúlyozva, hogy a fejlődést mindig
is az itt élő polgárok összefogása, közös akarata biztosította. – Az igazi közösségért meg kell
dolgozni – tudták ezt elődeink is. Tudták, hogy
az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes
eljutni, nem lehet lerövidíteni – hangsúlyozta.
Majd az ünnepi beszéd következő részében
arról szólt, hogy Tapolca dicsőséges XIX. századi, közel fél évszázadának egyik legfontosabb ténye volt a város egészségügyi helyzetének javítása és a tapolcai kórház létrejötte –
szinte közadakozásból. A korabeli sajtóból
vett, dokumentumokkal igazolt állítását azzal
zárta, hogy az elmúlt másfél évtized várospolitikájának is központi kérdése volt a kórház
helyzetének megnyugtató rendezése.
A város életének meghatározó eleme volt
a helyőrség 70 éves jelenléte is – tette hozzá
Császár László. Az idő alatt Tapolca és a honvédség kapcsolatát a kölcsönös segítségnyújtás jellemzte.
A 46 évvel ezelőtti, újbóli várossá nyilvánítás feladatait és lehetőségeit ismertetve a
polgármester a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
Tapolcán betöltött szerepét emelte ki. Mint
mondta, a vállalatnak köszönhető, hogy a városiasodás hihetetlen mértékben növekedett.
Idézte Kanizsai József vállalatigazgatónak azt
a megállapítását, miszerint az 1996-os árfolyamon kalkulálva a bauxitbányászat jóvoltából megvalósult tapolcai beruházások összértéke meghaladja az 50 milliárd forintot.
– A jelen már rólunk, a gyermekeinkről, az
unokáinkról szól. Arról, hogy – átlépve a XX.
századot – már a jövőt is építjük. A ’80-as
évek második felében megtorpant városfejlődés a ’90-es évek végén vett új irányokat. A
XIX. század második felében élt polgárok példája nyomán haladó városlakók kinyitották Tapolca képzeletbeli ablakait, és a beáramló friss
levegő új reményeket és lehetőségeket hozott.
A Széchenyi Terv lakásépítési programjának köszönhetően – 16 év után – újra lakások
épültek a városban, de az Önkormányzat lakásokat is vásárolt. Megépült a Déli-tehermentesítő út, korszerűsödött a város belterületi úthálózata, körforgalmi csomópontok,
járdák épültek. Jelentősen gyarapodott a vá-

rosban lévő parkosított és virágosított területek nagysága. Játszóterek épültek, megújultak az iskolák, óvodák, korszerűsödtek a tornatermeik, megtörtént a Városi Sporttelep rekonstrukciója. A kórházban lift épült, új, korszerű műszerek szolgálják a betegellátást. A
Templom-dombon felújított múzeum várja az
érdeklődőket. Kiépült a város csatornahálózata, felépült a Városi Rendezvénycsarnok,
megszépült a Tópart. Jelentős anyagi támogatást nyújtott az Önkormányzat a keleti városrész lakótelkeinek kialakításához. Kerékpárút létesült Tapolca és a diszeli városrész között, valamint a városban. Ennek elismeréseként kaptuk meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Kerékpárosbarát Település címet.
Történelmi Emlékhely épült a Köztársaság téren, emléktáblákat, szobrokat avattunk, ezzel
is tisztelegve városunk nagyjainak emléke előtt.
Batsányi Emlékszobát alakítottunk ki a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban. Központi háziorvosi ügyelet készült a kórház területén kistérségi összefogással, új háziorvosi rendelő
épült Tapolca-Diszelben. A korszerű járóbetegszakrendelő a kórház épületébe került. Ügyfélhívóval ellátott Okmányirodát létesítettünk a
felújított Polgármesteri Hivatalban. Vendégváró Park létesült a déli városrészen, a keleti
városrészben bevásárló központok épültek, új
tanműhelyt kapott a Széchenyi István Szakképző Iskola, saját erőből megújult a Bárdosés a Kazinczy-iskola. Vendégfogadó Díszpark
épült a Köztársaság téren, ott állítottuk fel a
Zabolától kapott, ma már a város jelképévé vált
Székelykaput, megújult a Városi Mozi.
Az Önkormányzat megvásárolta a Bakonyi
Bauxitbányától a központi irodaépületét és a művelődési központot, amelynek a világítás-technikája a közelmúltban korszerűsödött. Műfüves pályát avattunk a gimnázium udvarán, megújult a Ringató Bölcsőde, bővült a csoportlétszáma. Testvérvárosi kapcsolatokat ápolunk az
olaszországi Estével, az erdélyi Zabolával, a
szlovákiai Ružinovval, a finn Lempäälä-vel, a
német Stadthagennel és a szomszédos Sümeggel. Az átgondolt városfejlesztő tevékenység elismeréseként a Magyar Urbanisztikai Társaság
2004-ben Hild János Díjjal tüntette ki Tapolcát.
A 2008-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt
Ács János polgármesternek pedig – áldozatos
munkájáért – 2005-ben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgár-

mesterek Egyesülete Polgármesteri Ezüstláncot adományozott.
Ünnepeink, rendezvényeink, művészeti
csoportjaink, a civil kurázsi jelenléte állandó
mozgásban, lüktetésben tartják szeretett városunkat. Sportolóink, művészeink jó hírünket viszik szerte a világban – mondta Császár László.
Majd arról szólt, hogy az elvégzendő feladatokról 4 évenként Stratégiai Programot, a
megvalósult tervekről pedig Számadást készített a város polgárainak a Képviselő-testület.
– Új munkahelyek teremtését reméltük a volt
honvédségi ingatlanvagyon hasznosításától, a
terveink között szerepelt az új mentőállomás
építése, de – sajnos – a gazdasági válság miatt
ezek nem valósulhattak meg, de bízunk abban,
hogy az elkövetkezendő időszakban pozitív elmozdulás történik ezekkel kapcsolatban is.
A 2012-es évről szólva a polgármester
hangsúlyozta:
– Elsődleges feladatunk a város biztonságos
működtetése, az intézményrendszerünk korszerűsítése, a folyamatban lévő programok befejezése. A belváros több, mint egymilliárdos
összköltségű rehabilitációja ebben az évben is
folytatódik, ennek keretében újul majd meg a
Tamási Áron Művelődési Központ és a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum, megszépülnek a
Fő tér körüli belső udvarok, átjárók. A Dobóvárosrész és a városközpont között kerékpárút
létesül, szabadtéri sportpályát építünk.
Tudatosan készülünk az Új Széchenyi Terv
és a Semmelweis Terv pályázataira, az azok
segítségével megvalósítható beruházásokra,
köztük a kórház fejlesztésére. Újra megpályázzuk egy közös vasút- és autóbuszállomás
kialakítását, fejleszteni szeretnénk a Hajléktalanok Átmeneti Szállását, pályázatot nyújtunk
be egészségre nevelő életmódprogramok megvalósítására. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a turisztikai szolgálatok fejlesztésére,
tudva azt, hogy ez új munkahelyek teremtését
is generálhatja. Keressük annak a lehetőségét,
hogy miként tudnánk még jobban támogatni
a helyi kis- és középvállalkozásokat. Egy átfogó turisztikai program megfogalmazására
készülünk a hosszú távú fejlesztés érdekében.
Szeretnénk, ha a Malomtó és a Gyógybarlang
környéke elnyerné a gyógyhely minősítést, és
ezzel hivatalosan is bekerülne a gyógyturizmus élcsapatát alkotó települések csoportjába.
A 4 milliárd 228 millió 156 ezer Ft bevételi

és kiadási főösszegekkel elfogadott 2012-es
költségvetésünk most is, mint az előző éveké,
fegyelmezett és takarékos gazdálkodást kíván
meg tőlünk. Elődeink példája, a jelen feladatai,
a jövő iránti felelősség, az itt élők szava, mosolya, az egymásba vetett hit ad újra és újra fiatalos lendületet szeretett városunknak.
„A madárnak szárnya van és szabadsága,
az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége” – írja Tamási Áron. Ehhez a szabadságot adó kötelességteljesítéshez kívánok
mindannyiunknak kitartást, erőt és törhetetlen akaratot. Mert ahol akarat van, ott út is
van! – fejezte be ünnepi beszédét Császár
László polgármester.
Már sok éves hagyomány, hogy a városnapi ünnepségen köszöntik azokat a polgárokat, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak Tapolca fejlődéséhez. A Képviselő-testület Tapolca Díszpolgára címet adományozott Török Attiláné karvezető, nyugalmazott
általános iskolai tanár részére. Tapolca Városért kitüntetésben dr. Májer János és Gerald
Trümper részesült. Tapolca Közszolgálatáért
Fülöp Jánosné, Tapolca Egészségügyéért
Mészáros Ferencné és dr. Szipőcs István részesült elismerésben. Tapolca Nevelésügyéért
kitüntetést Szabó Jenő Sándorné, Lakatos
Ferencné, Lenner László, Vizeli Beáta és Bajner
Imre vehetett át a Város Napján.
NHE
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Török Attilánénak, Tapolca új díszpolgárának elsőként Császár László
polgármester gratulált

A Társulás a Támogatási
Szerződés módosítását
kezdeményezi
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás „Az Észak-Balatoni Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/10-2011-0002 számú projekt Támogatási Szerződésének
módosítását kezdeményezi. A szerződés-módosítás kezdeményezésének célja a projektzárás határidejének meghosszabbítása.
A pályázatban meghatározott projektzárási határidőt (2012. szeptember
30.) még a királyszentistváni tűzeset előtt azzal a céllal vállalta a Társulás,
hogy a beszerzett eszközök és a kapcsolódó tevékenységek minél hamarabb
járuljanak hozzá a hulladékkezelési rendszer fejlesztéséhez, a hatékonyság
javításához.
Az MBH fejlesztését célzó eszközbeszerzést a helyreállítással egy időben, a
helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzésével egy eljárásban célszerű
megvalósítani. A helyreállítás ütemterve szerint a közbeszerzés időpontja
eltér a KEOP hatályos ütemezésétől, a tervezett szállítási határidő túlnyúlik
az eredeti projektzárási határidőn.
A kért, módosított projektzárási határidő meghatározásánál a Társulás fi-

gyelemmel volt arra is, hogy bizonyos tevékenységek – komposztládák
kiosztása, komposztálási módszertani előadások – hatékonysága a késő őszi,
vagy téli időszakokban csökken. Ezen kívül a téli ünnepek közeledtével a rendezvényeken a lakosság részvételi hajlandósága is várhatóan csökkenni fog.
Mivel a szemléletformálás részben az iskolai foglalkozásokra épít, erre már
csak a nyári tanítási szünetet követően, szeptemberben lesz lehetőség. Az elvárt – és az eredményesség érdekében feltétlenül szükségesnek tartott – nagyszámú ismeretterjesztő előadás megtartása is több hónapot vesz majd igénybe.
A Közreműködő Szervezet – a szerződés-módosítási kérelemmel kapcsolatban – a kezdeményezés jóváhagyása előtt a módosításhoz szükséges mellékletek átdolgozását kérte a Társulástól.
(x)

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon / telefax: +36/88/545-116 • info@tep.hu • www.tep.hu
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Kárpátaljai fiatal
állampolgári esküje Tapolcán
Puliszka Évát Tapolcán nagyon sokan ismerik. Ő a testvértelepülésünkön, a kárpátaljai
Aknaszlatinán működő Szent Anna Óvoda
vezetője, akit tavaly Ács János Emlékéremmel tüntetett ki városunk önkormányzata.
Most fiát, Edvint hozta el hozzánk Tapolcára
március 28-án, aki ragaszkodott ahhoz,
hogy itt tegye le állampolgári esküjét.

– mondta – hogy mindennapjai a magyar
állampolgárságtól nem változnak jelentősen.
Neveltetésének köszönhetően szívében mindig is magyarnak érezte magát, ha kellett, ki
is állt ezért. Az óvodát, alsóbb iskoláit még
magyarul tudta elvégezni odahaza Aknaszlatinán, de az egyetem miatt már Debrecenbe
kellett felvételiznie. Azt tervezi, hogy a dok-
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Képünkön Sólyom Károly alpolgármester, Edvin és az édesanyja, valamint
Ughy Jenőné aljegyző
Az eskütételi ceremóniára a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termében került sor a
család tapolcai barátainak körében. Puliszka
Edvin az eskü szövegét Sólyom Károly alpolgármester előtt mondta el. A debreceni phd.
hallgató elsősorban édesanyja iránti tiszteletből és városunk iránt érzett elkötelezett szeretetből választotta az életét meghatározó
esemény helyszínéül Tapolcát. Úgy gondolja,

tori iskola befejezése után hazatér, hogy dolgozzon, édesanyja példáját követve segítse a
határon túlra szakadt magyar családokat egyben tartani, magyarságukat megőrizni.
Az édesanya, Éva nem tudta leplezni meghatottságát és örömét. Eddig nagyon sok szépet kapott a várostól, így most ő hozta el azt,
ami számára a legdrágább: a fiát – mondta.
Kovács Melinda

Egyedülálló természeti értékünk
Az 1903-ban kútásás közben felfedezett Tavasbarlangot a 14 millió éves, sekélytengeri
környezetben képződött mészkőben kialakult különleges járatrendszere és gazdag
formakincse miatt már 1942-ben védetté,
majd az országos jelentőségére tekintettel,
1982-ben fokozottan védetté nyilvánították.
A Tavasbarlang vagyonkezelője és turisztikai hasznosítója a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága (BfNPI), amely az
élettelen természetvédelmi értékek védelmére
pályázatot nyújtott be.
A sikeres pályázat eredményeként a Tavasbarlang természetvédelmi célú rekonstrukciójára is sor kerülhetett 70 millió forint értékben.
A március 30-ai ünnepélyes megnyitón
dr. Rácz András, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkára föld alatti csodavilágnak nevezte a Tavasbarlangot.
– Nagyon fontos, hogy a természeti örökségünket megvédjük, ugyanakkor az is fontos, hogy minél több embernek be tudjuk mutatni és minél több embert meg tudjunk nyerni a természetnek, a természetvédelem, a környezetvédelem ügyének. A bemutatóhely egyszerre legyen szemléltető, oktató, nyugtató és
pihentető. A tapolcai Tavasbarlang ezeket egyszerre tudja megtestesíteni – hangsúlyozta a
helyettes államtitkár.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a Tavasbarlang a város
legnagyobb vonzereje, turisztikailag és gazdaságilag is fontos szerepet tölt be a település
életében. Közös érdek, hogy óvjuk, védjük.
Puskás Zoltán, a BfNPI igazgatója a fejlesztés részleteiről tájékoztatta a megnyitón
résztvevőket. Mint mondta, felszámolták a
kőzetstabilitási problémákat, tágasabb lett a
csónakázási körjárat útvonala, a korszerű
LED lámpatestek beszerelésével nemcsak a
nem kívánt lámpaflóra megtelepedését lassítják és az áramfogyasztás 70-80%-os csök-
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kentését érik el, de a világítás is sokkal látványosabb lett. Arra az újságírói kérdésre,
hogy miként képzeli el a BfNPI a várossal a
további együttműködést, az igazgató elmondta, hogy eddig is jó volt a partnerkapcsolat, de
ha pályázati lehetőség nyílik arra, hogy a látogatóközpont felépüljön, akkor ez az együttműködés bővülni fog.
Sólyom Károly alpolgármester a Tavasbarlang jövőjéről szólva hangsúlyozta: – A város
soha nem mondott le a barlangjáról, de tudjuk,
hogy a természeti kincsek állami tulajdonban
vannak. A működtetésük, a használatuk már
más kérdés. Szeretné a város, ha közösen működtethetné a Tavasbarlangot a Nemzeti Parkkal. Tudjuk, hogy egy látogatóközpont kiépítése szerepel a tervek között. Ehhez Tapolca
anyagilag is hozzá tudna járulni, és a hasznosításból befolyó összeget a vagyonkezelővel
együtt visszaforgatnánk a turisztikai fejlesztésekre. Bízom benne, hogy a további tárgyalások
során sikerül majd megoldást találni, hiszen az
alattunk lévő kincs megőrzése közös kötelességünk.
NHE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megújult épületek, udvarok, átjárók, valamint Gyógynövény Klub megalakulása
a belvárosi rehabilitáció részeként
2012. április 30.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból megvalósuló belvárosi rehabilitáció
során folytatódik az önkormányzati és magántulajdonban lévő
épületek, udvarok, átjárók felújítása, valamint ezekhez kapcsolódóan új programok kerülnek megrendezésre.
A belvárosi rehabilitáció keretén belül, az 1.005.330.958,- Ft összköltségvetésű beruházással megújulnak a
Tapolca Város Önkormányzata és Konzorciumi Partnerei – MZ/X Kft. és Balaton Elektronika Kft. – tulajdonában
lévő épületek, terek, udvarok, átjárók.

A projekt részeként megvalósult és
átadásra került a Köztársaság tér déli, felújított része, a Nagyköz utcában
71 parkoló került kialakításra. A beruházás eredményeként megszépült
már a Fő tér körüli belső udvarok és
átjárók egy része, többek között a
Zeneiskola és APEH udvar, a Régi
Postaudvar és a Balaton Üzletközpont előtti rész. A Belvárosi Irodaház
épülete a városképbe történő illeszkedés érdekében új hőszigetelt homlokzatot, illetve magastetőt kapott,
valamint megtörtént az akadálymentes környezet kialakítása is. Az épület
2011. december 2-án került átadásra.
Tapolca Város Önkormányzata

vállalta, hogy az intézmények és
terek megújulását követően számos
programmal és rendezvénnyel - koncertekkel, előadásokkal, filmvetítésekkel, klubfoglalkozásokkal, konferenciák szervezésével – igyekszik a
megújult belvárost megkedveltetni,
a lakosság és az idelátogatók részére átadni. Ezért 2011 szeptemberében megalakult a Gyógynövény Klub,
amelynek kéthetente kedden megtartott foglalkozásain 20-30 fő vesz
részt. A foglalkozásokon Májerné
Tobak Edit klubvezetőn kívül meghívott vendégelőadók is közreműködnek. A klubbal kapcsolatos információk a www.tapolcagyogynoveny.hu

Tapolca Város Önkormányzata
Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.tapolca.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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honlapon érhetők el.
A belvárosi rehabilitáció folytatódik. Vállalkozási Szerződés került
megkötésre a Deák F. utca és Ady E.
utca közötti átjáró, a Fő tér 12. udvara és a 2792/6 hrsz. útburkolat
felújítására, valamint a déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építésére. A déli elkerülő útról megközelíthető ingyenes
P+R személygépkocsi és autóbusz
parkoló segítségével csökkenhet a
belvárosban az autóforgalom, megszűnhet a gépjárművek parkolásával járó zsúfoltság. A munkaterületek átadás-átvételi eljárása 2012.
április 27-én történt meg.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Új Tapolcai Újság
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Akik
a munkájukkal
már bizonyítottak
– Az ország területén több száz intézményben nekünk jutott az a szép és
nemes feladat, hogy az állami tulajdonba került oktatási intézmények vezetőinek átadjuk a megbízólevelet –
mondta dr. Kovács Zoltán, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja április 11-én a tapolcai gimnáziumban, ahol Varga Tiborné és Péni
Béla igazgatók átvették tőle a vezetői
kinevezésüket.
– Az izgalmakkal teli hetek, hónapok
elmúltak, ma a végeredmény kihirdetése
van. Tapolcán két régi vezető kap ismételten megbízást az igazgatói feladatok ellátására. Varga Tiborné, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatója és
Péni Béla, a Zeneiskola igazgatója az elmúlt évek alatt már bizonyított a munkájával. Mindkét iskola a tapolcai oktatás
olyan „zászlós hajója”, amelyben a jó
színvonalú oktatás elősegíti, hogy vonzó
legyen idejárni – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
Az intézményvezetői megbízások 2012.
április 1-jétől 2017. július 31-ig szólnak.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Busa András és Varga Judit
Juhász Gábor és Horváth Szilvia
Tarjányi Sándor és Borbély Csilla Margit

Évfordulók
637 éve
1375. április 7.
Szepesi Jakab országbíró László veszprémi
püspök, Lajos király orvosának kérésére átírja
Tapolczai Lőrinc comes 1290. július 3-án kelt
levelét a tapolcai és dusnoki torlókról.
91 éve
1921. április 7.
Megalakult a Tapolczai Bánya Rt. a környék
bauxitkészletének kiaknázására.
66 éve
1946. április 8.
Megalakult a MASZOBÁL, amelynek segítségével megindulhatott a bauxitbányák termelése.
117 éve
1895. április 10.
Kossuth Ferencet Kossuth Lajos idősebbik fiát
Tapolca Országgyűlési képviselőjévé választották 140 szónyi többséggel.
102 éve
1910. április 10.
Tapolcza község belép a Balatoni Szövetségbe.
116 éve
1896. április 11.
Millenniumi faültetés ünnepsége Tapolcán.
71 éve
1941. április 12.
E napon délelőtt 10 órától a tapolcai 4/I-es (volt
3/I-es) bombázóosztály repülőkötelékei részt
vettek a Jugoszlávia ellen indított támadásban. A
tapolcai alakulat gépei a határvédő jugoszláv
erődvonalat bombázták Zombortól keletre.
101 éve
1911. április 13.
A barlang megnyitását Keszler Aladárnak és
társainak engedélyezte a Képviselő-testület.
116 éve
1896. április 14.
Lejegyezték a tapolczai Katholikus Kör alapszabályát.
16 éve
1996. április 26.
E napon rendezték meg a tapolcai Batsányi János
Művelődési Központban a harmadik nemzetközi
és első országos vasutas folklórtalálkozót.
77 éve
1935. április 27.
A képviselőtestület döntése értelmében sportpályát kell építeni a kórház mögötti gödrök helyén.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Mindenki lehet polgárőr!
Mindannyian sokat aggódunk a köz biztonságáért, félünk a betörésektől, félve engedjük ki gyermekeinket, unokáinkat a délutáni órák után az utcára, féltjük értékeinket.
De kevesen vannak közöttünk olyanok, akik
a köz érdekében, önként és ingyen vállalnak szolgálatot azért, hogy a mi biztonságunkra vigyázzanak. A polgárőrök ilyenek.
Most ismerkedjenek meg közülük eggyel,
Szalkai Zsolttal.
– 2009 óta vagyok tagja a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesületnek. Ács János polgármester úr halála után ígértem meg Tapolca
lakosságának, hogy ahol tudok, segítek. Erre
hamarosan sor is került, ugyanis megkeresett
Domán Gábor, a helyi szervezet elnöke, és
arra kért, hogy lépjek be közéjük. Örömmel
tettem eleget ennek a felkérésnek, és azóta is
aktív tag vagyok. Sőt, a képviselőségem alatt az
a megtiszteltetés is ért, hogy a Testületben én
lettem a közbiztonságért felelős tanácsnok is.
– Milyen volt az Egyesület „kívülről” és
miként ítéli meg most már „belülről”?
– Egy kicsit elhanyagoltnak tűnt, csak ritkán
láttak az emberek polgárőrt szolgálatban, akár
nappal vagy az éjszakai órákban. A tagságnak
és a támogatóknak is köszönhetően aztán lassan
kezdtek megváltozni a dolgok. Egyre hatékonyabbá vált mind a munkánk, mind a jelenlétünk a városban. Sokat köszönhetünk Tapolca
Város Önkormányzatának és személy szerint
Császár László polgármester úrnak. A Testület
plusz támogatást biztosított a polgárőrség számára, ebből nemcsak eszközöket szerezhettünk
be, de segítségével a polgárőr-ruházatunk is
egységesebb lehetett. Itt szeretnék köszönetet
mondani a többi támogatónak is, hiszen az Ő
segítségük is elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a közbiztonságért folytatott tevékenységünk egyre eredményesebb lesz.
– Milyen pozíciót tölt be az Egyesületnél?
– Domán Gábor elnök úr engem bízott meg
azzal, hogy szervezzem a szolgálatokat, és tartsam a kapcsolatot a rendőrséggel, az Önkormányzattal. Neki, mint elnöknek nem az a
feladata, hogy minden tárgyaláson, megbeszélésen ott legyen. Mi pedig, akik különböző
feladatköröket töltünk be, minden esetben
tájékoztatjuk Őt a történésekről.
– Milyen sikereket tudhat magáénak az
Egyesület?
– Az elmúlt egy év – már említett – jelentős
változásain túl az eredményességünk ad újabb
és újabb erőt nekünk ahhoz, hogy folytassuk
a munkánkat. Lehet, hogy az életüket mentette
meg a járőrszolgálatunk azoknak, akikre felfigyeltek az utcákon, az utakon. Az elmúlt napokban egy ájulásig részeg fiatalemberhez
hívtunk mentőt, így valójában a kihűléstől
mentettük Őt meg. Egy másik eset: a Halápi
úton, az árokban találtak rá a kollégáim egy
szintén részeg férfira pénteken éjjel. Elgon-

dolni is szörnyű, hogy mi lett volna akkor, ha
megindul és történetesen az úton autóforgalom van. Hány ember életét teszi így kockára
az, aki nem tudja a mértéket…
– Miként viszonyul a lakosság a munkájukhoz, segítik Önöket?
– Igen. Egyre többen szólnak, ha valamilyen
rendellenességet, oda nem illőt vesznek észre
az utcákon, a házak környékén. Elfogadnak
bennünket a fiatalok is, ha meglátnak bennünket az utcán, nemcsak hogy odaköszönnek, de
azt is elmondják, hogy jó, hogy ott vagyunk, vigyázunk rájuk. De sajnos, vannak olyanok is,
akiktől csak a bírálatot kapjuk. Van olyan, akinek a céltáblája a ma még nem egységes ruházatunk, vagy éppen azt nem értik, hogy miként
lehet önként és ingyen, a szabadidőnk terhére,
csak az esetleges köszönömért ilyen szolgálatot
teljesíteni. A kételkedőknek és a bennünket
bírálóknak innen is üzenem: jöjjenek közénk,
legyenek polgárőrök, és akkor majd megtudják,
milyen érzés jót cselekedni ezen a téren is.
– Ön szerint ki lehet polgárőr?
– Szerintem mindenki, aki betöltötte a 18.
életévét és büntetlen előéletű. A felső korhatár
pedig akár 70 év is lehet, hiszen nem kell mindenkinek az utcán és éjszaka teljesíteni szolgálatot, vannak más jellegű feladatok is. De anyagilag is támogathatnak bennünket. Ettől az évtől az
adója 1%-át bárki felajánlhatja a polgárőrségnek.
– Ha valaki most, az interjút olvasva határozza el, hogy polgárőr szeretne lenni, hol
kell jelentkeznie?
– Mindenkit örömmel várunk. Személyesen
is megtalálhat bennünket – előzetes egyeztetés
után – a Tamási Áron Művelődési Központban
lévő irodánkban, Domán Gábor elnöknél lehet
jelentkezni, de elérheti a polgárőrséget a Facebookon, elektronikus hírportálon keresztül is.
E-mail címünk: tapolca.polgaror@postafiok.hu,
honlapunk: http://www.tvpe.eoldal.hu.
– Már a beszélgetésünkből is kiderült, hogy
a polgárőrszolgálat nem korlátozódik a hétköznapokra és a nappalokra. Miként viszonyul hozzá a családja?
– Már megszokták, hogy mennem kell.
Sőt, ha véletlenül otthon vagyok a pihenőnapokon, a gyerekek azonnal megkérdezik,
hogy apu, nem mész polgárőrségbe?
– Az interjú elején röviden szólt arról, hogy
mióta polgárőr, és hogy mi késztette, de most
– befejezésképpen – elmondaná, hogy mi
motiválta leginkább arra, hogy belépjen az
Egyesületbe?
– Nem akarok nagy szavakat használni, de
nekem nagyon fontos, hogy megvédjük az
értékeinket, köztük a legnagyobb kincsünket,
a gyermekeinket. Hogy le tudjuk őket engedni az utcára játszani, és ne kelljen rettegni
attól, hogy valaki akár fizikailag, akár lelkileg
bántalmazza őket.
N. Horváth Erzsébet

Gólyahír

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
gyermekük: Olivia
Horváth Szabolcs és Horváth Eszter
Gratulálunk!

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Nagyobb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március hó 25. nap 16:00 óra és
2012. március hó 26. nap 19:00 óra közötti
időben a Halápi úti garázssoron lévő zárt telephelyre ismeretlen módszerrel behatolt, és az
ott leállított tehergépkocsi tanksapkáját lefeszítve, abból kb. 800 liter gázolajat tulajdonított el. Bűncselekménnyel okozott lopási kár:
344.000 Ft. Rongálással okozott kár: 15.000 Ft.
- Betöréses lopás bűntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2012. április hó 09. nap 10,00 óra és
2012. április hó 10. nap 09,00 óra közötti időben a Május 1. utcában található gázcsere-

telep telephelyére kerítéskivágás módszerével
behatolt, majd onnét 21 darab Biogon C törpe
10 kilogrammos töltött állapotú széndioxid
palackot tulajdonított el. A lopással okozott
kár: 1.008.000 Ft., a rongálással okozott kár:
20.000 Ft.
- Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2012. április hó 10. napon 13.15 óra és
16.00 óra közötti időben a Vörösmarty utcában zárt állapotban hátrahagyott személygépkocsit feltörte, majd abból 2 db laptopot tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott
lopási kár: 35.000 Ft, rongálással okozott kár:
2.000 Ft.
(Forrás: Rendőrség)
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Egységes
kérelembenyújtás
2012
Már három hete megkezdődött az idei egységes területalapú támogatási kérelmek
benyújtási időszaka. Veszprém megyében
2011-ben 4534 gazdálkodó, közel 170 ezer
hektárra 7 milliárd 385 ezer Ft egységes területalapú támogatáshoz jutott. A kifizetések az előleggel tavaly októberben kezdődtek és idén februárig csaknem mindenki
hozzájutott a megállapított összeghez.
A mezőgazdasági termelőknek idei évben
is május 15-ig van lehetőségük a szankciómentes kérelmezésre, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által biztosított elektronikus felületen. Az elektronikus kérelmezésben járatlan gazdálkodókat a Kormányhivatal falugazdász hálózata segíti a támogatás
igénylésében. A technikai közreműködést
meghatalmazás után tudják igénybe venni a
termelők.
Fontos hangsúlyozni, hogy az időben benyújtott, szakszerű igénylés, az adatok pontos
megadása, a jogszerű földhasználat rendezése
nagyban segíti az előrehozott kifizetés megindítását és a szankciók elkerülését. Mind a
kérelem benyújtása, mind a különböző támogatási jogcímek előírásai és azok betartása
vonatkozásában érdemes tehát minél hamarabb felkeresni az illetékes falugazdászt, tanácsadót és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében nem májusra hagyni a kérelem elkészítését, illetve benyújtását.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Tűz a lila Y-ban
A Kazinczy tér 15. szám alatti lila Y 9.
emeletén április 18-án reggel tűz ütött
ki egy lakásban.
A kiérkező tűzoltók a lángokat hamar
megfékezték, így azok nem terjedtek át a
szomszéd lakásra. A lakásban tartózkodó
14 éves gyermek füstmérgezést szenvedett, de nem volt életveszélyben. Őt az
ajkai kórházba szállították.
A tüzet valószínűleg egy zárlatos
kenyérpirító okozta.
NHE

Kettős halál
Tapolcán
A helyszíni szemle adatai alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja Tapolcán,
ahol otthonukban találtak rá a középkorú
pár holttestére.
2012. április 12-én délelőtt érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint Tapolca egyik
családi házában két holttestet találtak. A hoszszas helyszíni szemle során idegenkezűség
gyanúja nem merült fel. A halál okának megállapítása céljából a Tapolcai Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást indított, amely során igazságügyi orvosszakértői
vizsgálat vált szükségessé. A szakértő a holttestek vizsgálatát követően a helyszíni szemle
adatait alátámasztotta, idegenkezűségre utaló
nyomot nem talált.
A holttestek közelében a nyomozók ismeretlen eredetű tablettákat illetve port találtak,
amelyek hatóanyag-vizsgálata az eljárás során kirendelt igazságügyi vegyész szakértő
feladata. Hasonló szakértői vizsgálatok zajlanak annak megállapítása céljából is, hogy az
elhunyt személyek szervezetében a halál időpontjában volt-e gyógy-, illetve kábítószer. A
halál okát csak a vizsgálatok elvégzését, a végleges orvosszakértői vélemény kiállítását követően lehet megállapítani.
Kómár Viktória r. főhadnagy
sajtóreferens, Veszprém MRFK
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Tisztelt Olvasók!

Ki védi meg az országot?
A Honvédelemért kitüntető címet vehetett
át Hende Csaba honvédelmi minisztertől a
közelmúltban Erdélyi Balázs tapolcai építész.
Amint azt lapunknak elmondta, sokan építészként ismerik, de azt már kevesebben tudják, hogy különösen közel áll hozzá a honvédelem. Aktív tagja a KDNP szakértői testületének, amelyet társadalmi munkában végez,
immár hosszú évek óta. Simicskó Istvánnal
közösen dolgoznak a tartalékos rendszer viszszaépítésén.
– Sajnos, olyan mértékben szétverték mára
a honvédséget, hogy gyakorlatilag védtelen
az ország. S mielőtt bárki a NATO-ra hivatkozna, megjegyzem, bár soha elő ne fordul-

jon, de ha a tagállamok között adódik konfliktus, abba nem avatkozik be a katonai tömb.
Erre vannak konkrét példák, gondoljunk csak
a görög-török vitára, összecsapásra. Szükség
van ma is honvédelemre, mint ahogy arra
mindig is szükség volt történelmünk folyamán. Nem várhatjuk el másoktól az ország
védelmét, ezt magunknak kell megoldanunk.
A testület tagjaként a hazafiasságra való nevelést, történelmi példaképek állítását, illetve
a történelem-tanulás iránti motiváció növelését tartom kiemelt fontosságú feladatnak.
Ezek fókuszba állításáért dolgozom, s nagy
örömömre ezt a munkát ismerték el a kitüntetéssel – fogalmazott az építész.
(Forrás: naplo-online.hu)

A természet iránti érdeklődés
végigkíséri életemet
Vetítéssel egybekötött tartalmas élménybeszámolóra invitálta az érdeklődőket – április 18-án – ifj. Vasuta Gábor természetfotós. A „Nemzeti parkok a Duntántúlon”
című előadásnak a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum adott otthont, élénk érdeklődés
mellett.
18 esztendősen egy Zenit fényképezőgéppel kezdte a fotós pályafutását, behatóan
mintegy nyolc esztendeje kötelezte el magát a
természetfotózással. Ahogy elmondta a hallgatóságnak, célja, hogy az általa megörökített
pillanatokat másokkal is megossza, emellett
pedig gondolatokat ébresszen alkotásaival.
A növényeket, madarakat, famatuzseleme-

ket, vagy a csapadékok formáit is előszeretettel fényképezi.
A természet a látványos, olykor egyedi fotók kimeríthetetlen tárháza, ezekből nyújtott
át a megjelenteknek mintegy hatvan perces
anyagot az előadó, képeihez minden igényt
kielégítő, szakszerű magyarázattal szolgált. Alátámasztva egy korábbi nyilatkozatát: – A természet iránti érdeklődés végigkíséri életemet.
Ifj. Vasuta Gábor több kiadványban is publikál, így például a Naplóban, de oktatási és
kulturális intézményekben, óvodákban is bemutatja csodálatos fotóit, ezúttal a Dunántúl
nemzeti parkjainak állat- és növényvilága került górcső alá.
Dancs István

Geotúra-vezető képzés a Tapolcai-medencében
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága ebben az évben is folytatja a
Bakony-Balaton Geopark újabb és újabb
térségei megismertetését.
Az idei tanfolyamon a Tapolcai-medence
és környéke „földtani kincsesládájába” pillanthatnak be az érdeklődők. A tapolcai helyszínű elméleti oktatás mellett rengeteg terepjárás is színesíti majd a programot, és el lehet
sajátítani az igényes szakvezetés fortélyait is.
A május 11-től kezdődően három hétvé-

gét érintő, összesen 60 órás képzés során
földtudományi és természetvédelmi szakemberek előadásain túl a növény- és állatvilág legfontosabb értékeivel is megismerkedhetnek a résztvevők, illetve egy mentőorvos fog beszélni a terepi balesetek megelőzésének legfontosabb szabályairól.
A tanfolyamra május 4-ig lehet jelentkezni. Részletes tematikát, jelentkezési lapot stb.
a Nemzeti Park weboldalán (www.bfnp.hu)
lehet találni.

Hagyományápolás felsőfokon
Víg harmonikaszó és énekhang verte fel
április 14-én délután a Csobánc csendjét.
Közel 200 vállalkozó kedvű fiatal és egy
kicsit „idősebb” felnőtt döntött úgy, hogy
meghódítja a hegyet. No, nem várfoglalásra
készültek, sokkal inkább arra, hogy megtapasztalják a szőlősgazdák vendégszeretetét és
megkóstolják a csobánci borokat.
A pincékhez vezető, kanyargós hegyi ösvényeken Bakos György, a diszeli településrész
önkormányzati képviselője zászlóval a kezében mutatta az utat. Nem is tévedt el senki!
A gyepűtiprás kezdetén Knollmajerék finom

bora „segített” a csapatszervezésben, majd
Román Dezső, Marton Jenő, Vörösváry Ákos,
Soós Péter és Kanizsai István várta nyitott
pincével, finom harapnivalóval és nem utolsó
sorban gyöngyöző borral az egyre jobban „fáradó” gyepűtiprókat. A jóízű pogácsák, a lilahagymás zsíroskenyér mellett természetesen
a terített asztalon mindenütt „kínálta magát”, a
télen közösen levágott falu disznójából készült
sonka és szalonna is. A program este, a Csobánc Művelődési Házban, egy nagyszerű vacsora mellett ért véget. Jövőre újra, ugyanitt!
NHE

Termelői piac a Szent György-hegyen
április 7-től minden szombaton 13-órától, a Killer Pincénél
Kapható: sajtok, méz, sütemény, pékáru, tojás, friss csirke és egyéb
húsáru, bor, szörpök, szőlőlé, zöldség-gyümölcs (szezonális), különleges
lekvárok, savanyúság, népi ruházat, kézműves szappanok és sok más.
Minden alkalommal házias ebéd!
Megközelíthető: Hegymagas felől a Lengyel-kápolna irányában.
GPS: N 46.83675° E 17.45592°

www.killer-wines.com
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Kérem, engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az Országos Mentőszolgálat Tapolcai Mentőállomásán a közelmúltban lezajlott és a közeljövőben megrendezésre kerülő eseményeiről.
Mindenek előtt arról, hogy a Veszprém
Megyei Mentőszervezet 04 Alapítványa a
tavalyi évben befolyt 1 %-os felajánlásokból
a tapolcai mentőállomásnak 3 db nagyteljesítményű kárhely lámpát, 1 db GPS készüléket
– a hat éve vásárolt, elhasználódott helyett –,
1 db ultrahangos párásító készüléket – ezzel
mindhárom mentőben rendelkezésre áll –, valamint 1 db széles tartományban mérő fül hőmérőt vásárolt és adott át használatra.
Köszönjük Önöknek, hiszen az Önök felajánlása nélkül ezeket az eszközöket nem tud-

ták volna megvásárolni.
Kérjük, adójuk 1 %-val lehetőség szerint
idén is támogassák alapítványunkat.
Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány.
Adószám: 19262156-1-19
Köszönjük!
Szeretném meghívni Önöket a Magyarországi Szervezett Mentés megalakulásának 125.
évfordulója alkalmából május 11-én megrendezésre kerülő nyílt napunkra, melynek során
betekinthetnek a mentőállomás mindennapjaiba, megtekinthetik a mentőautók felszerelését. A nyílt napot 9 órától 15 óráig rendezzük. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Szalai László
mentőállomás vezető

KEDVES TAPOLCAIAK
ÉS TAPOLCÁRÓL
ELSZÁRMAZOTTAK!
Az Önök segítségét kérjük a

TÖRTÉNELMI JELEN
(1945-től napjainkig)
című könyv megjelenéséhez.
A MÚLTIDÉZŐ TAPOLCAI KÉPES LAPOK sikerén felbátorodva TÖRTÉNELMI
JELEN címmel folytatjuk képes történelmi barangolásunkat.
Az albumban dokumentumokon, régi fényképeken, levelezőlapokon keresztül Tapolca
képes történelmét 1945-től napjainkig kívánjuk végigkísérni oly módon, hogy közben
emléket állítunk mindazoknak, akik a városban élték mindennapjaikat.
Örömmel tesszük majd közzé Tapolca polgárairól, köztük egyházi személyekről, városi
tisztségviselőkről, iparosokról, kereskedőkről, vasutasokról, földművesekről, önkéntes tűzoltókról, műkedvelő művészekről, sportolókról készült, megsárgult családi fotókat éppúgy,
mint az egyházi, vagy társadalmi eseményeket bemutatókat.
A dokumentumokat a beszerkesztés után hiánytalanul visszajuttatjuk Önöknek. Az adatközlő nevét, a forrást a megjelenő képes albumban – köszönettel – feltüntetjük.
Kérjük, hogy a közlésre felajánlott anyagot az alábbi címek bármelyikére eljuttatni
szíveskedjenek:
- N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Vajda János u. 21. Tel./Fax: 87/322-303, Mobil:
30/969-8738, E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu.
- parapatics.tamas@tapolca.hu
- Kölcsey Nyomda Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./Fax: 87/414-678
Köszönettel:
a SZERZŐK

Égi áldás mosta el
a Tavaszi Tagtoborzót
Szeszélyes április. Ennek a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület volt a megmondhatója április 22-én. A civil szerveződés Tavaszi Tagtoborzó rendezvényét szó szerint
elmosta az eső.
A programnak a Dobó-lakótelepen található Lesence utcai játszótér és környéke adott
volna otthont. Lufibohóc, arcfestés, gyermekeknek kerékpárszlalom, kosárlabda célba
dobó verseny, aszfaltrajz-verseny, a felnőttek
pedig sörivásban mérhették volna össze tudá-

sukat, de gulyással is kedveskedtek volna a
szervezők.
– Sajnos, az égi áldás (ami valóban áldás)
megérkezett, így az új tervek szerint május
13-án várjuk a résztvevőket a Dobó Lakótelep
Családi Napra – tudtuk meg Sárközi Szaniszló
egyesületi elnöktől.
A várható programokról és a meghirdetett
versenyek feltételeiről az Egyesület Facebook
oldalán, vagy a dobo-egyesulet@gmail.com
e-mail címen lehet jelentkezni.
DI

Tapolca és környéke túrázója
Az érintőpontos, jelvényszerző túramozgalom elindítója: Tapolca Városi Sportegyesület Természetjáró Szakosztálya.
Tisztelt Látogató, Kedves Turista!
Túramozgalmunkat azzal a szándékkal
indítottuk el, hogy megismertessük városunk
nevezetességeit és a környező tanúhegyek
természeti szépségeit. Minél többen kapjanak
kedvet a sétára, gyaloglásra. Közben ismerkedjenek kulturális és természeti értékeinkkel.
Részvétel: a részvétel nyílt, kortól, egyesületi tagságtól függetlenül bárki teljesítheti a túramozgalmat. A teljesítés nincs időhöz kötve.
Igazolás: a teljesítéshez az igazolólap igényelhető: a szakosztályvezetőnél postán, e-mail-
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ben (Für Ágnes, 8300 Tapolca, Május 1. u.
13/A.3/5., fur.agnes@t-online.hu).
A teljesítés igazolása: az összes érintőpont
felkeresését az igazolólapon meghatározott
módon kell igazolni.
Teljesítés: a túramozgalom sikeres teljesítését kitűzővel jutalmazzuk. Az igazolólapot és
a kitűző térítésének összegét (400 Ft/db) a fenti címre kell személyesen vagy postai úton eljuttatni. Személyes átvétel esetén csak a kitűző
árát kell megtéríteni, postai feladáshoz felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot kérünk.
Minden résztvevőnek jó túrázást és sok szép
élményt kívánunk!
Für Ágnes

KULTÚRA - EGYHÁZI HÍREK

„Magyarnak lenni büszke
gyönyörűség”

„Csak énekelj, mert az énekben szív dobog”
Lukin László zenepedagógus örökérvényű
gondolataival hívta a közönséget együtt
ünnepelni a 20 éve alakult Tapolcai Kamarakórus április 21-én a Tamási Áron Művelődési Központba.
A Török Attiláné karnagy vezette kórust a
város nevében Sági István önkormányzati képviselő köszöntötte. Szólt arról, hogy a közös
éneklés élményében óriási erő van és ez az
élmény – ha szerencséje van – végigkíséri az
embert egész életútján.
Hogy az énekben mennyire a szív dobog,
annak ékes bizonyítéka volt ez a felejthetetlen

est. A felcsendülő kórusművek, énekek mindmind erről tettek tanúbizonyságot. A karnagynak és a kórus tagjainak a hihetetlen finomsággal kimunkált „együtt rezdülése”, a mélységes humánummal áthatott tudás és szakértelem, a változatos és sokszínű összeállítás
varázslatos hangulatot teremtett. A hálás közönség vastapssal jutalmazta az ajándékot hozó születésnapos kamarakórust.
A jubileumi hangversenyen a Padragi Bányász Férfikórus lépett fel vendégként. Karnagy Fábiánné Adorján Renáta és Kanyárné
Grünvald Petra volt.
NHE

Böjti bibliaórák

Fotó: Dancs

Dobó Zoltán bevezető gondolataiban szólt arról is, milyen magyarnak lenni
A Magyar Költészet Napját (április 11.)
immár több éve egy színvonalas, kulturális
műsorral ünnepli meg a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület. A Városi Moziban – április 14-én – idén is méltóképpen emlékeztek irodalmi nagyságaink hazafias indíttatású műveivel.
Az egybegyűlteket Dobó Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés tagja köszöntötte,
aki bevezető gondolataiban kiemelte: az elhangzó versek, prózák és dalok lehetőséget
adnak arra, őseinktől kérjünk tanácsot azt
illetően, a mai kor nem egyszerű szituációit
hogyan lehet oly módon megoldani, hogy
közben társadalmunk a magyar kultúra se-

gítségével erősödjön.
– A rendezvény számtalan megválaszolatlan kérdésre és elferdített állításra ad választ,
valamint arra is, milyen érzés magyarnak
lenni – hangsúlyozta Dobó Zoltán, majd hozzátette, hogy nemzetünk ennél nehezebb
helyzetből is talpra tudott már állni.
A „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”
(Sajó Sándor) vers címét választották a rendezők mottónak, a másfél órás műsor méltán
tükrözte ezt. A főként fiatalokból álló előadók
többek közt József Attila, Wass Albert,
Reményik Sándor, Babits Mihály, Juhász
Gyula, Szabó Lőrinc, Sajó Sándor műveit
szólaltatták meg.
Dancs István

Gyermek passió
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 1. osztályos tanulói, kiegészülve a 2. osztályos fiúkkal és három 3. osztályos tanulóval, még húsvét ünnepét
megelőzően adták elő Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót.
Nagy átéléssel mutatták be az utolsó vacsora cselekményeitől, a nagypéntek fájdalmain át,
a kereszthalál szenvedésein és a feltámadás örömén keresztül a nagy hét eseményeit.
Szerepeltek a tapolcai katolikus templomban iskolánk diákjai és nevelőtestülete, valamint az érdeklődő szülők előtt. Így járulva hozzá az iskola húsvéti lelki felkészüléséhez.
A délután folyamán a Gyermekkönyvtárban is szerepeltek, ahol elismeréssel nyilatkoztak munkájukról.
Csák Enikő, a műsor betanítója

A szeretetből új élet fakad
Március 26-án a Boldog Özséb Alapítvány meghívására érkezett előadó a Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolába.
Takáts István atya, a veszprémi Padányi Bíró
Márton Katolikus Iskola lelki igazgatója, főiskolai adjunktus először a hit hőseiről, a vértanúkról, mint az egyház kincseiről szólt. Beszédében párhuzamot vont a bibliai események és
korunk emberének élettanulsága között:
A Szentírásból úgy merítkezik az ember,
mint ahogy a gyöngyhalász – lemerülvén a
mélybe – igazgyöngyöt hoz a felszínre.
A böjti hetek bibliaszövegeiből először Jézus
Tábor-hegyi színeváltozását mutatta be az atya.
A csoda tanúit, az apostolokat elragadtatta eme
élményük: Uram, jó nekünk itt lennünk! Az
élmény hatása megmaradt halálukig.
Meghatározó élménye lehet a ma emberének is, amikor „jó nekünk itt lennünk”; ez az
élmény erőt ad majd a nehéz, fájdalmas időkben is. Másik vasárnapon az írás a jeruzsálemi
templomból a kufárokat kiűző Jézus alakját
idézi. Értünk haragszik, amikor kemény kézzel
nevel. „Az én házam imádság háza, ti pedig
latrok barlangjává tettétek.” Nekünk is szólhat

ez, a gúnyolódókhoz, az életet, ideálokat becsmérlőkhöz – szólt az előadó.
Örömre kaptunk meghívást. A gyermek még
tud örülni, ujjongani (mert még tisztaszívű).
Aztán hamar leszokunk az örömről. A hiány
betegei vagyunk, tele panasszal, félelemmel,
kifogással, pedig örülhetnénk sok apró jónak –
állította. A következő példázatban a görögök
azt kérik az apostoltól: mutasd meg nekünk
Jézust!; és Ő közelgő kínszenvedéséről,
haláláról beszél: „Ha a gabona földbe nem
kerül, elveszti életét, de ha elvetik, százszoros
termést hoz.” – ídézte.
Önfeláldozó szeretetben teljesedik be az életünk, mint a Megváltónak, akit „nem a szegek,
hanem a szeretet tart a kereszten”. A kereszt hit
nélkül a botrány fája, így azonban az örök szeretet jele. Minden – szeretetből másokért hozott
áldozatból – új élet fakad. A kereszten kiszenvedett Jézus utolsó kiáltása: BETELJESEDETT! nem a lemondás, a vég szava, hanem
győzelmi kiáltás.
Így fogjuk fel mi is életpályánkat, munkánkat az örök élet szemszögéből – fejezte be
eszmefuttatását Takáts István atya.
G. Dr. Takáts Gizella

Március hónapban (2-9-16-23-30) öt alkalommal gyűltek össze hívek bibliaórára a
protestáns templomban. Ennek keretében
1-1 személyes beszámolóra is sor került.
Március 2-án Eizler Csaba elsőéves teológus hallgató beszélt diakóniai évéről (Németországban) képes beszámolóval egybekötve.
Farkas Mihályné izraeli körútról tartott előadást. A kongói misszióról Roger Eales floridai misszionárius beszélt. 30-án az ökumenikus női világimanap programjába kapcsolódtak be.
Somogyi Veronika kapolcsi evangélikus presbiter képes beszámolója a malajziai világimanapról (március 2.) vezette be az áhítatot.
A közös imák, énekek mellett Szabó
Emőke tiszteletes asszony igemagyarázatá-

ban szólt a kitartó és állhatatos ima erejéről.
Imával emlékeztek a malajziai keresztényekre, akik muzulmán többségű országban vallják meg hitüket.
Tanulságosak a tőlük hozott imaszövegek:
Köszönetet mondunk Istenünk a Malajziába
érkezett első kereskedőkért, akik magukkal
hozták keresztény hitüket. … az első miszszionáriusokért… a hit ajándékáért… a ránk
bízott trópusi élővilág sokféleségéért… a pazar színek, viseletek, énekek és táncok kavalkádjáért, amit őseinktől örököltünk. Malajziaiként elkötelezett vagyok országunk jövője
iránt. Keresztényként… semleges maradjak
vagy véleményt mondjak? Megértettem, hogy
Isten arra hív, hogy országom törvénytisztelő
polgára legyek.
G. Dr. Takáts Gizella

Köszönöm
Szeretem a hajnalt? - kérdezem magamtól.
Azt, amikor az ablak szűrőjén át violán dereng a világ és a hangok foszlánya felettem
lebeg? Azt, amikor az álom elmaszatolódik,
és az atomjaira esett idő újra a térbe vész?
Álomízű a szám? Gyűrött az arcom, vagy
csak a párnám? Vidáman ébredek? Egyedül
vagyok, vagy csak magányos? Enyém a reggel, vagy én vagyok a reggelé?
Szia! Szevasz! Hello! Van kinek köszönnöm? Csókolom! Jó napot! Visszaköszönnek?
Harcba indulok, vagy már legyőzött vagyok? Félek, vagy csak féltelek?
Kérdések, örök emberi kérdések.

Pedig csak egyszerűen létezem. Megfordíthatatlanul, kéretlenül.
Ez egyszerre tragikus és felemelő.
Köszönöm Neked, Édesanyám!
N. Horváth Erzsébet

100 éve született
Ács Ferenc István
P. Ács Ferenc István, pálos szerzetes, Tapolcán született 1912. május 9-én. Május 14-én keresztelték a tapolcai Nagyboldogasszony Templomban. Édesapja Ács
Ferenc cipészmester, édesanyja Boros Róza
varrónő. Hárman voltak testvérek. Tapolcán, az Árpád utca 3. szám alatt laktak.
Elemi iskoláit Tapolcán végezte, majd Keszthelyen a Premontrei-rendi katolikus reálgimnáziumban tanult, ahol 1932-ben fejezte be
tanulmányait. Először Gazdasági Akadémiára

Új Tapolcai Újság

járt, majd a Veszprémi Szemináriumba lépett
be és onnan a Pálos Rendbe. 1938. szeptember 8-án tett fogadalmat. Pécsett szentelték
pappá 1941. augusztus 31-én. Pálosszentkúton, Budapesten a Sziklatemplomban, majd
Pécsett szolgált.
1950. június 9-én a Pálosokat az ÁVÓ elvitte Pécsről Vácra, de István atyát nem vitték
el, mert nem találták a rendházban. Később a
Pálos-templom folyosóján lakott, ahol Őt senki nem kereste. Besegített Bolyós Rezső Ákos
atyának, akit később az ÁVÓ elvitt. Ekkor
már nagy erőkkel keresték Őt is, ezért menekülnie kellett Pécsről. 1951. április 1-jén holtan találták a cserkúti vasútállomás előtti kanyarban a vonat egyik kocsija alatt. A temetéssel megbízott Máté Péter atya –, aki azonosította a holttestet a kórházban – elmondása
szerint, dr. Beőthy kórbonctan professzor az
esetet titokzatos halálnak minősítette, mert az
áldozat testén lőtt sebek voltak! Valószínű, hogy
üldözői a nyomára akadtak és lelőtték, majd a
sínekre dobták. Pécsett temették el a pálosok
kriptájában.
Szabó Csaba
Május 12-én délelőtt 10 órakor Bátor
Botond, a Pálos Rend magyarországi
tartományfőnöke mutat be szentmisét P.
Ács Ferenc István tiszteletére, aki életét
adta hitéért. A szentmise keretében emléktábla avatására is sor kerül.
Boldog Özséb Alapítvány
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Gyönyörű rajzok a Tamási Áron
Művelődési Központban
Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolca
Kft.-Tamási Áron Művelődési Központ és
a Szülőföld Kiadó közösen szervezett egy
nagyszabású gyermekrajz pályázatot Az
én városom Tapolca címmel.
A beérkezett több száz pályaművet szakértő zsűri tekintette át és bírálta el, a legjobbakból pedig kiállítást rendeztek a Tamási
Áron Művelődési Központ aulájában. A kiállítás már megtekinthető. A szervezők kíváncsiak a látogatók véleményére, ugyanis a
legjobban tetsző alkotásokra szavazatokat lehet leadni, a legtöbb voksot gyűjtő kép elnye-

A nyomok a könyvtárba vezetnek

ri a közönség díját.
A képekhez kapcsolódóan május 24-én, 17
órakor gálaműsort szerveznek a TÁMK-ban,
ahol a legjobbnak ítélt 15 alkotást jutalmazzák, majd árverésre bocsájtják. A képek kikiáltási ára 2000 Ft. A befolyt összeget az
ÉFOÉSZ Tapolcai Szervezetének ajánlják fel.
Ezen a gálaműsoron mutatják be azt a könyvet is, amely a gyermekek rajzaiból és írásaiból áll össze és amely szintén Az én városom Tapolca címet viseli. A gálaműsoron fellépnek a város oktatási intézményeinek gyermekei.
KM

Százharminchárom új óvodás
– A Tapolcai Óvoda három tagintézményében 20 csoport működik, 90 százalékban
vegyes korcsoportokkal - tudtuk meg
Frang Lászlóné óvodavezetőtől.
Százharminchárom kisgyermeket írattak be,
Ők betöltik ebben az évben a harmadik életévüket, 19-en január után lesznek háromévesek.
– Az induló csoportok létszáma 25-26 fő,
több nem lehet, emiatt hat-nyolc kisgyermeket nem tudtunk oda felvenni, ahova a szülők

szerették volna. Az alapprogram mindhárom
tagintézményben más-más speciális területtel
egészül ki. A Barackvirág Óvodában a néphagyományok kerülnek előtérbe, a Kertvárosi Óvodában a környezetvédelem, a Szivárvány Óvodában pedig az egészséges életmód – foglalta össze Frangné. Hozzátette,
sajátos nevelési igényű gyerekeket minden
tagintézménybe felvesznek, integráltan.
(Forrás: Napló)

Keltsük életre a betűket!

Fotó: Nagy

Az ügy nem marad felderítetlen
Több évtizede kedvelt a gyerekek körében
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege által minden évben meghirdetett Olvasópályázat. Az idei márciusban
zajlott, a 2. osztályosoktól a nyolcadikosokig bezárólag vettek részt benne nemcsak a tapolcai, de a környék településeinek tanulói is.
– Ebben az évben különlegesen izgalmas
kaland várta a pályázatot kitöltött felső tagozatosokat – tudtuk meg Vasáros Ferencné
gyermekkönyvtárostól.
– Sherlock Holmes 125 éve nyomoz, és
most „a nyomok a könyvtárba vezettek”.

A kis detektívek kaptak egy-egy térképet,
amelynek segítségével jutottak el a különböző szobákba, ahol a kollégáim adtak feladatokat. Nagyon élvezték a gyerekek a játékot.
Természetesen jutalmaztuk az Olvasópályázat feladatait legjobban teljesítőket. Minden
első helyezett korosztályos csapat ingyen vehet részt a május 14-ei Zirc és környéke kiránduláson. De azok se keseredjenek el, akik
nem nyertek, mert – térítés ellenében – Ők is
velünk jöhetnek majd. Jelentkezni a könyvtár
II. emeletén lévő Gyermekrészlegen lehet
május 9-ig – tette hozzá a gyerekek Márti
nénije.
NHE

Floorball házibajnokság
a katolikus iskolában

Fotó: Iskola

Hajóra fel!!!
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységének 3.z osztálya részt
vett a tavasszal rendezett „Rumini – Keltsük életre a betűket!” című országos olvasás-népszerűsítő pályázaton.
Berg Judit Rumini című gyermekregényének feldolgozását meghirdető pályázatra a
gyerekek szülői segítséggel Szélkirálynő ne-

vű hajót – rajta az egérmatrózokkal – készítettek oly módon, hogy az videóként nézhető diafilm-formában, és felkerült a Youtubera is. (Rumini és a Tapolca szavakkal kereshető meg)
A pályázat értékelése még tart, de a tapolcai
tanulók nagyon bíznak benne, hogy az ötletes és
szép kivitelű munkájukkal sikert érnek el. NHE

Katasztrófavédelmi
ifjúsági vetélkedő
A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
verseny kirendeltségi döntőjének a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye adott otthont április 12-én.
A vetélkedőt Császár László polgármester, a
Helyi Védelmi Bizottság elnöke nyitotta meg,
hangsúlyozva, hogy a tanulóifjúságnak is rendelkeznie kell veszélyhelyzeti információkkal.
A verseny során a csapatok járőrbajnokság
rendszerben haladva oldották meg a feladato-

kat. A tűzvédelem, a polgári védelem, továbbá az iparbiztonság, valamint a környezetbiztonsági és az elsősegélynyújtáshoz kötődő
kérdéseket különböző módon feldolgozó állomásokon döntő többségben gyakorlati feladatokat kellett teljesíteni, többször szituációs
játék formájában.
A versenyen ajkai, sümegi és tapolcai honvédelmi környezetekből induló általános és
középiskolai csapatok vettek részt.

Közönségszavazatokat vár
a könyvtár
Nemes Nagy Ágnes verseinek illusztrálására a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege versenyt hirdetett.
A felhívásra 295 alkotás érkezett. Ezek a
könyvtár II. emeletén tekinthetők meg. A
zsűri május első hetében hozza meg a dön-
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tését. A közönség is szavazhat a legjobbakra
– a képeken lévő szám bedobásával – a kihelyezett ládába.
A verseny eredményéről és az eredményhirdetés ünnepélyes időpontjáról a könyvtár
minden résztvevőt értesíteni fog.
NHE

Második alkalommal rendeztek floorball
házibajnokságot a katolikus iskolában,
amelyre ebben az évben 7 csapat nevezett.
A rendkívül izgalmas mérkőzések eredményeként első helyezést ért el a 8. osztályos
tanulók csapata. A csapat tagjai voltak: Hoóz
Kitti, Albrecht Richárd, Csekő Balázs és
Lendvai Tibor.
Második helyezést ért el a 6. osztályosok
Red Bull nevezetű csapata (Bicsérdi Bálint,

Simon Kevin, Pál Krisztián Marcell, Ludvig
Tamás) és a dobogó harmadik fokára a hetedik osztályosok fiú csapata (Németh Ádám,
Németh Márk, Kónya Roland, Csomor Dávid)
állhatott fel.
A versenysorozat gólkirálya Albrecht
Richárd lett 52 találattal, Őt követte Simon
Kevin 37 és Hegedűs Kristóf 36 góllal.
Gratulálunk a résztvevőknek!
Bertók Katalin

Soproni
ízutazás

Taroltak a tapolcai
középiskolások

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Soproni Ízutazás és Telebendő Napokat
március 16-17-én Sopronban.
A Széchenyi István Szakképző Iskola
pincértanulói a Burián György Emlékversenyen indultak. Szabadon választott témára
kellett étel- és italsort, valamint díszasztalt
készíteniük, 4 fő részére. A tanulók témája:
Borbarátok gálavacsorája a tanúhegyek lábánál volt.
A rangos versenyen Herczeg Xénia Barbarát
és Baumbartner Nórát ezüst kategóriára értékelte a zsűri. Felkészítő tanáruk: Kamondi
Roland. Gratulálunk!
NHE

A három járműkategóriából álló Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei
fordulóját március 27-én rendezték Veszprémben.
A versenyre a megye 6 kapitányságáról érkeztek résztvevők, így a tapolcairól is. Először KRESZ-ismereteikről kellett számot adni,
majd az elméleti részben, az adott járműkategóriára vonatkozó közlekedési kérdésekből
összeállított tesztet töltötték ki.
A versenyen taroltak a tapolcai középiskolások. Kerékpáros kategóriában I. helyezést
ért el Szabó Csaba. Szintén első lett Balázs
Kolos a segédmotor-kerékpár kategóriában.
Mindkét fiatal a Batsányi János Gimnázium
tanulója. Gratulálunk!
Nagy Judit

Alapműveleti Matematikaverseny 2012
Az országos Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának területi szervezését a Kazinczy-iskola vállalta fel.
A verseny megnyitójára március 28-án került sor. A környék iskoláiból 123 – 4-8. osztályos – tanuló jelentkezett erre a területi megmérettetésre. A verseny célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók tudásának összevetése volt.
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Lemondott mandátumáról
Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról a Jobbik Tapolcai Szervezete
által delegált Szalkai Zsolt. Az okokról Őt kérdeztük.
– Azt tudni kell, hogy 10 éve vagyok vállalkozó, és a vállalkozásom most jutott el arra a pontra, hogy fejleszteni, bővíteni kell. Hála Istennek, hogy a gazdasági válság nem érintett negatívan,
sőt, egyre több a munkám, külföldi munkavállalási lehetőség is áll előttem. Akik ismernek, tudják, hogy a felvállalt és rám bízott feladatokat mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint, felelősséggel elvégezni. Az önkormányzati tevékenység és a vállalkozásom is egész embert kíván.
Bár szerettem a képviselőséget, jó volt tudni, hogy részt vehetek a város életének irányításában.
Olyan emberekkel ismerkedhettem meg általa, akikkel talán soha nem találkoztam volna, de döntenem kellett. A megélhetés, a családom iránti felelősség a vállalkozásom „malmára hajtotta a
vizet”, lemondtam mandátumomról. Köszönöm a Jobbik Tapolcai Szervezetének, hogy engem jelölt és köszönöm a Képviselő-testület minden tagjának az elmúlt időszak együttmunkálkodását. NHE

Fél évszázadnyi szeretet
Ritka és felemelő pillanatoknak lehettek tanúi mindazok, akik április 11-én családtagként, barátként, ismerősként részt vettek azon
a római katolikus templomban megtartott
szentmisén, amelyen dr. Bartalis Imre nyugalmazott állatorvos és neje, Hornyák Ágnes
pedagógus megerősítette Isten színe előtt az
50 évvel ezelőtt tett házassági fogadalmát.
Nagy Károly, a Veszprémi Székesegyház
plébánosa tb. kanonok nemcsak a szent köte-

lék fontosságáról, a szeretet erejéről, a megbecsülésről, az egymás iránti tiszteletről szólt,
de arról is, hogy mély és őszinte barátság fűzi
már több évtizede a családhoz, látta felnőni a
házaspár gyermekeit, ha tehette, osztozott
örömükben, bánatukban.
– Odaadtátok egymásnak a szíveteket,
amely telve van jósággal, bűnbánattal és
szeretettel. Szeressétek egymást továbbra is –
mondta az atya.
NHE

Közgyűlés a városszépítőknél
A Tapolcai Városszépítő Egyesület április
16-án tartotta közgyűlését a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumban.
A Számvizsgáló Bizottság beszámolója és
a közhasznúsági jelentés elfogadását követően dr. Zsiray Ferenc, az Egyesület elnöke
szólt az elmúlt évben végzett munkáról, majd
a jövőre vonatkozó terveket is ismertette.

Fotó: N. Horváth

Dr. Zsiray Ferenc elnök a jövő feladatairól is szólt
Az Egyesület fontos szerepet tölt be a város életében. Tevékenységével példát mutat
nemcsak a városban, de az ország más területén tevékenykedő civil szervezeteknek is.

A városszépítők továbbra is kiemelt tevékenységnek tekintik a Batsányi-kultusz ápolását városunkban, ennek szép hagyománya
ebben az évben is tovább folytatódik. Már körvonalazódik az idei Batsányi-napok programsorozata is. Nagy hangsúlyt fektetnek a helytörténeti kiadványok megjelentetésére, az elmúlt évben megjelenők is nagy sikert arattak.
A Virágos Tapolcáért mozgalomnak nemcsak
elkötelezett hívei a városszépítők, és több civil
szervezettel karöltve annak szervezői is. Ennek az áldozatos és odafigyelő munkának
köszönhetően szinte az egész város megmozdul, és szépíti, csinosítja környezetét. Fontosnak tartják más civil szervezetek tevékenységének megismerését, a jó tapasztalatok
gyűjtését, ezért is fogadják szívesen az idelátogató testvérszervezeteket, illetve a helyiek is
szerveznek kirándulásokat más városokba.
Tapolca ünnepeinek, rendezvényeinek aktív résztvevői a városszépítők. Szólt az elnök
a sikeres, Tapolcán megrendezett nyári városvédő táborról is.
A Nőklub is az Egyesület keretein belül
működik. Programjai szerves részét képezik a
város életének.
Az elnöki beszámolót követően a 2012-es
munkaterv és a költségvetés került napirendre.
A közgyűlést hozzászólások, javaslatok
zárták.
N. Horváth Erzsébet

Tapolca – ahogy én szeretem!

Fotó: Eseménytér.hu

Dr. Bartalis Imre és párja szerettei körében

Szépkorú diszelieket ünnepeltek
30 éves hagyomány már Diszelben a településrész szépkorú lakóinak felköszöntése. Ez történt április 15-én is a kultúrházban.
– Nemcsak ma, hanem az év többi napján
is igyekszünk odafigyelni a diszeli idősekre,
de ez a délután most csak az övék – mondta
el kérdésünkre Bakos György, a településrész
önkormányzati képviselője.
Ez alkalommal 150 meghívót postáztak ki,
így hamar megtelt a Csobánc Művelődési Ház
nagyterme. A színpadon elsőként a Tapolcai
Óvoda Barackvirág Tagintézményének ovisai
köszöntötték a nagymamákat és nagypapákat, majd a diszeli Benczik Veronika örvendeztette meg klarinétjátékával az ünnepelte-

ket Sólyom Károly alpolgármester köszöntő
szavai előtt. Az alpolgármester örömét fejezte
ki a sok mosolygós arc és vidám tekintet láttán. Pedig – mint mondta – ennek a korosztálynak bőven kijutott a nehézségekből. A
háború utáni évek nélkülözései, a beszolgáltatások, a téeszesítés, a rendszerváltás időszakának bizonytalanságai és a mostani gazdasági válság nem tették könnyűvé a mindennapokat, amit csak tetéz az egészség, a gyermekek és unokák miatti állandó aggódás.
Az este további részében a raposkai lányokasszonyok léptek színpadra és adtak elő latin
táncokat, majd a Csobánc Népdalkör vidám
műsorának tapsolhatott a lelkes közönség. A
délután vacsorával és nótaszóval zárult. KM

„Csodák” a színpadon
Egyfajta számadás a felkészültségről, de
tehetségek kibontakoztatására, közösségi
élmények elmélyítésére is nagyszerű alkalom egy kulturális bemutató.
A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusai, asszisztensei és diákjai április 18-án
ebből az alkalomból gyűltek össze a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Bognár Ferenc intézményvezető köszöntőjében kiemelte: – Nagyon sok sportversenyre, művészeti vetélkedőre juttatjuk el tanulóinkat. Ezeken a megmérettetéseken nagyszerű eredményeket érnek el, amit számos
oklevél, kupa és egyéb elismerés bizonyít.
A különdíjas fotó: Borospoharak a tóparton. Szerző: Sipos-Kiss Roland
Először írt ki városunk önkormányzata mára pedig olyan úticélt jelent, amelyet érfotópályázatot 14 év feletti amatőr és profi demes többször felkeresni. A pályamunkákfotósok számára. 22 pályázó 151 pályamű- ból a Város Napján, március 30-án nyílott
ve érkezett be a beadott határidőre, amit kiállítás a Hotel Pelionban, itt vették át díjaiszakértő zsűri bírált el.
kat a helyezettek, az emléklapokat a résztOlasz Ferenc Magyar Örökség-díjas fotó- vevők. A beküldött fotók a Tamási Áron Műművész, filmrendező, Gáspár Gábor, a Veszp- velődési Központban, a Tapolca Kft. által műrém Megyei Napló fotóriportere, Farkas ködtetett intézményekben, a város oktatási
Csaba, a Szülőföld Kiadó igazgatója a kiírás intézményeiben díszítik majd a falakat. A legszempontjait figyelembe véve bírálták el az jobbak pedig nyomtatásban is viszontlátalkotásokat. Vagyis, hogy erősítse a helyi iden- hatóak lesznek a Magyarország Kincsestára
titástudatot, bemutassa városunk természeti könyvsorozat Tapolcáról szóló részében.
és épített környezetének szépségeit, közvetítI. helyezett: Szabó Csaba (tóparti víztüse Tapolca szellemiségét. Olyan szemlélettel, kör), II. helyezett: Dancs István (objektív tókülönleges látásmóddal mutassa be a várost, part részlettel), III. helyezett: Németh Gergely
amely a helyi ember számára a szerethető (téli tóparti panoráma), különdíjas: Siposszülővárost-lakóhelyet, a vendég-turista szá- Kiss Roland (borospoharak a tóparton). KM

Az igazgató rámutatott a kulturális bemutató fontosságára, hangsúlyozta a pedagógusok, asszisztensek áldozatos munkáját, a tanulók hozzáállását, szorgalmát.
Ezután kezdetét vette az olykor humoros,
máskor könnyfakasztóan megható műsor, amit
az autista csoport tagjai nyitottak, majd az iskolások, őket a Köztársaság téri tanulócsoportok követték, s így követték egymást a zenés,
táncos, prózai, verses produkciók, hol egyéni,
hol pedig csoportos formában. Az intézmény
aulájában a gyerekek alkotásaiból nyílt kiállítás. Ron Cristiant idézem: „Higgy a csodában,
mert tele van vele az élet!” Ezen a délutánon
rengeteg csodát láthattak a színpadon…
Dancs István

Fotó: Dancs

Látványos jelmezek, nagyszerű felkészítés és előadás jellemezte a műsorszámokat
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Szenzációs felfedezések
Április 16-án az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai
Helyi Szervezetének köszönhetően újabb
érdekfeszítő előadást kísérhettek figyelemmel a résztvevők a Tamási Áron Művelődési Központban.
Egy 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: Dinoszauruszok és más ősgerincesek a
Bakonyból címmel mesélt a felfedezéstől napjainkig a nemzetközileg is elismert szaktekintély, dr. Ősi Attila geológus, paleontológus, az MTA-ELTE Lendület-Dinoszaurusz
Kutatócsoportjának vezetője.
A téma iránt érdeklődőket Kovacsics Árpád,
a MAL Zrt. bauxitbányászati vezérigazgatóhelyettese köszöntötte, méltatva a neves előadó
eddigi ténykedését, szakmai sikereit.
Dr. Ősi rengeteg kutatási eredménye közül
kiemelkedik az iharkúti, amely 12 évvel ezelőtt kezdődött, de előtte szólt az Erdélyben
felfedezett késő-kréta gerinces faunáról,
amely báró Nopcsa Ferenc nevéhez fűződik
(1895). Hazánkban (1966) a mecseki háromujjú dino-lábnyomok voltak számottevőek,
majd 1988-ban geológus hallgatók és pedagógusaik hasonló nyomok tömegére bukkantak és gyűjtötték is be.
Ezt követően a bakonyi őshüllőkről kezdte

Korunk betegsége, az allergia
Rejtett allergiaforrások 2. rész
A mostani részben folytatjuk az előző hónapban elkezdett felsorolást, melyben a lakásokban megtalálható rejtett veszélyforrásokat
mutattuk be.
4. Könyvek: A lakásban fellelhető könyveken leülepedő porban sok minden megélhet, például poratkák, penészspórák, valamint
könyvtetvek. Ha azt tapasztalja, hogy könyvei kézbe vételekor erősödik az allergiája, porszívózza le rendszeresen könyveit, vagy szerezzen be zárt könyvespolcot!
5. Kárpitozott bútorok: Ezeket a bútorokat érdemes rendszeresen porszívózni, mivel

Szólj, síp, szólj ! . . .

meg tartalmas beszámolóját, a Hungaroszauruszról és a többiekről. 2000. április
29-ike volt a dátum, mikor az iharkúti lelőhelyet felfedezték. A csontok 8 méterrel a
felszín alatt voltak, homokkő rétegben.
– 2000 áprilisában hosszadalmas információgyűjtés és kutatómunka után figyeltünk föl
a Csehbányai Formáció iharkúti külfejtésére.
A bánya északi részén, a rétegsor felvétele
közben egy úgynevezett homokkőpadból kerültek napvilágra az első gerinces maradványok, innen származnak, ahogy hazánk első
dinoszaurusz testfosszíliái is – tájékoztatott
az elismert szakember.
2008 tavasza: 60 ezer köbméter fedőkőzet
került letakarításra, így alakult ki egy 5000
négyzetméteres potenciális terület, amely a leggazdagobb csontlelőhely lett. Ma már a Bakonyi Dinó Park Kft. tulajdona, de idővel a nagyközönség számára is látogathatóvá teszik.
Részleteiben is kitért a bakonyi őshüllőkre,
az iharkúti lelőhely egykori élővilágára, ahol
halak, teknősök, kétéltűek, krokodilok, repülő hüllők, madarak, nem utolsósorban dinoszauruszok is előfordultak.
Jelenleg 3 hetes ásatások folynak, 22 fővel,
ám a feltárásokból mintegy 50 évnyi munka
van hátra – summázott dr. Ősi Attila.
DI

9. rész

kellemes lakóhelyei lehetnek a poratkáknak.
A műanyag, a bőr és egyéb sima felületek
csökkenthetik az allergiát. A nedvesebb, alagsori lakásokban a penészgombák is könnyebben tenyésznek. Ilyen esetben használjon szobai párátlanító készüléket!
6. Ágyak: A napi átlag 8 órás alvás után
rengeteg elhalt bőrdarabot hagyunk hátra fekhelyünkön, melyek kifejezetten vonzzák a
poratkákat. Ezzel az a legjobb védekezés, ha
a párnákra, matracokra allergiamentes huzatokat szerzünk be. Kerülje azokat az ágytakarókat, melyek mosógépben nem moshatók!
Folyt. köv.
HL

Felettünk a csillagok 59. rész
Milliárdnyi Föld-szerű bolygó a galaxisban?
A legfrissebb felmérések szerint a bolygónknál nem sokkal nagyobb kőzetbolygók hatalmas számban fordulhatnak elő
galaxisunkban, a Tejútrendszerben a halvány vörös törpecsillagok körül található
lakhatósági zónákban.
A kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a rendkívül nagy számú vörös törpék (a Tejútrendszer több mint 200 milliárd csillagából ez az
égitesttípus kb. 80%-os arányt tesz ki) körül
milyen gyakorisággal találhatók bolygók.
Megállapították, hogy ezeknek a csillagoknak nagyjából 40%-a rendelkezik olyan szuperföld méretű kőzetbolygóval, amely a lakhatósági zónában kering. (Lakhatósági zónának nevezzük azt a csillag körüli régiót, ahol
a körülmények megfelelőek ahhoz, hogy
folyékony víz tartósan jelen lehessen a felszínén.)
Hat év leforgása alatt 102 vörös törpét
vizsgáltak és ezalatt 9 szuperföldet találtak,
melyek közül kettő a fent említett lakhatósá-

gi zónában található.
A kapott eredmények segítségével elvégzett becslés alapján a Nap 30 fényéves körzetében kb. százra tehető a vörös törpék lakhatósági zónájában keringő szuperföldek száma.
Mivel ezeknek a csillagoknak kisebb az
energiakibocsátása, mint a Napnak, ezért a
lakhatósági zónájuk is sokkal közelebb található hozzájuk, mint azt a Naprendszer
esetében tapasztalhatjuk. Ez sajnos nagyban
csökkenti az élet megjelenésének a valószínűségét, mivel az ilyen csillagokra jellemző
az erős flertevékenység, ami igen intenzív
ultraibolya és röntgensugárzással „bombázza” a hozzá közel keringő bolygókat.
A kutatócsoport következő feladata az,
hogy folytassa a megfigyeléseket. Több felfedezett bolygó pályája olyan, hogy miközben elhalad csillaga előtt, lehetőség nyílhat az
égitest légkörének spektroszkópiai vizsgálatára, ami lehetővé teszi akár az élet jeleinek
felfedezését is.
Huszák László

Egészségre nevelés
a Szent Erzsébet Óvodában
Életünk fontos része az egészség megőrzése. Óvodai nevelésünkben is kiemelt
feladatnak tekintjük az egészséges életmód alapozását. Ennek egyik része a szájhigiénia, a fogápolás, melynek legfőbb
célja 3-7 éves korban a tejfogak védelme.
Óvodánkba meghívtuk Horváth Viktória
védőnőt, aki három napon keresztül 1-1 csoportban játékos formában hívta fel a gyere-
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kek figyelmét a fogápolás fontosságára. Mesét olvasott, képeket mutatott, de a gyerekek
legjobban az óriás műanyag fogsornak örültek, melyen egy hatalmas fogkefével gyakorolhatták a fogmosás helyes technikáját.
Búcsúzóul matricát és egy fogacska bábot kaptak ajándékba, hogy emlékeztessék
őket a helyes és rendszeres fogápolásra.
(Forrás: Óvoda)

Aki téged megszól, az terajtad nem segít. – Bölcs öregtől hallottam gyermekkoromban.
Ki szól meg? Aki lebecsül; gyengeség, tudatlanság, hibáim miatt. Vagy fordítva: sikereim,
erőm, tudományom, eredményeim miatt.
Miért szól meg? Mert irigyel, vagy fölém akar kerekedni, esetleg „csak” pletyka-ingere
van.
Mindez nem segít a szegénységen, nem kisebbíti sem a bajt, sem a sikert. Ostoba dolog
tehát a megszólás és embertelen is.
Az emberek szeretnek másokról – főleg rosszat hallani: meglepőt, nevetségest, megbotránkoztatót.
Bár így sietnének segíteni!
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Felker János csizmadiamester, naplóíró
(Nagyvázsony, 1846 – Tapolca, 1922. február 24.)
Az elemi iskola osztályait szülőfalujában járta. Magasabb iskolát nem végzett. Apja korán
elhalt, így jórészt nagyszülei nevelték. Még gyermekkorában Tapolcára került. Itt tanulta ki
a csizmadiamesterséget. 1861-ben kezdte inaséveit. 1863-ban segédként fogadta be a tapolcai csizmadia céh. 1869-ben vonult be. „A katona éllet szép csak komisz.” – írta naplójában.
Leszerelése után, 1871-ben Tapolcán nyitotta meg műhelyét. Megnősült és élte a céhbeli
iparosok nehéz életét. Néhány évig a céh elnöke is volt. Még fiatal éveiben kezdte el naplóját
írni, amelyben kora gyermekkorától kezdve sorra vette élete történéseit és a környezetében
tapasztalt, általa fontosnak tartott eseményeket. Felker János született mesélő volt, erőteljes
megjelenítő erővel, ösztönös formaérzékkel bírt. A többször újrakezdett napló az 1846-1902
közötti évek eseményeit regisztrálta és kommentálta. Mint előszavában írta: „Ezt a könyvet
az uttó kornak emlék kép írom, ebbe megtaláltatik a származás idő szokás, viselett, építkezések. Jeleseb egyének nevei, gyermekkortól számított események, reményem az jó lesz idővel. Ha olvashatja az uttókor fia vagy leánya és megemlékezik rólam. Most arra kérlek szíves
olvasó megböcsüld. Tarcsd meg emlékül. Az Isten áldása legyen velled.” A tapolcai Városi
Múzeumban őrzött kéziratos naplója, egy „egyszerű ember” személyes véleményalkotásainak tárháza, mégis hiteles emlék, egyedülállóan izgalmas olvasmány a 19. század második
felének Tapolcájáról, a korabeli szokásokról, történésekről. 76 évesen hunyt el. A tapolcai
temetőben nyugszik.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Porvai medvehagyma krémleves buggyantott fürjtojással
Mostanában sokat hallani a medvehagymáról. Pár éve, amikor először írtam medvehagymás recepteket mindenki csodabogárnak
tartott. Aztán egy neves művész elkezdett róla beszélni a médiában, könyvet írt, és az óta
felkapott lett az amúgy nagyon egészséges
alapanyag. A mostani receptet pár éve készítettük el az egyik TV-műsoromban, és úgy
gondoltam, hogy most megosztom az újság
olvasóival. A fürjtojás is kapható a piacon két
tojásos hölgynél. Név szerint Erzsikénél, és
Bettynél, a tojások viszont az egyik állatorvos
farmjáról származnak.
Hozzávalók: 4 fő részére: 5 dkg teavaj, 4
dkg vöröshagyma, 10 dkg burgonya (hámozott), 20 dkg medvehagyma, 1 dl 18%-os főzőtejszín, 5 dkg liszt, csipet szódabikarbóna,
só, őrölt fehérbors, 1 l csont alaplé. A betét-

hez: 4 db fürjtojás, borecet, só, egész bors, 1
db babérlevél.
Elkészítés: A vajon üvegesre pirítjuk a
kockára vágott vöröshagymát, medvehagymát,
és a burgonyát. Mikor ezzel megvagyunk,
beletesszük a szódabikarbónát, megszórjuk
liszttel, enyhén átpirítjuk, majd felengedjük a
húslével. Ha készre főtt, turmixszoljuk, átszűrjük, és a tejszínnel dúsítjuk. Betétként a
külön elkészített buggyantott fürjtojást adjuk.
Buggyantott fürjtojás: Egy lábasban vizet forralunk a borssal, ecettel, babérlevéllel,
sóval. Ha felforrt, beleütjük a tojásokat, kanállal összeigazítjuk, hogy formás legyen, és
addig főzzük, míg a fehérje megszilárdul, viszont a sárgája lágy marad
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Tamási Áron Művelődési Központ májusi programjai
5. 9 óra: Városi Ballagás; 8. 18 óra: Zenés Esti Korzó. Helyszín: Köztársaság tér.
Közreműködnek: Tapolcai Kamarakórus, Tapolcai Musical Színpad; 10. 17 óra: Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény kulturális bemutatója.
Gyógynövény Klub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs Klub: csütörtök 16.30. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Városi Képzőművész Kör: csütörtök 17.00-19.00.
Amatőr Színjátszó Kör: minden kedden 16.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.0014.00. Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00.

Ugyanaz, hasonló, de más is
- A márki már nem bejön, hanem már ki.
- A nők lapja nem a nők kalapja.
- Ahol ott van Márkus, ott másnak már kuss.
- János és Julianna találkozik Jancsival és
Juliskával.
- Fa Feri apja nem csak favágó (mindent fakanállal eszik), de nem egészen fafejű fiából
kiváló fafaragó lett.
- A kirakatrendező olyan különleges árukat is

Új Tapolcai Újság

berakott a kirakatba, hogy a vásárlók ki-be
rohantak értük.
- Cukrászda. De kérem én kerek-perec kijelentem, hogy ez a kerekperec kisebb, mint
egy karperec.
- Az apa erős fia vállalta, hogy azt a nehéz
gerendát vállon átviszi a folyón. Az apa elismerőleg vállon veregette.
Dr. Töreky László

SPORT

A nemzeti kategória ezüstérmese Czirók Attila lett
Március utolsó hétvégéjén szervezte meg
a keszthelyi lövészklub a Magyar Sportlövők Szövetsége által kiírt országos bajnokságot.
Több kategóriában (felnőtt, ifjúsági, junior) rendezték a megméretést, amely nemcsak országos bajnokság volt, hanem egyben
válogató is a pilseni Nagy Grand Prix-re. Ezen
a versenyen indult a tapolcai Czirók Attila is,
a BEFAG sportlövője, aki remek versenyzésével ezüstérmet szerzett, s egyben belőtte

„magát” a Pilsenben megrendezésre kerülő
nemzetközi gálára.
A verseny érdekessége volt, hogy távcsővel rendelkező professzionális légfegyverrel
kellett a mozgó célokra lőni. A kézben tartott
fegyvert a cél észlelésekor lehetett csak felemelni, célra tartani, és pontos lövést leadni.
Erre mindössze 2,5 illetve 5 másodperce volt
versenyzőknek.
Czirók Attilának ez remekül ment, ezüstöt
nyert.

Czirók Attila (balról) a dobogó második fokán

Hírek a Balaton Vívóklubból
Az előző számunkban közöltük az örvendetes hírt, miszerint Siklósi Enikő, az Sz-L Bau
Balaton Vívóklub kadet korosztályú versenyzője – Szalay Gyöngyi tanítványa – a magyar válogatott tagjaként a moszkvai kadetjunior világbajnokságon képviselteti magát.
Enikő kirobbanó formában érkezett meg
Moszkvába. A sport kiszámíthatatlan következménye egy esetleges sérülés. Enikő a
moszkvai olimpiai csarnokban, a világbajnokság kadet egyéni versenyére készülve, bemelegítő vívás közben egy támadás indítása
után olyan rosszul érkezett a pást szélére,
hogy kiment a bokája. Első orvosi ellátás után
úgy tűnt, hogy folytathatja a versenyt, viszont
mégsem tudott teljes testsúlyával a lábára
állni. Több orvos is megvizsgálta, és hogy a
jövőre nézve nagyobb kárt ne okozzon magának, sajnos, feladni kényszerült élete első világbajnokságát. Enikő a junior párbajtőröző
csapatban szintén VB induló volt, így a lányoknak még jobban kellett vigyázniuk magukra, hiszen tartalék versenyző hiányában,
egy esetleges sérülés a csapat kiesését is jelenthette volna. Enikő másnap hazarepült, és a
sportorvosi kivizsgálás egyértelműen részleges bokaszalag szakadást állapított meg nála,
ami minimum 4-5 hét kényszerpihenőt jelent.
Egyébként a magyar utánpótlás válogatott az
összesített éremtáblázat alapján az EB 3. hely

után a világbajnokságon a 6. helyet szerezte
meg. Enikőnek mielőbbi felépülést kívánunk,
és bízunk benne, hogy még sok versenyen
szurkolhatunk neki!
A legfiatalabb versenyzők az Olimpici GP
versenysorozat pécsi állomásán mérették meg
magukat korosztályonként egyéni versenyszámokban. Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
versenyzői hat döntős helyezést szereztek.
A legkisebb törpicis lányoknál a keszthelyi
klub versenyzői: Juhász Manuella 2., Fazekas
Dalma 5. helyezést ért el.
A gyermek fiúk 77 fős mezőnyében, a
szintén keszthelyi Németh Gergő került döntőbe, ahol a 6. helyen zárta versenyt.
Újonc fiúknál 68-an álltak pástra – ahol
már a 2 forduló után a legjobb 16 közé került
versenyzők vigaszágas rendszerben vívnak –
a versenyt Cziráki Bálint nyerte, Kalácska
Botond a 8. helyezést szerezte meg.
Az olimpici rendszerében legidősebb serdülők versenyében 61 vívó indult, és az idei
egyfordulós rangsoroló kör után, 32-től vigaszágas versenyben Siklósi Gergelynek sikerült
ismét a dobogó tetejére állnia. Gratulálunk!
A versenyzők edzői: Borosné Eitner Kinga
és Szalay Gyöngyi.
Következő alkalommal – április végén –
Békéscsabán mérik össze tudásukat a legifjabb vívóink.

Már 26 éves múlttal rendelkeznek
Városunkban egyre több fiatal kezdi el űzni az extrémsportokat. Itt az egyénen múlik, hogy hogyan fejlődik. Ezek a sportok
(bmx, deszka, görkori, roller, mountain
bike stb…) mind fejlesztik a gyors reakcióképességet, az egyensúlyt, mentálisan
tisztának kell lenni fejben, jó döntéseket
kell hozni vészhelyzetben. Mellesleg testalkatot szálkásít, kitartásra nevel, elkötelezetté tesz.
Gadácsi Győzőtől, a tapolcai extrémsport
szakosztály elnökhelyettesétől sok érdekes
anyagot kaptam működésükről, eredményeikről, sikereikről. Ezeket osztom most meg
sportrovatunk olvasóival.
Tapolcán az extrém sportélet 1986-tól da-

tálódik. Ekkor még csak gördeszkások uralták a várost. Ők, azaz az első generáció a
’90-es évek közepére elismerést vívtak ki a
környező városokban élő deszkások között.
Majd egyre több versenyre hívták őket: Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Tatabánya,
Veszprém stb. Legendás történetek születtek
a tapolcai deszkások stílusáról, amit a mai napig emleget a 35-40 éves deszkás társadalom.
1995-96-ban megjelentek a görkorcsolyások, akik szintén hamar tekintélyt vívtak ki
tudásukkal, stílusukkal a görkorisok között.
Elkötelezettségük, kitartásuk a sportág iránt
meghozta a várva várt eredményeket. Akkoriban nem volt olyan verseny, ahol ne tapolcai
nyert volna, s ez még mind a mai napig tart.

A 2000-es évek közepére tehető egy friss
generáció megjelenése: Ők már a médiába is
eljuttatták, s ott bemutatták a tapolcai extrém
sportéletet (Itt fontos megemlíteni első komoly szponzorukat, a Papp és Társa Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t). A XAFT-on
(Extrém Amatőr Film Találkozó) első filmjük
különdíjas lett. 2005-ben gördeszkás filmjükkel harmadik helyet szereztek, egy gördeszkás magazinban is írtak róluk.
2006-ban csatlakozott a tapolcai sportéletbe a snowboard (hódeszka), az erről készült
kisfilmmel 2. helyet szereztek, és média megjelenést. 2007-ben bajnokok lettek, megelőzve komoly szponzori háttérrel bíró nagy csapatokat. Ráadás nyereményként egy hét kül-

földi út Franciaországban, szaklapokban cikkek, interjúk, fényképek róluk. Ebben az évben kerültek be N. Horváth Erzsébet: 100 év
sport című könyvébe is.
2008-ban Tapolca Város Önkormányzata
segítségével megvásárolták az extrém sportpályát, ami folyamatos bővítés alatt áll, s a
híre bejárta a környező megyéket is, s ezáltal
sok sportoló látogat ide hétről hétre Vas, Zala,
Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron megyéből.
2011-ben sikerült csatlakozniuk a Tapolca
Városi Sportegyesülethez. Ugyanebben az
évben történelmet írtak azzal, hogy megrendezték az első görkorcsolya versenyt 50-60 fő
részvételével. A hazai pálya előnyeit kihasználva itt is diadalmaskodtak a tapolcai fiúk.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB II. A nemzeti csapatbajnokság 8. fordulójában Sárvári SC-Tapolca Rockwool
VSE 3:9. Magabiztos tapolcai győzelem a jó
képességű hazaiak ellen. A tapolcai csapatban négy általános iskolás korú versenyző ült
asztalhoz. A forduló után az együttes a 4.
helyen áll.
A Noszlopon rendezett XI. Noszlopy Kupa
egyéni sakk villámversenyen az óvodások
csoportjában remekeltek a tapolcai kicsik: 1.
Csík Hunor, 2. Tóth Tamás, 3. Hegedűs
Zétény, 4. Koleszár Bíborka (Ő lett a legjobb
leányversenyző.)
A legeredményesebb ifjúsági sakkozónak
Bodó Bencét választották, a legeredményesebb női versenyző Árvai Eszter lett.
A Tapolcán rendezett Tavasz Kupán kezdők
mérték össze tudásukat. Eredmények: „A”
csoport: 1. Bencze Balázs, 2. Juhász Judit, 3.
Deli Roland. „B” csoport: 1. Csalló Krisztián,
2. Tóth Tamás, 4. Csík Hunor, 6. Koleszár
Bíborka.
A Budapesten rendezett országos korosztályos elődöntőn 14 tapolcai sakkiskolás
képviselte megyénket. A 8 év alatti lányoknál
2. Juhász Judit, a 12 év alatti lányoknál 3.
Érseki Tamara, a 14 év alatti lányoknál 1-2.
helyen végzett Árvai Eszter.
A 10 év alatti fiúk versenyén Bakos Balázs a
2-5. helyet szerezte meg. A 14 alatti fiúknál
Kauffmann Péter 4., ács Márton 7., Szabó
Benjamin 10. lett. A 18 év alatti fiúk mezőnyében Bodó Bence a 7. helyet szerezte meg.
Ők június 26-július 2-ig Balatonlellén vesznek részt a korosztályos országos döntőn.

A budapesti rendezésű országos sakk diákolimpia egyéni döntőjében a tapolcai sakkiskolások iskoláikat képviselve ültek asztalhoz. Összesítve egy arany, egy ezüst, egy
bronz és egy megosztott 3-4. hely került Tapolcára a versenyzők révén. Eredmények: I.
kcs. Juhász Judit 2. hely (Révfülöp), Bakos
Balázs 3-4. hely (Révfülöp). II. kcs. Érseki
Tamara országos bajnok (Ajka Fekete iskola). III. kcs. Koltai Anna 6-10. hely (Zalahaláp), Kauffmann Péter a középmezőnyben
(Ajka Fekete iskola). A IV. kcs.-ban Árvai
Eszter 3. lett (Tapolcai Ált. Isk.), Tóth Kristóf
(Nemesgulács) a középmezőnyben végzett.
Az V. korcsoportban Bodó Bence (Batsányi
gimnázium) 5. lett A VI. kcs.-ban Peszleg
Pálma (Balatonalmádi) a 7. helyet szerezte meg.

szereztek, a kisebbek (5-6. osztály) a negyedik helyet harcolták ki.

versenyzője, Rédli András érte el a legjobb
eredményt, 27. lett.

KÉZILABDA: HÖLGYEK

BALATON ÉS FÉL BALATON
SZUPERMARATON:

NB II-ben szereplő női felnőtt és junior csapataink a legutóbbi két fordulóban a begyűjthető 8 pontból 6-ot megszereztek, a felnőttek 2, a juniorok 4 pontot. Eredményeik
(felnőttek) Tapolca-Sárvár 25:31, SzESE
Győr-Tapolca 20:22. Juniorok: Tapolca-Sárvár 35:29, SzESE Győr-Tapolca 14:23.

Közel 1000 futó vett részt a háromnapos rendezvényen. A szupermaratoni vetélkedésben
a Tapolcai Honvéd futója, Domán Gábor
összetettben a 29. helyen ért célba.
A Maraton Füred elnevezésű futásban dr.
Vidosa Noémi 14. lett

KÉZILABDA: FÉRFIAK

TEKE:

A felnőttek eredményei: Alsóörs-Tapolca
25:25, Tapolca-Rinyamenti KC 32:33
A juniorok eredményei: Alsóörs-Tapolca
35:21. Tapolca-Rinyamenti KC 42:33

A Veszprém megyei teke csapatbajnokság
18. fordulójában Herend VTK „B”-Tapolca VSE 5:1. A forduló tapolcai legjobbja: Illés Lajos 514 fa. Csapatunk a 4.
helyen áll.

TÁJFUTÁS:

LABDARÚGÁS:

A Cserhát-hegységben, Bér térségében rendezett idei első tájfutóverseny országos bajnokságon az F 35-ös kategóriában Molnár
Zoltán, a Tapolcai Honvéd tájfutója a 4. helyen végzett.

A megyei IV. osztályban szereplő Tapolca
VSE eredményei a tavaszi fordulókban: 10.
fordulóban: Tapolca VSE-Nemesvita 14:0,
11. fordulóban: Lesencetomaj-Tapolca VSE
2:1. 12. fordulóban: Tapolca VSE-Ukk 0:0. A
bajnoki tabellán jelenleg a 4. helyet foglalja
el az együttes.
Megyei I. osztály. A legutóbbi mérkőzések
eredményei. Fűzfői AK- TIAC 1:0, TIAC-Pét
3:1, Devecser-TIAC 0:2. A nagyszerű formába
lendülő tapolcai fiúk a 18 lejátszott mérkőzés
után 32 szerzett ponttal a tabella 5. helyét
foglalják el.

DIÁKSPORT, ASZTALITENISZ:
Bodó Levente, a Szász Márton-iskola tanulója az április 22-én Budapesten megrendezett
Országos Diákolimpiai asztalitenisz bajnokságon II. helyezést ért el.

DIÁKSPORT, KÉZILABDA:
Ajkán rendezték a III. és a IV. korcsoportos
kézilabdások megyei döntőjét. A lányok
mezőnyében a nagyobbaknál (IV. kcs.) a
Tapolcai Általános Iskola lányai ezüstérmet

PÁRBAJTŐR:
A párbajtőrözők párizsi világkupáján a magyarok közül az SzL-Bau Balaton Vívóklub

Új Tapolcai Újság

KOSÁRLABDA:
A megyei bajnokság legutóbbi fordulójában
hazai pályán 10 gólos vereséget szenvedett a
Gázcentrum Tapolca együttese Várpalotától,
44:54 arányban. A legeredményesebb tapolcai Kovács Kristóf volt (25 pont).

DZSÚDÓ:
Simon Mihály dzsúdómester ismét példaértékű teljesítménnyel büszkélkedhet. Az 58
éves sportember előbb az olaszországi Lignanoban szerzett diplomát a legfiatalabb önvédelmi formagyakorlatból (kodokan goshin jitsu
kata), majd onnan hazatérve egy magyar
bajnoki ezüstérmet.
Az oldalt készítette:
Antal Edit
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Diszelben dübörgött a rock
Négy zenekar részvételével rendezték meg
a II. Csobánc Hagyományőrző Rocktalálkozót. A zenei programnak a Tapolcadiszeli Csobánc Művelődési Ház adott
otthont április 21 én.
A közepes érdeklődés mellett zajló rendezvényt a Határkő együttes nyitotta. Hamar tűzbe hozták a műfaj jelenlévő „Bközép” rétegét. A sort az Új Idők triója
folytatta, Szijártó János csapatának igényes zenéje, sokatmondó szövege egyszerre volt hangulatfokozó és elgondolkodtató is.
A Hungarica formáció előtt Bognár
Ferenc intézményvezető köszöntötte a találkozó résztvevőit, utalva rá: pozitívan kell

értékelni, hogy a hagyományteremtő szándékból mára tradíció lett.
A magukat nemzeti rock/metal/hardcore
zászlóvivőinek aposztrofáló soproni banda
„zúzós” koncertje osztatlan sikert aratott,
csakúgy, mint a zalaegerszegi sikercsapat, a
Turán is, amely a nemzeti rock műfaj jeles
zalai képviselőjeként fejezte be az éjszakába
nyúló II. Csobánc Hagyományőrző Rocktalálkozót. Szijártó János (Új Idők frontembere) szerint az egész estét betöltő rockfesztivállal sikerült megvalósítani a nem titkolt
célt: a Csobánc lábánál napjainkra különösen
aktuális történelmi hagyaték ápolását, az identitástudat erősítését, valamint a műfajt szerető-kedvelő közönség megajándékozását. DI

Fotó: Taál

A fotókon rögzített pillanatok Tapolca mindennapjaiba engednek bepillantást
Zentai Gábor Tapolcai képek című fotó- szönhet a város, hiszen mint hű krónikása
kiállítása április 22-én nyílt a monostor- évtizedek óta örökíti meg azokat a pillanatokat, ház- vagy utcarészleteket, amelyekre
apáti Művelődési Házban.
A szépszámú közönséget Hárshegyi talán fel sem figyel az, aki nem ilyen érzéJózsef, a település polgármestere köszön- keny látással rendelkezik. A monumentális
tötte (a fotó közepén), majd Sólyom Károly, Y-házak éppúgy helyet kapnak ezen a tárTapolca alpolgármestere méltatta a fotós laton, mint az apró sikátorok, a tóra vezető
lépcsők, vagy akár maga a Tópart és az új
tevékenységét és a kiállított alkotásokat.
Mint mondta, Zentai Gábornak sokat kö- városrész emberléptékű családi házai. NHE

Nagy siker volt

Fotó: Dancs

Új Idők zenekar: másodikként léptek színpadra

Észrevettük - szóvátesszük...

Akiket a táncvarázs már megfogott
Sümeg adott otthont április 14-én az Al
Ahram Hastáncgálának, amelyen a tapolcai lányok is sikerrel szerepeltek. A Belly
Flame (haladó), a Sameera (középhaladó)
mellett színpadra lépett a Lu’Lu (gyermek)
és a Zaynah (ifjúsági kezdő) csoport is.
A csoportok művészeti vezetője Török
Anna Zaraa, oktatók: Szabóné Korponai
Kitti és Szabó Veronika. Azok, akik kedvet

Egyik hűséges olvasónk keresett meg,
hogy amikor időm engedi, menjek el a
SPAR bejáratával szemben található
autóbusz-megállóhelyhez, majd tekintsem meg a hátsó falán látható plakátot.
Mivel felkeltette az érdeklődésemet, így
is cselekedtem. Az utcafront felöli plakáttal
nem is volt semmi baj, de amit olvasónk is
szóvá tett, bizony egy három évvel ezelőtti,
éreznek ahhoz, hogy kipróbálják magukat
ebben a táncban, megtehetik. A csoporthoz
bármikor lehet csatlakozni. A próbák helyszíne: Tamási Áron Művelődési Központ,
ideje: kedd 18-19 óráig (ifjúsági kezdő),
péntek 16:15-től (gyermek), 17:15-től (középhaladó), 18:15-től (haladó).
Mindenkit szívesen látnak.
N. Horváth Erzsébet

A következő lapzárta időpontja: 2012. május 23.
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A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály
májusi túraterve
1-jén Családi túranap, tájékozódási túraverseny, Gyenesdiás, Nagymező
5-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
12-én Bakonykúti-Baglyas-hegy-Bakonykúti, A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ve-

zetett túrája a Keleti-Bakonyban
19-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
27-28-án Nagybakónak-Zalakaros-Nemesvid, Dél-Dunántúli Kéktúra
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/

Fotó: Dancs

Kedves Olvasóink!
Az Új Tapolcai Újság eddigi internetes elérhetősége – www.tapolca.net/tujsag – megszűnt.
Az új cím: tapolca.hu/tujsag
Szíves megértésüket köszönjük!
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2009. május 31-iki, Balatonfüreden megrendezett Haydn-oratóriumot hirdet a mai napig.
Annak, aki nyitott szemmel jár-kel a városban, kétségtelen, hogy bántja a szemét. Különösen azért, mert aktuális rendezvényt célszerűbb lenne reklámozni az adott felületen.
Lapunk kérdésére városunk polgármestere is azt válaszolta: a várakozóhely egy fővárosi cég tulajdona, így a reklámok elhelyezése is rájuk tartozik. Ettől függetlenül
ez ügyben az intézkedés megtörtént.
DI
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