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A Városi Rendezvénycsarnok
tetőszerkezete megsérült
Nemzetközi párbajtőrverseny zajlott
a rendezvénycsarnokban február 25-én,
amikor hallható reccsenéssel elrepedt
az egyik tetőszerkezetet tartó fagerenda.
A versenyt leállították, majd a versenyzők és a szurkolók fegyelmezetten, pánik
nélkül hagyták el a csarnokot. Sérülés, baleset nem történt.
Szinte azonnal a helyszínre érkezett a
tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a város
vezetése, a térség országgyűlési képviselő-

je, valamint a helyi építéshatóság munkatársa mellett az épület tervezője, egy független statikus szakértő és a tetőszerkezet
gyártója. Mivel a repedés oka első pillantásra nem volt megállapítható, ezért úgy
döntött a város vezetése – kikérve a szakértők véleményét is –, hogy a megsérült
tartóelemet alá kell dúcolni.
/Tapolca Város hivatalos állásfoglalásának folytatása a 3. oldalon Folyamatosan
dolgoznak a tetőszerkezet biztonságossá tételén címmel./

Fotó: Sajcz

A legjobbak egy csokra a színpadon
Nagyszabású sportgála keretében díjazták február 3-án Tapolca legjobb sportolóit, sportvezetőit, edzőit.
Tapolca Város legjobb sportolója –
a 2011-es teljesítménye alapján – Rédli
András, az SZL Bau Balaton Vívóklub
párbajtőrözője, a magyar férfi párbajtőr-

válogatott tagja lett. A Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntetést a Képviselőtestület döntése alapján Bolla József bodybuilding versenyző érdemelte ki a világbajnoki aranyérméért.
/Tudósításunk a 11. oldalon Díjátadó ünnepség és sportgála 2012 címmel./

Fegyelmezett és takarékos gazdálkodás
Tapolca Város Képviselő-testülete a február 17-én megtartott nyilvános ülésén 4 milliárd 228 millió 156 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegekkel fogadta el a város 2012.
évi költségvetését.
A tervezés során elsődleges szempont volt a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az
intézményrendszer hatékony működtetése, figyelembe véve az új önkormányzati törvény
által meghatározott feladat ellátási kötelezettséget. A hitelek, a kamatok, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése, a gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése. A pályázati önrészhez céltartalék képzése, valamint a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése is a költségvetési koncepció legfőbb irányelvei között szerepel.
/A 2012-es költségvetésről Császár László polgármesterrel készített interjúnk a 2. oldalon Az önkormányzat jelentősebb bevételei a helyi adókból származnak címmel./

A felnőttkor
küszöbén

A szakszerű alátámasztás megnyugtatóan biztonságossá tette a megsérült elemet. A meghibásodást kiváltó okok keresése folyamatban van

Negyven éve
a kultúra szolgálatában

Tapolcai Téltemető
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Az est fénypontja a város máglyájának meggyújtása volt
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A Szász Márton-iskola végzőseinek
is feltűzték a szalagot
A középiskolák végzős tanulói a szalagavató ünnepségen szembesülnek először
azzal, hogy a búcsúzás a felnőtt életbe
való indulás első lépése is.
A számukra rendezett megható és felemelő ünnepségen a feltűzött, a 4 évet keretbe
foglaló szalag mellé útravalóul bátorító és
bíztató szavakat is kapnak.
/Összeállításunk az 5. oldalon Szalagavatók a város középiskoláiban címmel./
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A születésnapját ünneplő Batsányi Táncegyüttes fergeteges műsorral
ajándékozta meg a hálás közönséget január 29-én a Városi Rendezvénycsarnokban. A táncvarázst percekig zúgó vastapssal jutalmazták a jelenlévők. A műsorban a mostaniak mellett a régebbi táncosok is felléptek
/Írásunk a 9. oldalon 40 éves a Batsányi Táncegyüttes címmel./

Jelesre vizsgázott február 25-én a szervezők azon kezdeményezése, hogy Tapolca polgárai együtt mondjanak búcsút
a télnek, és bizakodva várják a kikeletet.
Az első alkalommal megrendezett Tapolcai Téltemető látványos és színes programokkal varázsolt vidám hangulatot a város
központjába. Nemcsak a maskarák bemutatója aratott nagy sikert, de sokan neveztek a
tüzes borok versenyére is.
/Összeállításunk a 9. oldalon Téltemető –
tavaszi időben és vidám hangulatban címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Önkormányzat jelentősebb
bevételei a helyi adókból származnak

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a polgárokat érdeklő témákról készítettünk interjút, köztük Tapolca 2012.
évi költségvetéséről, a volt laktanya területének hasznosításáról.
– Polgármester Úr! Milyen irányelvek határozták meg Tapolca 2012. évi költségvetésének összeállítását?
– Az Országgyűlés 2011. december 19-én
fogadta el Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényt, és ebben meghatározta
az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Ezek figyelembevételével a város költségvetési koncepciójának legfőbb irányelvei között a kötelező feladatok ellátásának biztosítását, az intézményeink hatékony működtetését, a kötvény és
hitelek tőketörlesztését, a kamatoknak, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőre történő teljesítését határoztuk meg. Az
irányelvek között megfogalmaztuk – a biztonságos gazdálkodás érdekében – az általános
tartalék képzését, illetve a pályázati önrészhez
céltartalék képzését is. Kiemelt feladatként kezeljük még a megkezdett beruházások, felújítások teljesítését, további pályázati lehetőségek
felkutatását a saját forrásaink kiegészítésére.
– Milyen változások vannak a 2012. évi
költségvetésben az előző évekhez viszonyítva?
– Mivel az Önkormányzat struktúrája a korábbi évekhez képest alapjaiban nem változott – azzal az intézményszerkezettel, struktúrával, működési szerkezettel gazdálkodunk
most is – ezért 2012-ben is nagyságrendben
hasonló feladatokat kell megoldani. A 2012-es
költségvetésünk is ezt tükrözi. A hiány mértéke egy kicsivel nagyobb, hiszen a normatívák ugyanazok voltak, mint a korábbi években.
– Mekkora hiánnyal számoltak tavaly és
mekkora az idei?
– Tavaly közel 200 millió forint mínuszról
indultunk tervszinten. Ebben az évben 225
millió 218 ezer forint az a működési hiány,
amit ki kell gazdálkodnunk. Úgy gondolom,
hogy ez szigorú és takarékos gazdálkodással
megoldható feladata lesz az Önkormányzatnak. Ennek érdekében már a tervezésnél a
dologi kiadásoknál azt az összeget, amit
tavaly még csak félévre zároltunk, az most az
intézményrendszerben elvonásra is került.
– Terveztek-e létszámcsökkentést?
– A mostani intézménystruktúrában nem
akarunk létszámcsökkentést eszközölni, hiszen
átalakítás előtt, vagy közben van az önkormányzati szektor és a járási kormányhivatalok megalakulásával több feladat is átkerül
majd hozzá. Ezért is nem akartunk ebben az
átmeneti időszakban ezzel kapcsolatos döntéseket meghozni. A 2012. év nagy valószínűséggel átmeneti év lesz, majd a 2013-ban
letisztult új struktúrához igyekszünk felépíteni a működés szerkezetét és ehhez a pénzeszközöket, a kiszolgáló apparátust, intézménystruktúrát is hozzáigazítani.
– Milyen keretszámai vannak a 2012. évi
költségvetésnek?
– 4 milliárd 228 millió 156 ezer forint
bevételi és kiadási előirányzattal és – mint

már mondtam – 225 millió 218 ezer forint
működési hitellel tervezzük a 2012. évi költségvetésünket.
– A kiadásnak melyek a legnagyobb
tételei?
– A személyi kiadások és az ehhez kapcsolódó kiadások, illetve a dologi kiadások,
amelyek az intézmények fenntartását, működtetését, a város üzemeltetését és egyéb
feladatok ellátását, illetve az átadott pénzeszközöket és a támogatásokat jelenti. A városüzemeltetés költségvetése 500 millió forint
körül van, azaz ebből az összegből kell megoldanunk a feladatokat. A kultúra, a sport, a
civil szféra és egyéb támogatására hasonló
nagyságrendet állítottunk be, mint az előző
évben. Óriási eredménynek számít, hogy az
infláció és a nehéz gazdasági körülmények
ellenére ezt a szintet tartani tudjuk. Folynak a
belvárosi rehabilitációs munkálatok, az intézmények karbantartását is a szokásos mértékben igyekszünk megoldani. Beruházási szinten 391 millió forint felhalmozási kiadást terveztünk be erre az évre.
– Milyen tételekből áll össze a költségvetés
bevételi oldala?
– A helyi adókból származó mérték 795
millió forint. Hasonló mértékben terveztünk,
mint az előző évben. Már tavaly ősszel, amikor a koncepciót elfogadtuk, ismertté vált,
hogy a helyi adók szintjét nem emeljük meg.
Iparűzési adóból ez kb. 450 millió forintot
jelent, az építményadóból, gépjárműadóból
100-120 milliót, a lakosságot terhelő kommunális adóból ugyanez a nagyságrend. Az
idegenforgalmi adóból 20-25 millió forint a
város bevétele. A többi bevétel a normatívákból, a pályázati pénzekből áll. A saját bevételeinket még az egyéb bérbeadásból és
tevékenységből tudjuk növelni.
– A kiadási oldalt növeli a pályázati önrész
biztosítása. Ebben az évben mekkora összeget
tervezett rá a város?
– A pályázatokhoz – úgy mint az előző
években is – biztosítjuk a pályázati önrészt. A
kötelező általános és céltartalék képzése is
megtörtént, és természetesen a kötvénypénzünk jó része is megvan. Az elkövetkezendő
pályázatokhoz szeretnénk ezeket felhasználni, hiszen az elnyert pályázatokkal források
nyílnak meg, amelyekből olyan befektetéseket, beruházásokat tudunk megvalósítani,
amelyeknek a bekerülési összege többszöröse
lesz a pályázati önrésznek. A felhasználható
kötvénypénzünk 500-600 millió forint.
– A bevételi oldalt jelentősen növelné, ha a
város értékesítésre, hasznosításra váró ingatlanjai – köztük a legnagyobb, a volt laktanya
– „elkelne”.
– Ennek érdekében sokat is tesz a város.
Február 23-án Évnyitó Gazdasági Fórumra
hívtuk a befektetések iránt érdeklődő vállalkozókat. A fórum központi témája a laktanya
hasznosítása volt. A SEPA elnevezésű projekt
egyik tanulmánya a laktanya további hasznosításáról, lehetőségeiről is szólt. A tanulmány
körvonalazta a volt honvédségi területet, kiemelve, hogy a térség a viszonylagosan fejlett
Közép-Dunántúl kistérsége. A hasznosítás
főirányát a többcélú turisztikai megoldásban
(szabadidőpark, edzőközpont, élményfürdő,
szállásférőhely) jelölte meg, de a környezetbarát ipar telepítését is lehetségesnek tartja.
Nagyon örülök annak, hogy sokan vettek

részt a rendezvényen, remélem, hogy a komoly érdeklődők száma növekedni fog, és a
hosszú előkészítés után a megvalósítás is
elindulhat ezen a területen.
– Visszatérve a 2012. évi költségvetésre: a
városnak az előző években – bár tervezte –
mégsem kellett működési hitelt felvennie. Mi
várható ebben az évben?
– Bízom benne, hogy most is így lesz.
Annál is inkább, mert az önkormányzati törvény változása miatt az idei évben még tervezhettünk működési hitelt, de 2013. január
1-jétől ezt sem az államháztartási, sem az
önkormányzati törvény nem teszi lehetővé.
Nyilván likvid hitele lehet egy önkormányzatnak, mert lehet olyan időszaka az éven
belül, hogy hitelfelvételre szorul, hiszen a
helyi bevételek döntő hányada márciusban,
illetve szeptemberben folyik csak be az önkormányzatokhoz, viszont a működést egész
évben finanszírozni kell. Tavaly ilyen hitel
felvételére sem volt szükségünk, reméljük,
ebben az évben sem. A működési hitel felvételét is el kell kerülnünk, mert ha év végén
ilyen lenne, akkor a következő év azzal a mínusszal indulna, és ez óriási hátrányt jelentene. 2013. január 1-jétől sok változás lesz az
intézményi finanszírozásban, intézmények
kerülnek ki a város költségvetéséből. Gondolok itt a közép- és alapfokú oktatási intézményekre, az egészségügy egy részére, de az
alapellátásból is kerülhet át az állami szektorba, állami finanszírozásba. Ezzel párhuzamosan nekünk bevételi kiesésünk is származik,
de azt még nem tudjuk, hogy ennek a szaldója milyen lesz. Az Önkormányzat jelenleg
500 millió forintot tesz hozzá az intézményrendszere fenntartásához.
– Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal vezetője konzultációra hívta
a megye polgármestereit, jegyzőit. Ez milyen
eredménnyel zárult?
– Ez a konzultáció valójában egy tájékoztató megbeszélés volt a megye 217 településének polgármestereivel, jegyzőivel. Ezen
elsősorban a törvényi változásokról, benne az
államháztartási, illetve az önkormányzati törvényről, valamint az Alaptörvényről a nemzeti vagyonról szóló, a katasztrófavédelmi
törvényről esett szó, azaz, minden olyan törvényről, amely az önkormányzat működését,
szerkezeti struktúráját érinti. A kormánymegbízott szólt arról is, hogy a legnagyobb változás 2013. januér 1-jével jön majd a járások
és a körjegyzőségek létrehozásával. A megbeszélésen arra is felhívták a figyelmünket,
hogy a feladatok elvégzésének határidejét
pontosan be kell tartani, mert azzal, aki nem
tartja be, a törvény erejével fogják betartatni.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák március hónapban az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
március 5. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
március 12. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
március 19. 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
Falugazdász: Szabó Jenő 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfőtől
csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 105; 87/510-352
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Tapolca fejlesztési lehetőségei
és célkitűzései
Tapolca Város Önkormányzata és a Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.
szervezésében február 23-án Évnyitó Gazdasági Fórumot tartottak a Tamási Áron
Művelődési Központban.
A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény
résztvevőt – a szervezők nevében – elsőként
Balogh Ákos köszöntötte. Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke a térséget is érintő változásokról, a kormány önkormányzatokat támogató intézkedéseiről, a kisés középvállalkozások lehetőségeiről is beszélt.
Császár László polgármester Tapolca 2012.
évi költségvetéséről, a tervezett bevételi és kiadási oldal alakulásáról, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásáról szólt.
A város hasznosításra váró ingatlanjait
Hársfalvy József, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője mutatta be a fórumon
részvevő gazdasági szakembereknek, vállalkozóknak. A kivetítő segítségével fotókkal és
térképekkel illusztrált előadásában a volt honvédségi ingatlanokról is szólt, hangsúlyozva,
hogy a volt Dobó-laktanya 11 hektáros területe igények szerint felosztására is sor kerülhet, ugyanakkor a Kinizsi-laktanya 28 hektáros területét a város szeretné egyben tartani,
hiszen ott az elképzelések szerint egy turisztikai komplexum kialakítására nyílhatna lehetőség. Az előadó a Tapolca északi részén lévő

12 hektáros terület paramétereit is ismertette,
majd megmutatta azokat a fotókat, amelyek a
Belvárosi Irodaház tornyának belsejéről készültek. – Innen gyönyörű a kilátás a városra,
a hely alkalmas lenne egy vendéglátóegység
működtetésére is – mondta.
Végezetül azokat a belvárosi ingatlanokat
mutatta be az irodavezető, amelyek szintén
hasznosításra, érdeklődőkre várnak.
Bendó Zoltán, a Tenderix Kft. ügyvezetője
az uniós pályázati lehetőségről, majd a laktanya
hasznosításával kapcsolat elképzelésekről szólt.
Az olasz példával illusztrált előadásában hangsúlyozta, hogy a terület a többcélú turisztikai
hasznosítás mellett logisztikai és raktárbázis
kialakítására, illetve környezetbarát ipar telepítésére is alkalmas. Majd a zöld energia jelentőségéről, a kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséről szólt.
A fórumon bemutatkozott a régió legnagyobb térségfejlesztő társasága, a KözépPannon Regionális Fejlesztési Zrt. is.
A Veszprém Megyei Önkormányzat által
alapított Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa, Horváth Veronika
a kis- és középvállalkozói szféra támogatásának módjairól beszélt. Szólt a kedvező kamatozású mikrohitelekről és arról, hogy tanácsadással is készséggel állnak a vállalkozók,
vállalatok rendelkezésére.
NHE

Folyamatosan dolgoznak
a rendezvénycsarnok tetőszerkezetének
biztonságossá tételén
A Városi Rendezvénycsarnok egyik, a tetőszerkezetet tartó fagerendája február 25-én
megrepedt. A helyszínre érkező hatóságok
bevonásával azonnal megkezdték a csarnok biztonságossá tételét, a további károk
elhárítását.
Még a szombati éjszakán a helyszínre érkezett a tartóelem tervezője, a környék legnagyobb építőipari vállalkozója az embereivel
és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság. A gyors
és hathatós beavatkozásuknak köszönhetően
reggelre már – elővigyázatossági okból – szakszerű alátámasztás tette megnyugtatóan biztonságossá a megsérült elemet.
Február 28-án szakértők találkoztak a város vezetésével, hogy kiderítsék a tetőt tartó
fa áthidaló elem megrepedésének okát, valamint eldöntsék, milyen lépéseket kell tenni a
továbbiakban. A Polgármesteri Hivatalban folytatott megbeszélés után helyszíni szemlét tartottak, ahol megállapították, hogy több mint
valószínű, hogy több oka is lehet a repedés-

nek, melyek közül az egyik a csarnok nagyon
alacsony páratartalma lehet. A Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni faipari laboratóriumának munkatársai mintát vettek a sérült
elemből. A laborvizsgálat – amely a fa anyagát,
a ragasztást, a száradást is célozza – körülbelül 10-14 nap múlva hoz eredményt. Ekkor
összevetik azt a többi szakértő által végzett
számítással, vizsgálattal, és kiderül majd, hogy
a tartóelem cseréje vagy javítása lesz-e a megoldás. Sólyom Károly alpolgármester hangsúlyozta, hogy egyelőre okokat és megoldási
lehetőségeket keresnek.Csak ezek birtokában
beszélnek majd a felelősség kérdéséről.
A szombati eset után a helyi építési hatóság
megtiltotta a Városi Rendezvénycsarnok használatát, amelynek újbóli, de csak részleges
megnyitásáról a megyei kormányhivatal által
felkért pápai építési hatóság dönt. Így valószínű, hogy a hét második felétől a küzdőtér
kivételével használható lesz az épület.
(Forrás: Tapolca Város honlapja)

Javuló belterületi útviszonyok
– Tapolca Város Önkormányzatának már
a 2011-2014. évek közötti Stratégiai Programjában szerepel a városi tehermentesítő
úthálózat továbbépítése, benne a Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése.
A cél megvalósulása érdekében a KözépDunántúli Operatív Program keretében kiírt
pályázati felhívásra január 30-án projektjavaslatot nyújtott be a város – tájékoztatta a
sajtó képviselőit Császár László polgármester
január 31-én a Városházán.
A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy
a megnevezett útszakaszok Tapolca Város
Önkormányzatának tulajdonában legyenek.
A tulajdonviszonyok rendezése folyamatban
van, az Önkormányzat és a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. között létrejött megállapodás

alapján az üzemeltetés tekintetében már meg
is történt a kezelésbe adás-vétel, és a Város
nyilatkozatot tett arra vonatkozólag, hogy a
támogatási szerződéskötési határidőig a beruházással érintett ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül.
A Keszthelyi út és a Május 1. utca korszerűsítése során megerősítik a burkolatot, javítják a csapadékvíz-elvezetést, illetve a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságát is
növelik a közel 1,5 km-es szakaszon.
A pályázatokat előreláthatólag a benyújtástól számított 60 napon belül bírálja el az
Irányító Hatóság. Sikeres pályázat esetén a
beruházás értéke 111.376.478 Ft. A támogatás
mértéke 90%-os, az önkormányzati önrész
10%.
NHE

Fotó: Boros Iván

A felvétel a rendezvénycsarnok építése közben készült. A fotó éppen annak a
tartóelemnek a beemelését örökítette meg, amely most megsérült

„A mai világban nem nehéz hajléktalanná válni”
Tapolcán a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézethez tartozik a hajléktalanok
átmeneti szállója. Arról, hogy az Önkormányzat miként gondoskodik a hajléktalanokról, dr. Varga Istvánt, az intézmény
igazgatóját kérdeztük.
– Tapolcán évtizedek óta az Arany János
utcában található a hajléktalanok átmeneti
szállója, amely biztosítja azokat az emberi
körülményeket, amelyek egyébként nem biztosítottak a hajléktalanok számára. Tapolca
Önkormányzata, a polgármester úr minden
szociális ellátást a szívén visel. A hajléktalanok ellátása nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé, de a város komoly öszszegeket fordít arra, hogy ezeket az embereket megpróbálja visszavezetni a társadalomba.
– Kik kerülhetnek be a szállóba?
– Bárki bekerülhet, aki ott jelentkezik, és
elmondja, hogy nincs fedél a feje fölött, nem
tud hová hazamenni. Van olyan is, akinek van
lakcímkártyája, állandó, bejelentett lakása, de
oda nem engedik be.
– Hány férőhelyes a hajléktalanszálló és
milyen a nemek és korok megoszlása?
– Jelenleg 32 férőhelyünk van. Több a férfi, mint a nő. A korok megoszlása vegyes: fiatal éppúgy megtalálható itt, mint ahogy az
idősebb is.
– Készült, készül-e valamilyen helyi felmérés arról, hogy legtöbbször miért kerülnek az
emberek ilyen kiszolgáltatott helyzetbe?
– Nem készült róla, de a mai világban
nem nehéz hajléktalanná válni. Gondoljunk a

munkanélküliségre, egy rosszul sikerült válásra. Érdekes módon olyannal is találkozunk,
aki az ország úgy nevezett szegényebb, keleti
régiójából jött a mi vidékünkre boldogulást
találni, aztán nem úgy alakult az élete, ahogy
szerette volna, de már visszamenni nem tud,
mert nincs rá pénze. Így pillanatokon belül a
hajléktalanszállón találja magát.
– Van példa arra is, hogy a hajléktalan
visszakerül a társadalomba: munkája, otthona lesz?
– Sajnos, azt kell mondanom, hogy nehéz
innen kikerülni. Az a tapasztalatunk, hogy
nagyon nagy szerencse kell ahhoz – pártfogó,
társ és egyéb jó körülmény –, hogy a hajléktalan visszakerüljön a társadalomba.
– A szálló nevében bent van, hogy „átmeneti”. Mit kell ezalatt értenünk?
– Azt, hogy a hajléktalanszálló csak átmeneti ideig lenne igénybe vehető, de sajnos,
több olyan lakónk is van, aki már hosszú évek
óta itt él, mert nincs hová mennie.
– Az elhelyezésért, a szállásért fizetniük
kell?
– Az első hónapban ingyenes, aztán, ha
valamilyen jövedelemre tesz szert a lakó, akkor az éppen aktuális képviselő-testületi döntés díjtáblázata alapján kell fizetnie. De annak, akinek nincs miből, az egy hónap után
sem tud fizetni.
– Lakossági kérdés jutott el szerkesztőségünkbe. A busszal utazók kérdezték, hogy
igaz-e az, hogy reggel 6 órakor a hajléktalanoknak már el kell hagyniuk a szállót, és

ezért húzzák meg magukat a buszpályaudvar
várójában?
– Krízis időszakban, mint amilyen az idei
tél volt, nem kell elhagyniuk az adott időben
a szállót, bent maradhatnak a nap 24 órájában, de minden év április 1-jétől igen, mert
ez a szálló csak átmeneti, nem ad 24 órás
felügyeletet, de lehetőséget biztosít a tisztálkodásra, a főzésre, mosásra.
– A hajléktalanok egészségügyi állapota
sokkal sérülékenyebb, mint a normál körülmények között élőké. Milyen orvosi ellátásban részesülhetnek?
– A jogszabály szerint Veszprémben praktizál egy olyan háziorvos, akinek szerződése
van a hajléktalanok ellátására. Az Arany
János utcai szállón lévőket betegség esetén a
területileg illetékes háziorvos látja el, de ha
ragaszkodnak a régi lakhelyük szerinti háziorvosukhoz, akkor odamennek. Az alapellátás mindenki számára ingyenes, de valójában
a szakellátás is ingyenes a számukra, hiszen a
nincsből nem is tudnának fizetni.
– Milyenek a tapasztalataik: a társadalom
mennyire érzékeny a hajléktalanok problémáira, mennyire segítőkészek az emberek?
– Ez egy nehéz kérdés. Amikor hideg van,
mindig egy kicsit érzékenyebben reagálnak
rájuk, a támogatottság is nő, a médiumok is
sokat foglalkoznak velük. Máskor pedig csökken az érdeklődés, de hála Istennek, mindig
vannak olyan magánszemélyek, civil szervezetek, amelyek önzetlenül, legtöbbször névtelenül az év minden szakában igyekeznek se-

Új Tapolcai Újság

gítséget nyújtani. Mi ezt a lakókkal együtt hálás szívvel és köszönettel fogadjuk.
– Az idei tél nagyon próbára tette az emberek tűrőképességét, sokszor olvashattunk
fagyhalálról, kihűlésről. A hajléktalanok különösképpen kiszolgáltatottjai voltak ennek a
hidegnek.
– Hála Istennek, Tapolcán semmilyen tragikusan végződő eset nem történt. A munkatársaink – a rendőrséggel karöltve – igyekeztek felderíteni azokat a helyeket, ahol hajléktalanok voltak, és behozták őket a szállóra.
Sajnos, azonban többször előfordult az is,
hogy alkoholos befolyásoltság alatt néhányan
arrogánsan viselkedtek, konfliktusba keveredtek a többiekkel, vagy éppen az ügyeletes
gondozóval. Mivel nagyon is tisztában voltak
azzal, hogy rossz időben nem lehet őket
kitenni a szállóról, ezért „felbátorodtak”. A
rendőrség segítségét kértük – és meg is kaptuk – ezekhez az esetekhez.
– Szükséges lenne-e a szállón a fejlesztés,
és ha igen, milyen lehetőség nyílik rá?
– Természetesen ebben az intézményben is
szükség lenne a fejlesztésre, de most lehetőség is nyílik rá. A hajléktalanszállók felújítására kiírt pályázatra a Polgármesteri Hivatal
azonnal jelentkezett. Ha nyertes lesz a pályázat, akkor a 4 falon kívül szinte minden megváltozik az épületben. Más lesz a szobabeosztás, jobban elkülönül majd a férfi és a női
rész. Nagyon bízunk abban, hogy úgy mint a
Ringató Bölcsődénél, itt is korszerűsödhet a
szociális intézmény. N. Horváth Erzsébet
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Első díj a környezetvédelemért

Fotó: Elmolight Bt.

A díjat Habsburg Györgytől, a gála
fővédnökétől Erdei-Kukely Katalin
vezető kutatómérnök vette át

A „Kommunális iszapok beintegrálása a
mezőgazdasági termelésbe és műtrágyahelyettesítő készítmény előállítása” című pályázatával a tapolcai székhelyű Elmolight
Bt. elnyerte a Környezetvédelmi Gyártók
és Szolgáltatók Szövetségének első díját.
Az 1998-ban alakult ausztrál-magyar vegyesvállalat egyik fő profilja és tevékenysége,
hogy kommunális iszapból – irányított komposztálással – mezőgazdasági piacokra engedélyezett magas biológiai értékű komposztokat, valamint kertészeti földkeveréket állít
elő. A termékcsalád az ország minden régiójában jelen van.
A díj átadására február 11-én, Budapesten,
a Szövetség évente megrendezett gáláján
került sor.
N. Horváth Erzsébet

Elindult egy lány
A Tamási Áron Művelődési Központban
január 23-án mutatta be a Száguldó
Orfeum (szentendrei magánszínház) azt a
fenti című színpadi játékot, amely Tolnay
Klári életének egy rövidke fejezetét ragadta ki.
A színjáték Tolnay Rózsiról (később Klári)
szól. Arról a 17 éves leányról, aki Nyíregyházán tanul az Angolkisasszonyoknál, de szülei pénztelensége miatt a szeretet ünnepét az
intézetben kell töltenie. Nem egyedül, mert
ott van vele Mater Heinrich, az intézmény
egyetlen férfi tanára, aki felelősséget vállal...
és valami mást is érez. Mindenesetre a lány
vele osztja meg álmait, vágyait és a jövőképet, amit eltervezett.
A színpadi játékot két fantasztikus művész
tolmácsolásában élvezhette a nagyérdemű.
Tolnay Klárit Kara Tünde személyesítette
meg, a férfi szerepében Kautzky Armand nyújtott felejthetetlen előadást. A darabot rendezte: Pozsgai Zsolt.
Dancs István

Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az

1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendő
ünnepi megemlékezésre
Március 15. (csütörtök) 16 óra: Hagyományőrző lovasfelvonulás; 17 óra: Koszorúzás Miltényi József sírjánál; 18 óra: Koszorúzás az Alsó-tóparton; 18.15 óra:
Fáklyás felvonulás
19 óra: Ünnepi megemlékezés a Köztársaság téren „Lélekzendítő” címmel.
Ünnepi beszédet mond: Sólyom Károly alpolgármester.
Közreműködik: NeoFolk együttes, Pataki András színművész.
Az ünnepségen közreműködnek: Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Hagyományőrző Egyesület, Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium Csobánc Váráért Alapítvány, Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar.
Nemzeti ünnepünkön mindenkit szeretettel várunk külön meghívó nélkül!

Elismerés egy élet munkájáért

Fotó: Dancs

Álmok és vágyak...

Összefüggő kerékpáros
úthálózat a diszeli városrésztől a Dobó-lakótelepig
Tapolca Város Önkormányzata a Középdunántúli Operatív Program keretén belül
a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a
régióban” tárgyú felhívásra projektjavaslatot nyújtott be a „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címmel.
A pályázatot az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek minősítette, és így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai
központi költségvetési előirányzatból Tapolca Város Önkormányzata 87.066.127 Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A projekt összköltsége 96.740.141 Ft.
Az önrész biztosítására a Képviselő-testület
vállalt kötelezettséget.
A január 31-ei – sajtótájékoztatóval egybekötött – projektnyitón Császár László polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a Támogatási Szerződés aláírására január 23-án került sor. A közreműködő Szervezet a székesfehérvári székhelyű KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt megvalósulása során a Dobólakótelep és a Sümegi út között – mintegy
2054 m hosszan – kerékpáros útszakasz épül
ki. Az érintett utcák a következők: Billege

Meghívó

utca, Klapka György utca, Lesence utca,
Viszló utca, Stadion utca, 1930 hrsz-ú üzemi
út, Ipar utca, 7301. számú Tapolca-Sümeg
összekötő út (Május 1. utca), Sümegi út,
Alkotmány utca, Ságvári Endre utca, Liszt
Ferenc utca, 2030 hrsz-ú utca.
Az Önkormányzat a projekt megvalósításával többek között azt is szeretné elérni,
hogy a városon belül, az új és a már meglévő
létesítmények összekapcsolásával összefüggő, egységes kerékpáros úthálózat alakuljon
ki, a lakóterületek összekapcsolódjanak és a
balesetveszély elkerülhető legyen. A fentiek
érdekében nemcsak az információs pontok,
tematikus elemek kihelyezését vállalta a város, de a szemléletformálást, a tudatos környezetvédelmet, az egészséges életmódra nevelést is.
A projekt megvalósítási ideje: 2012. január 23-2012. október 31.
– A közbeszerzési eljárást követően a
munkálatok tavasszal kezdődnek – mondta
Császár László polgármester, majd végezetül
megköszönte a civil szervezetek, a projektterületen található vállalkozások segítő közreműködését, amelyet a pályázat beadásához
nyújtottak.
NHE

Győrffy-Villám András vezető lovas szakembert – életművének elismeréseképpen –
a Magyar Lovassport Szövetség a legmagasabb szakmai díjjal, a Gróf Széchenyi
István Díjjal tüntette ki.
A Tapolca-Diszelben élő, a település életében tevékenyen résztvevő díjazott versenyzett díjugratásban, díjlovaglásban, majd edzőként, versenybíróként, egyetemi előadóként
vált ismertté.
Íróként nemcsak Az utolsó huszárok című
művével írta be nevét a lovas szakirodalomba, de a többi könyvével is. Nagy sikert aratott A lovasturizmus kézikönyve is, amely az
egyetemeken javasolt tankönyv. Az Idomító
lovaglás című könyvét a szakemberek „lovas
lexikonként”, „lovas bibliaként” tartják számon.
Győrffy-Villám Andrásnak nagy szerepe van
a huszár hagyományőrzésben, alapítótagja a
Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységnek és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. Ez utóbbinak
örökös tiszteletbeli elnöke.
NHE

Fotó: Internet

Felejthetetlen élmény
Már többéves hagyomány, hogy farsang
idején az ÉFOÉSZ helyi szervezete
RETRO jótékonysági bálra hívja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat, és a bál
bevételét a kistérségben fogyatékkal élők
javára ajánlja fel.
Az idei bál több tekintetben is eltért az
eddig megszokottól. A Hotel Pelionban feb-

ruár 10-én megtartott bálon együtt szórakoztak a sérült fiatalok ép társaikkal.
A hajnalig tartó, fergeteges hangulatú rendezvényt Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi
miniszteri biztos nyitotta meg, az est jó hangulatáról Domján Tamás és együttese is gondoskodott. A mulatság meglepetésvendége Hevesi
Tamás táncdalénekes volt.
NHE

Fotó: Kovács

Képünkön a Szász Márton-iskola fiataljainak nyitótánca
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KRÓNIKA

A szabadság ára
Ezzel a címmel jelent meg Marosi
Antal, háborús tudósító legújabb könyve, amelyet január 24-én mutattak be a
Wass Albert Könyvtárban.
A szerző 1988 óta dolgozik rádiós riporterként. Volt a Juventus Rádió hírigazgatója, a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetője, a Fővárosi Bíróság szóvivője és
sorolhatnánk azokat a posztokat, ahol többéves rendőrnyomozói múlt után megfordult.
Legújabb könyve A Kadhafi-álom szertefoszlik alcímmel az arab tavasz forradalom/mozgalom eseményeiről tudósít naplószerűen, hétköznapi emberek szemszögéből – ahogy ő fogalmazott – politikusoktól, bankároktól, diplomatáktól mentesen. Ez a képekkel gazdagon illusztrált
kötet hihetetlen gyors szervezettséggel és
szerkesztői munkával állt össze, ugyanis
mire Marosi Antal ismét magyar földön
járt, már nyomdában volt a könyv.
A tapolcai könyvbemutatón dr. Isaszegi
János, a Zrínyi Kiadó Könyv és Kiadvány Szerkesztőségének vezetője, egyetemi tanár köszöntötte az érdeklődőket,
majd a szerző líbiai személyes megéléseiből készült rövid filmet vetítették le.
Marosi Antal egy olvasói kérdésre a következőt válaszolta. – Nem félek, csak
időnként megijedek. Ha félnék, akkor nem
mennék oda, de nekem ez a dolgom, hogy
háborús országokból tudósítsak, a Jóisten
meg mindenhol vigyáz rám...
FZS

Szalagavatók a város középiskoláiban
„Az itt töltött diákévek lassan
a végéhez közelednek”
Tapolca középfokú oktatási intézményeiben
egymást követték a végzős diákok körében
hagyományos szalagavató ünnepségek. A
sort a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI nyitotta. Január 6-án a Tamási Áron Művelődési Központ adott otthont a rendezvénynek.
A Himnusz és a köszöntő szavak után az
iskola igazgatója szólt a végzős tanulókhoz, a
megjelentekhez, hangsúlyozva: – Az itt töltött
diákévek lassan a végéhez közelednek, az
„i-re” a pontot a sikeres vizsgák teszik majd
föl.
Bognár Ferenc megható gondolatait követően a szalagok föltűzésére került sor, három
osztály 38 tanulójára. Az osztályfőnököknek
minden végzős diákjukhoz volt egy-egy kedves szavuk.
Az ünnepség további szakaszában Farkas
Mónika és Hosszú Andrea szavalata, majd táncos produkció következett. Az itt töltött éveket rapszöveg formájában adták elő: Bársony
Eszter, Hadnagy Szilvia, Dankó Zsuzsanna és
Orsós Sándor.
A rendezvény egy filmvetítéssel, majd a látványos keringővel ért véget. Ezután az intézmény aulájában – mintegy másfélszáz résztvevőnél – kezdetét vette a szalagavató bál. DI

Szalagavató a Széchenyi István
Új szabályok a temetőkben Szakképző Iskolában
A díjakat tekintve nem, de tartalmában néhány helyen megváltozott Tapolca Város
Képviselő-testületének temetőrendelete.
A jövőben a város három temetője reggel
hét és este nyolc óra között tart nyitva. A temetkezési vállalkozóknak a temetést, annak
időpontja előtt legalább 24 órával be kell
jelenteni a Polgármesteri Hivatal Általános
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál.
Ha a temetés nem szertartás keretében történik, a hozzátartozókra akkor is vonatkozik a
bejelentési kötelezettség. Kivételes esetben, ha
a temetés szombaton történik, akkor a temetés
előtt legalább három nappal szükséges a bejelentést megtenni.
Ezeken kívül jelentős változás az, hogy bármely síremlékkel kapcsolatos munka elvégzését csak a temetőőr jelenlétében lehet elvégezni. A módosított rendeletben kitérnek arra
is, hogy a síremlék felállításkor keletkező hulladékot a munkálatokat végzők kötelesek elszállítani.
KM

Évfordulók
21 éve
1991. február
„32-en alakították meg ez év februárjában a
tapolcai iparoskört.” Az egyesület alapítói az
1941-ig működő jogelőd, az Ipartestület hagyományait folytatták. A Polgármesteri Hivatal 138
négyzetméter alapterületű pincehelyiségét az
Iparoskör társadalmi munkában helyrehozta,
hogy legyen helyiségük.
371 éve
1641. február 1.
Batthány Ádám dunántúli főgenerális vezetésével mintegy 4000 fő indult a befagyott Balatonon
keresztül az igali török építette palánkvár ellen
Tapolcáról. Február 2-án elérték és elfoglalták.
111 éve
1901. február 21.
Tapolca község kérelmezte ingyenes gazdasági
népkönyvtár adományozását. Ezt 1902-ben meg
is kapták.
121 éve
1891. február 22.
Tapolcza és Vidéke nyomtatását helyben végzik
a Lőwy nyomdában.
121 éve
1891. február 22.
A zalavármegyei kör Sümegi Vilmos indítványára
elhatározta, hogy mozgalmat indít Batsányi János,
a Linczbe száműzött régi magyar költő hamvainak
hazaszállítását illetőleg. A kör az ügy intézésére hármas bizottságot választott, melynek tagjai, Hertelendi
László, Somogyi Ede és Sümegi Vilmos.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A közel 130 éves szakképzési múltra
visszatekintő, Széchenyi István Szakképző
Iskola szalagavató ünnepsége és bálja
január 20-án volt a Városi Rendezvénycsarnokban. A rangos és nagyszabású
ünnepségen az idei esztendőben több mint
200 tanuló kapott szalagot.
A szalagfeltűző ünnepséget Szollár Gyula
igazgató nyitotta meg köszöntőjével. Beszédében kitért arra, hogy az iskola igyekezett
szilárd alapot adni az életben való eligazodáshoz, boldoguláshoz. Figyelmeztetett arra, hogy
az életét mindenkinek saját magának kell tartalommal megtöltenie. Ehhez szilárd erkölcs
és szakmai elhivatottság kell. A jó szakem-

Fotó: Iskola

A felnőttkor küszöbén
berek előtt kitárult a világ és megvalósíthatják álmaikat.
Az ünnepi estet immár hagyományosan a
végzős tanulók műsorai követték, hogy viszszatekintve, osztályfőnökeikkel karöltve, közösen idézhessék fel az együtt töltött évek
hangulatát. A végzősök nevében Stan Emese
Ildikó búcsúzott.
A szalagavató bál az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a nyitótánccal vette
kezdetét, amely Szabó Richárd táncoktató és
a résztvevő tanulók kitartó és igényes munkájának köszönhetően nagy sikert aratott.
NHE

A búcsú első pillanatai
A többi középfokú oktatási intézményhez
csatlakozva – február 4-én – a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium is megtartotta szalagavató ünnepségét. Közel száz
végzős diákra került föl a névadó arcképét
ábrázoló kitűző és a szalag a Városi Rendezvénycsarnokban.
Varga Tiborné intézményvezető útravalójában az egyik legszebb, legjelentőségteljesebb és legörömtelibb dolognak – az élet kü-

Gólyahír

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
gyermekük: Áron Ferenc
Balázs Ferenc és Németh Zsanett
Gratulálunk!

Felhívás
Tapolca Város Polgármestere felhívással fordul Tapolca Város közigazgatási területén,
valamint a Szent György-hegyi Hegyközség és a Badacsonyi Borvidék területén lévő bortermelőköz, hogy kiválassza Tapolca Város Borát 2012. évben is.
Nevezni fehérborok esetén csak 2011-es évjáratú borral lehet.
Leadási határidő: 2012. március 09. (péntek) 16.00 óra (Tamási Áron Művelődési
Központ; Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)
A versenykiírás megtekinthető, illetve átvehető Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) portáján, valamint a Tamási Áron Művelődési Központban
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.).
Császár László, Tapolca Város Polgármestere

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2012. január hó 22. nap 10:00 és 2012.
január hó 24. nap 13:00 óra közötti időben a
Keszthelyi úton található Köztemetőből egy
sírra elhelyezett bronzvázát tulajdonított el a
benne lévő művirágokkal együtt. A bűncselekménnyel okozott kár: 70.000. Ft.
- Üzletszerűen szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás helyi lakosok ellen, akik

szöbének – nevezte a szalagavatót. Kiemelte:
– Nehéz, embert próbáló időkben kell emberként helytállnotok. Szilárd erkölcsi alapokat,
megbízható értékrendet adtunk nektek… családotokkal együtt. Azt várjuk tőletek, hogy
mindenhol teljesítsétek, amit vártok önmagatoktól, s amit várunk tőletek.
Utalt az iskola és a szülök fontos szerepére,
jelentőségére, majd kitért a felelősségre, amit
véleménye szerint a végzős diákok át is éreznek, és beváltják majd a hozzájuk fűzött reményeket.
– Bízunk bennetek, kívánunk nektek erőt
és hitet az elkövetkezendő években, évtizedekben, egész életetekben! – fejezte be gondolatfüzérét Varga Tiborné igazgató, majd
hagyományokhoz hűen föltűzte a szalagokat
az osztályfőnökökre, ők pedig a meghatódott
diákokra.
A végzősök nevében Nagy Szintia búcsúzott.
Az ünnepség záróakkordjaként a Tarjányi
Sándor koreográfiájára készült nyitótáncot
adták elő a tizenkettedisek.
Ezután hajnalig tartó felhőtlen szórakozás, tánc vette kezdetét. A zenét a Hellokids
formáció szolgáltatta.
DI

2012. február hó 01. napon a Hegymagasi út
melletti, letermelés alatt álló erdőterületről
kb. 0,25 m3 nyárfát tulajdonítottak el.
- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2012. február
hó 01. nap 17:45 és 2012. február hó 02. nap
12:00 óra közötti időben a Batsányi János utcában található családi házba ajtó befeszítés módszerével behatolt, majd onnan 30 méter rézcsövet tulajdonított el. A lopási kár: 80.000. Ft, rongálási kár: 80.000. Ft. (Forrás: Rendőrség)
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Fotó: Dancs

Barcza Tiborné osztályfőnöknek Varga
Tiborné igazgató tűzi föl a szalagot

Házasságot
kötöttek:
Horváth Szabolcs és Horváth Eszter

Adomány
a hajléktalanoknak
A Hit Gyülekezete tapolcai hívei február 6-án tartós élelmiszerből és tisztítószerből álló adományt nyújtottak
át a Hajléktalanszállón élőknek. Az
átadáson – a Gyülekezet kérésére –
a helyi sajtó is részt vett.
Mint Mézes András lelkipásztortól
megtudtuk, a tapolcai adományozás
egy országos akciónak, a Hites Adakozók Hálózat Szeretetszolgálatának szerves része. Az adomány összeállítása
előtt megkérdezték a Hajléktalanszálló
vezetőjét arról, hogy mire van elsősorban szükség. Ennek ismeretében állt
össze az adománycsomag. – Terveink
között szerepel, hogy rendszeresen fogunk gyűjteni a rászorulóknak – tette
hozzá a lelkipásztor.
NHE
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A beiratkozások időpontjai az óvodákba, iskolákba
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A tavasz közeledtével tájékoztató kiadványunk által szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek segítséget nyújtani abban, hogy
melyik óvodát, tagóvodát, iskolát, tagiskolát
válasszák gyermeküknek. A döntés megkönynyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal, hogy
lehetőséget biztosítunk városunk nevelési
intézményeinek a bemutatkozásra. A személyes tapasztalatokat figyelembe véve választhatnak tagóvodát, óvodát, tagiskolát, iskolát
gyermekük adottságainak megfelelően.
A tájékoztató kiadvány kérhető az iskolákban, az óvodákban, a bölcsödében, a
gyermekorvosi rendelőkben és a Polgármesteri Hivatal portáján.
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvodába a beiratkozások időpontja: március 21-22. (szerda,
csütörtök) 9.00-16.00 óra között.
A Szeretet Leányai Társulata fenntartásában működő Szent Erzsébet Óvodába beiratkozások időpontja: március 21-22. (szerdacsütörtök) 9.00-16.00 óra között.
Az óvodákba a helyszínen lehet beiratkozni.
A kijelölt tagóvodai működési (felvételi) körzetbe történő beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivo-natát, TAJ kártyáját, az egyik szülő
(gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen)!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2012/2013. tanévre a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységében 1 zenei és 1 normál tantervű
osztály, a Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményében 1 két tanítási nyelvű osztály, a
Kazinczy Ferenc Tagintézményében 3 normál tantervű osztály indítását engedélyezte.
Tapolca Város Önkormányzata a fenntartásában működő általános iskolai nevelést
ellátó intézményekbe jelentkezőknek a be-

iratkozások időpontját március 21-22-én
(szerda, csütörtök) 9.00-16.00 óra között
állapította meg.
Beiratkozás helye: Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége (Tapolca, Úttörő u. 1-5.), Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye (Tapolca, Stadion u. 16.), Kazinczy
Ferenc Tagintézménye (Tapolca, Kazinczy tér
4.); Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola (Tapolca, Templom domb 6.).
A beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
TAJ kártyáját, az óvoda által kiállított, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt,
az egyik szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcím kártyáját és gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát,
ha van ilyen! A torlódás elkerülése érdekében
javasoljuk a beiratkozási idő teljes kihasználását.
A döntés megkönnyítéséhez kívánunk
hozzájárulni azzal, hogy lehetőséget biztosítunk városunk azon oktatási intézményeinek
a bemutatkozásra is, melyek nem Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működnek.
Közoktatási intézményeink gazdag kínálatot nyújtanak, mindezt megtapasztalhatják a
nyílt napok keretében. Ez az alkalom jó lehetőséget biztosít arra, hogy bepillanthassanak
az adott intézmény mindennapjaiba. A személyes tapasztalatokat figyelembe véve választhatnak iskolát, tagiskolát gyermekük adottságainak megfelelően.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete lehetőséget biztosít a vidéki
gyermekek beíratására nevelési-oktatási intézményeibe.
Tapolca város komplett oktatási rendszert
biztosít az itt tanuló diákok számára, mely az
óvodai neveléstől kezdődően az alapfokú oktatáson keresztül az érettségiig tart.
További felvilágosításért forduljanak bizalommal az Önkormányzati Gazdálkodási Iroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Császár László polgármester

Megelőzéssel, környezettudatos vásárlással
és szelektív hulladékgyűjtéssel
erdőket mentünk meg
Környezettudatos vásárlással, a hulladékképződés megelőzésével és a háztartásunkban keletkező hulladék szelektív gyűjtésével sokat tehetünk környezetünk, így
az erdők védelméért.
A tej és gyümölcslevek italos kartondobozokból, hazánkban évente közel 450 millió darab
kerül forgalomba. Ez azt jelenti, hogy a 3,8 millió magyar háztartás átlagosan 125 darab italos kartondobozt használ el. Ennek a mennyiségnek
azonban csupán 19%-át, azaz családonként 23 darab italos kartondobozt
gyűjtenek vissza szelektíven. Ha figyelembe vesszük, hogy a szelektíven
gyűjtött italos kartondobozok 75%-a papír, amelyből papírgyári technológiával egyszerűen készíthető újrapapír termék, pl.: cipős doboz, jegyzetfüzet vagy akár papír kéztörlő. Könnyedén beláthatjuk, hogy nem szabad a
szemétbe dobni ezt a hasznosítható, értékes anyagot, mivel ez a természeti
erőforrások elpazarolását jelenti.
Környezettudatos vásárlással, vagyis a felesleges hulladék képződésének
megelőzésével és szelektív hulladékgyűjtéssel sokat tehetünk az erdők védelméért. Ha a papírhulladék képződését megelőzzük, a keletkezett papírhulladékot pedig újrahasznosítjuk, kevesebb fa kitermelésére van szükség.
Az italos kartondobozok újrahasznosíthatók. Jellemzően a sárga
(műanyag), egyes városokban a kék (papír) szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtsük őket! További információ www.italoskarton.hu

„Bukfencmester voltam...”

Fotó: Füstös

Isten éltesse, Tanár Úr!
Így határozta meg hivatását Farkas Endre
testnevelő tanár, akit 90. születésnapja alkalmából Bartók Béla utcai otthonában köszöntött fel Császár László polgármester és
volt tanítványa, Koppányi Ferenc önkormányzati képviselő.
Bandi bácsi Letenye mellett született. Elmondása szerint az volt a legnagyobb élménye, hogy 4 év hadifogság után hazatérhetett
Magyarországra. Az '56-os forradalom idején
már Tapolcán élt feleségével, aki szintén pe-

Tapolca – ahogy én szeretem!
Városi fotópályázat 2012
Tapolcai Város Önkormányzata és a Tapolca Kft.-Tamási Áron Művelődési Központ
nyílt fotópályázatot hirdet Tapolca – ahogy én
szeretem! címmel abból a célból, hogy erősítse a helyi identitástudatot, bemutassa városunk természeti és épített környezetének szépségeit, közvetítse Tapolca szellemiségét. Olyan
szemlélettel, különleges látásmóddal mutassa
be a várost, amely a helyi ember számára a
szerethető szülővárost-lakóhelyet, a vendégturista számára pedig olyan úti célt jelent,
amelyet érdemes többször felkeresni.
Pályázhat: Bármely természetes személy
14 év felett.
Valamennyi képet előhívott/fotó minőségben nyomtatott formában és CD-n is be kell
nyújtani! A fotók fekete-fehér és/vagy színes
kidolgozású papírképek lehetnek. A fotók mérete minimum A/4-es, maximum A/3-as lehet.
Az elkészült képek .jpg vagy .raw formátumban, kétféle méretben: kis felbontásban:
630x420 pixel, valamint nagy felbontásban:
3600x2400 pixel álljanak rendelkezésre. Egy pályázó maximálisan 10
fekete-fehér, vagy színes, a nyilvánosság előtt még nem szerepelt
felvétellel pályázhat. A 10 kép lehet
sorozat is, ám azokat a zsűri megbonthatja. A beadott pályamunkákat
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jeligével kell ellátni – a jeligét (amely valamennyi fotó esetében ugyanaz) és a fotó készítésének pontos helyszínét (utca, házszám)
kérjük megnevezni (fotó-kímélő íróeszközzel
a beadott fotók hátulján. Továbbá, lezárt – a
fotón is feltüntetett – jeligés, kis borítékban
mellékelje a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. Csak valamennyi feltétel teljesítésével fogadjuk el a beadott pályázatokat!
A pályamunkák beadási határideje: 2012.
március 9. (szerda) 12.00 óra.
Cím: Tamási Áron Művelődési Központ,
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
A beérkezett anyagból szakértő zsűri választja ki a díjazott, illetve a kiállításon bemutatandó alkotásokat. A pályamunkákat nem adjuk vissza, későbbi megjelentetésének jogát
fenntartjuk. A pályázati kiírás a Tapolcai Városi TV Képújságában, Tapolca Város honlapján, a város Facebook oldalán is megjelenik.
A pályázaton résztvevők legjobb munkáit
eredményhirdetéssel egybekötött fotókiállításon ismerheti meg a nagyközönség Tapolca Város Napján, 2012.
március 30-án a Hotel Pelionban.
A legjobb fotók díja: I. helyezett
– 100.000 Ft, II. helyezett – 50.000
Ft, III. helyezett – 25.000 Ft.

Tarány Jucika emlékére
Nem tudtalak személyesen utolsó utadra
elkísérni, így hát soraimmal búcsúzom Tőled.
Jucika!
Mert így szólítottunk téged, a mindig vidám, mindnyájunk arcára mosolyt csaló, örökké optimista osztálytársunkat. Hogy lehet,
hogy már nem vagy közöttünk? Emlékszel?
Nem olyan régen, úgy a 60-as évek elején,
amolyan általános iskolás hévvel, délutánokon át írtuk és írtuk Tapolca város történetét. Milyen komolyan vettük! Iskola után hozzátok mentünk, és amolyan „Nagy Jenő tanár bácsis” stílusban próbáltuk megfogalmazni mindazt, amit csodálatos vidékünkről és városunkról tudtunk, vagy tudni véltünk.
Ám az idő kivette kezünkből a tollat. Nem
sikerült a nagy mű. Később, az érettségi találkozókon, a „Gyula hegyén” nevetve ter-
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dagógus, és akivel 2013-ban a 60. házassági
évfordulójukat ünnepelhetik. A Tanár Úr szívesen emlékezett vissza a testnevelés órákra,
a versenyekre, majd később a tanfelügyelői
időszakra. Szépkorúként kertészkedik vagy
rejtvényt fejt. Egy lánya és egy fia van, akik
az egyedüli lányunokával Budapesten élnek.
Az ünnepelt az év borát, virágcsokrot, vásárlási utalványt és a miniszterelnök kézjegyét viselő emléklapot kapott a kerek évforduló alkalmából.
FZS

Új Tapolcai Újság

vezgettük, talán folytatni kellene!
Sajnos, a napokban jött a szomorú hír.
Oly gyorsan, oly váratlanul elmentél!
Mondd Jucika! Most, mi legyen Tapolca
történetével? Lehet, hogy egyszer mégis befejezzük?
Ám ott már Nagy Jenő tanár bácsi, sőt
kedves osztályfőnökünk, Varga Tóni bácsi is
segíteni fog. Tán néhány simogatásnak tűnő
kedves pofon kíséretében? Sőt, egyszercsak
ott lesz velünk az egész osztály!
A mű címét tudni fogjuk, csak azt kell
eldönteni, ki legyen a szerző??? Nem lesz
nehéz a döntés: a IV. C.
Isten veled Jucika! Osztálytársaid nevében is Isten veled! Nyugodj békében!
Egykori kedves barátnőd, ifjúkori szerzőtársad:
Fehér Andrea

OKTATÁS

A 2012/13-as tanév elsős tanítóinak bemutatkozása
Lakossági kérésnek tesz eleget az Új Tapolcai Újság azzal, hogy módot ad arra, hogy az új tanév elsős tanító nénijei az újság hasábjain
keresztül is bemutatkozzanak. A tapolcai általános iskolák mindegyike élt a felkínált lehetőséggel.

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Vizeli Csilla vagyok, a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola tanítója. 17 éve dolgozom a katolikus iskolában, s ez idő alatt leginkább 12. osztályosokat tanítottam. Munkám elismeréséül 1999-ban Szent Gellért Érdemérem ezüstfokozatával jutalmaztak.
Az iskolába lépéssel egy új korszak kezdődik a gyermekek életében. Az előforduló nehézségek feloldását, az akadályok
könnyebb legyőzését nagy mértékben az
is megkönnyíti, hogy főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel is rendelkezem.

A gyermekek alapkészségeinek, személyiségének széleskörű fejlesztésén túl fontosnak tartom a zenei nevelést is, amelyben kiemelkedő szerepet kap a szoprán
furulyával való megismerkedés.
Pedagógusi nevelői hitvallásom összecseng Váci Mihály gondolataival:
„Osztani magad, hogy így sokasodjál;
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál;
Hallgatni őket, hogy tudd a világot;
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
Az iskola alsótagozatos napközis tanítója Molnárné Albert Bernadett.

Fotó: Iskola

Tanító és tanuló összhangja a tanórán

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS INTÉZMÉNYEGYSÉGE

Csak ügyesen! – Gabi néni a kis tanítványai között

Szijártóné Lovász Gabriellának hívnak,
a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének tanítója vagyok. Idejártam általános iskolába, zenei tagozatos osztályba. Több volt diáktársam gyermekét tanítottam, vagy tanítom. Nagyszerű érzés! Gyermekkoromban is tanítónak készültem. A gyermekek szeretetét családi indíttatásból édesanyámtól kaptam, aki a Városi Bölcsőde
gyermekgondozónője volt. Két fiam van, Áron
érettségi előtt áll, Jácint negyedik osztályos.
1991-ben végeztem az Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolán. Tanulmányaim
befejeztével a Batsányi-iskolába kerültem,
mint pályakezdő. Sokat tanultam ott, de nagy
öröm volt számomra, mikor régi tanáraim
hívtak – már tanítóként – egykori iskolámba.

Szijártó Miklósné (Márti néni) vagyok.
Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Balatonedericsen végeztem, majd a
tapolcai Batsányi János Gimnáziumban érettségiztem. Gimnáziumi éveim alatt sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mi leszek, ha
„nagy” leszek. Azt mindig tudtam magamról,
hogy nagyon szeretem a gyerekeket, ám nem
volt határozott szándékom, hogy tanító legyek. Utólag azonban nagyon örülök, hogy
jelentkezési lapomat a győri Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolára adtam be, ahol
1989-ben végeztem.
Azóta a Bárdos-iskolában dolgozom. Napközis párom Fodorné Sarmon Emília, aki fejlesztőpedagógusként nagyban segíti munkámat.
Két gyermekem van, Tamara és Miklós, akik

Márti nénivel a tanórán

Fotó: Iskola

a mi iskolánkban fejezték be általános iskolai
tanulmányaikat, jelenleg mindketten gimnazisták.
Tanítói munkám mellett szabadidőmben
szívesen festek akvarelleket, főleg csendéleteket és tájképeket.
Remélem, sok aranyos, leendő első osztályos kisgyereket ismerhetek meg, hiszen nincs
számomra nagyobb öröm annál, amikor minden nap érzem őszinte ragaszkodásukat, szeretetüket, s látom, amint a kis apróságok a szemem láttára válnak óvodásból igazi iskolássá.
Bemutatkozásomat Móricz Zsigmond gondolataival zárom:
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud.”

Szombathelyen elvégeztem a tánc- és drámapedagógia szakot, majd pedagógus szakvizsgát is tettem. Ma iskolánk alsó tagozatos
munkaközösség-vezetője vagyok.
A zene, a tánc mindig meghatározó volt
számomra. Hat évig zongoráztam, majd a
diákkori énekkaros évek után jelenleg is kórustag vagyok a Tapolcai Kamarakórusban.
Intézményünkben néptáncot tanítok az alsó
tagozaton. Napközis párom Magyar Ferencné,
akivel több éve eredményesen dolgozunk
együtt.
Tanítói hitvallásom leírható egy költői
üzenettel is, mindössze két mondatban:
„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak
tartsanak! Egyszerűen csak szeress, és fontos
leszel!” (Simon András)

Fotó: Iskola

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS SPORT-ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE

Fotó: Iskola

Képünkön a leendő elsősök tanító nénije

Nagyné Baumgartner Erzsébet vagyok.
Tanítói diplomámat a győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főiskolán szereztem. 1987 óta dolgozom a Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János Tagintézményében, illetve korábban a Batsányi
János Általános Iskolában, ahol mindig
elsős és második osztályos tanítványaim
voltak. Lassan az első tanítványaim gyermekeit is taníthatom.
Tudom, hogy minden iskolaérett gyermek nagy várakozással, érdeklődéssel, de
kissé szorongva is készül az iskolába.

Éppen ezért munkám során legfontosabb feladatomnak tekintem a kisgyerekek bevezetését az iskolai életbe, a zökkenőmentes átmenet biztosítását az óvodából az iskolába.
Meghallani a gyerekek kimondott és ki nem
mondott gondolatait, a kisgyermek teljes személyiségét alakítani. Törekszem hivatásomat
legjobb tudásom, lelkiismeretem szerint, felelősséggel betölteni.
Célom, hogy derűs, szeretetteljes légkör
biztosításával oldjam szorongásaikat, és már
az első napoktól kezdve a tudás öröméhez
juttassam őket, hogy a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák ta-

nulmányaikat. Tanításom középpontjába azoknak a képességeknek a fejlesztését helyezem,
melyek biztosítják az alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint az ismeretszerzés és feldolgozás örömét az életkori sajátosságok figyelembevételével.
A napközis párom Kapy Izabella, akivel
évek óta harmonikus a munkakapcsolatom.
Lehet játszva tanulni? … Lehet!
Jó érzés elmenni egy-egy osztálytalálkozóra, ahol láthatom felnőtté vált diákjaimat,
hogy érdemes értük, a gyermekekért dolgoznom.
Folytatás a 8. oldalon...
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Folytatás a 7. oldalról...

A 2012/13-as tanév elsős tanítóinak bemutatkozása
TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KAZINCZY FERENC TAGINTÉZMÉNYE

Képünkön Hepp Tamásné és tanítványai

Hepp Tamásné, Rita néni vagyok.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem l985-ben, tanító szakon.
A tanítói pályát a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kezdtem 27 éve, először napközis nevelőként, majd tanítóként. Hosszú évek
óta tanítok első és második osztályosokat. Az
elmúlt évek alatt számos tanfolyamot végeztem el, melyek segítik pedagógiai munkámat.
Szeretek tanítani, ma is hivatásomnak tekintem a tanítói pályát. Iskolánkban hat évig
vezettem az alsós munkaközösséget. Célom a
tanítványok harmonikus személyiségének kialakítása, mellyel állandóan változó világunkra kívánom felkészíteni őket már alsó tagozaton is.
Olyan légkört teremtek az osztályban, ahol

Horváth Csabáné, Mónika néni vagyok,
26 éve tanítok. Pályám kezdetén Ajkán dolgoztam, 19 éve vagyok a Kazinczy Ferenc
Tagintézményben. Ez idő alatt mindig 1-2.
osztályos kisgyermekekkel foglalkoztam.
Ez a korosztály érzelmileg is nagyon közel
áll hozzám, elvarázsol az őszinteségük, tisztaságuk, szeretetük. Minden tanítási óra vagy
szabadidős foglalkozás, kulturális rendezvény újabb és újabb élményt, érdekes pillanatokat hoz, örömet szerez.
Pályám során rengeteg szabadidős foglalkozáson, külön programon, versenyen vettem
és veszek részt tanítványaimmal, általában ezek
szervezésében, lebonyolításában is jelentős részt
vállalok.
Különleges hangsúlyt kapnak nálam az is-

kolai és nemzeti ünnepek, melyeken kis tanítványaimmal együtt lelkesen szerepelünk.
A szülőkkel való kapcsolattartásban is az
őszinteség, következetesség jellemez. Mindig nyitott vagyok a gyermekekért, az ő fejlődésükért végzett közös munkálkodásra,
együttes gondolkodásra.
Hivatásomnak érzem ezt a nemes feladatot, szeretem a gyerekeket, minden tőlem telhetőt megteszek értük, mind az oktatás, mind
a nevelés terén.
Úgy érzem, a tanítás a munkám mellett
hobbim is. Még ennyi év után is nagy várakozással, lelkesedéssel és örömmel járok kis
„gyermekeim” közé.
Ebben a szellemben, lelkesen és egészséges izgalommal várom új elsőseimet is.

Mónika néni órát tart

Visontai Erzsébet vagyok.
Szombathelyen végeztem 1995-ben a
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító
– olasz szakán. Pályámat Köveskálon kezdtem, majd 2004-ben Kővágóörsre kerültem.

2009-től dolgozom a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében.
Tanítói munkám során tanítottam eltérő
tantervű tagozaton, tanulószobán, első, második és negyedik osztályban, mint osztály-

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Visonai Erzsébet a tanítványai között

Fotó: Iskola

tanító és napközis csoportban is. Kollégáimmal mindig harmonikus együttműködésben,
felelősségteljesen dolgoztunk, dolgozunk
együtt a ránk bízott kisgyermekekért.
Tanórán kívül vezettem színjátszó szakkört. Erdei iskolába is több alkalommal vittem gyerekeket. A versenyeken tanítványaim szép eredményeket értek el. (matematika
verseny, szavalóverseny – Szlovákia) Fontos
számomra, hogy a gyerekek félelmek nélkül
lépjenek be reggelenként az osztályba, és a
tanulás során sok játékkal, vidámsággal, érdekes dolgokkal találkozzanak. Jó érzés látni, amikor egy kezdetben zárkózott gyermek
néhány hónap elteltével ki mer állni szerepelni, mesélni, táncolni. Ezeknek a szerepléseknek a sikereit átélni a gyerekekkel és a
szülőkkel egyaránt. Célom, hogy kellemes
légkörben minél több, alaposabb tudást
adjak át, hogy nyitott szívű és gondolkodású,
érdeklődő gyerekek kerüljenek ki a kezem
alól. Várom a leendő első osztályos kisdiákokat!

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA
ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Fotó: Iskola

Képünkön Orbán Kitti tanítónő
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Orbán Kitti vagyok.
Tapolcán születtem 1976. szeptember 15-én.
Az általános iskolát Tapolcán végeztem. Középiskolai tanulmányaimat Veszprémben a
Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam. 1995-ben érettségiztem.
1996-ban felnőtt szakápolói minősítést szereztem.
Az egészségügyben mint ápolónő, a tapolcai kórház belgyógyászati osztályán dolgoztam 1996-1998-ig.
2000-2002 között végeztem el a felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens OKJ-s tanfolyamot. 2003 februárjában a tapolcai Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciá-

a tanulók biztonságban és jól érzik magukat,
személyiségük jól fejlődik.
Törekszem a tanulók egészségének megőrzésére, az egészséges életforma kialakítására.
Lényeges, hogy minél zökkenő mentesebben
átvezessem a gyerekeket az óvoda játékközpontú világából a tanulás rejtelmeibe. Fontosnak
tartom az iskolába lépő gyermekben kifejleszteni a megismerés, megértés és tanulás iránti nyitottságot.
Kiemelkedő feladatnak tekintem a gyerekek
tanulási szokásainak megalapozását. Támogatom az egyéni képességek kibontakozását.
A szülőket partnernek tekintem a nevelésben, hiszen munkám nem lehet teljes a család
megerősítése nélkül, törekszem a velük való
kapcsolattartásra.

lis Szakiskola és EGYMI dolgozója lettem,
mint gyógypedagógiai asszisztens.
2004-2008-ig Győrben az Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskolán tanultam.
2009-ben szereztem gyógypedagógus tanári
diplomát.
A Szász Márton-iskolában pedagógusi pályámat napközis nevelőként kezdtem. Több
éve az iskola 1-4. évfolyamának vagyok az
osztályfőnöke.
A nevelői és oktató tevékenységem során
figyelembe veszem a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét.
Jó érzéssel tölt el, ha látom tanítványaim
fejlődését és a közös munka eredményét.
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Felhívás
Díszdiploma
adományozása
pedagógusoknak
Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati
Irodája tisztelettel felhívja a Tapolcán élő
óvodapedagógusok (óvónők), tanító és
tanárok figyelmét a díszdiploma igények
benyújtási határidejére, illetve a jogosultság feltételeire. Díszdiplomára az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár) jogosult,
aki pedagógusi pályán legalább 30 évet
eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, illetve 75 évvel ezelőtt kapta kézhez.
A díszdiploma adományozásához kérelmet, adatlapot és egy rövid szakmai
önéletrajzot is szükséges csatolni.
Aranydiploma igénylése esetén a kérelem beadásakor be kell mutatni az eredeti oklevelet és igazolást a munkaviszonyokról, melyről másolatot készítünk.
Minden további fokozat igénylésekor
az előző fokozatú díszdiploma fénymásolatának csatolása is elegendő.
A kérelem leadásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tóth Mária oktatási referens 87/511157
A kérelem leadásának ideje: 2012.
március 14.
Adatlap a Hivatal portaszolgálatán
kérhető és letölthető a www.tapolca.hu
honlapról.
Tapolca, 2012. február 27.
Császár László
polgármester
Az oldalakat összeállította:
N. Horváth Erzsébet

KULTÚRA - HAGYOMÁNYTEREMTÉS

A Magyar Kultúra Napján
Tapolca pezsgő kulturális életének egyik
szép példája volt a Magyar Kultúra Napján megtartott két könyv bemutatója és a
meghívott vendégek színvonalas előadása
is. A rendezvénynek január 26-án a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum adott otthont.
Németh István Péter költő, irodalomtörténész gondolatait követően Szijártó István, a
Százak Tanácsa ügyvivő elnöke szólt a csoport tevékenységi köréről és szerepvállalásáról. Kiemelte: – Fontos, hogy mentsvár és nemzeti kincs legyen a magyar kultúra, tisztelgünk anyanyelvünk előtt.
„Emberit, s magyart!” valamint a „Mindennapi kenyerünk – ma” címmel két kiadványt is megjelentettek, amelyek beszélő cí-

mük mellett fontos gondolatokat és tényeket
is tartalmaznak.
A Nyugat-magyarországi Egyetem intézményigazgató tanára és a révkomáromi Selye
János Egyetem professzora is egyben dr.
Kovátsné Németh Mária, aki érdekfeszítő előadását vetítéssel tette még szemléletesebbé.
– Viselkedésünket a társadalom nagymértékben meghatározza. Ahhoz, hogy ember legyen az ember, nevelésre van szüksége, mert
értékközvetítő jelentőséggel bír – mondta.
A hit, a vallás jelenlétéről, létfontosságáról
fejtette ki véleményét dr. Somogyi Győző
teológus, a Magyar Művészeti Akadémia
tagja, Munkácsy-díjas festőművész.
Dancs István

Csurka István emlékére
(1934. március 27. - 2012. február 4.)

40 éves a Batsányi Táncegyüttes
A születésnapos Batsányi Táncegyüttes fergeteges gálaműsort adott január 29-én a
Városi Rendezvénycsarnokban.
Az est felemelő pillanata volt a ma
már csak vendégként jelenlévő Németh
László vezetőnek a köszöntése, aki közel 4 évtized után nem rég adta át a stafétabotot utódjának, Figler Károlynak.
A nemzetközi és hazai közönség előtt
nagyon sok sikert arató néptáncegyüttes
számtalan díjat is magáénak tudhat. Nemcsak Tapolca elismerését vívták ki maguknak a táncosok, de a Veszprém Megyei Pro
Comitatu-díj birtokosai is.
A város nevében Császár László polgár-

mester mondott köszönetet a 4 évtizedes,
magas színvonalú kulturális tevékenységért, és ígérte, az Önkormányzat továbbra
is támogatni fogja az együttest.
A köszöntő szavak után a táncosoké
volt a főszerep a színpadon. Felléptek az
együttes mai és régi tagjai, köztük az innen
indult Csaba Zsolt, aki a Magyar Állami Népi Együttes aktív táncosa. Az együttes tagjai koszorúkkal emlékeztek meg azokról,
akik már nincsenek az élők sorában.
A hálás közönség percekig zúgó vastapssal mondott köszönetet a 40 évnyi áldozatos munkáért, a csodálatos táncokért.
N. Horváth Erzsébet

Meghívó böjti bibliaórákra
A Tapolcai Református Egyházközség szeretettel hívja és várja Kedves Testvéreit a böjti
bibliaórai alkalmakra.
Témák:
– Március 2-án: „Önkéntes diakóniai év Németországban” – képes beszámoló (Eizler Csaba)
– Március 9-én: Izraeli képes beszámoló (Farkas Mihályné)
– Március 16-án: „Afrika” – kongói képes beszámoló egy amerikai
misszionárius szemével.
– Március 23-án: Filmest (utána beszélgetés a filmről)
– Március 30-án: Filmest (utána beszélgetés a filmről)
Minden esetben a gyülekezeti teremben tartjuk alkalmainkat.
A kezdések időpontja: 16 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rock-szerdák a Szent György Panzió
és Étteremben
Szijártó János neve a legtöbb olvasó számára ismerősen csenghet újságíró-berkekből. Emellett egy zenekar vezetője, gitárosa is a karizmatikus férfi. Új Idők névre
hallgató formációjáról már olvashattak lapunkban. Ezúttal egy érdekes kezdeményezésükről tájékoztat.
– Megkerestem és tájékoztattam Gárdost
Tamást, hogy az épület alatt húzódó pince
nagyszerű és alkalmas hely lenne a zenekar
próbái számára. Előtte Tapolca-Diszelben, a
Csobánc Kultúrházban gyakoroltunk, amiért

Fotó: Dancs

Új Idők: trióban folytatják

ezúton is köszönet Bognár Ferenc igazgató
úrnak. Igyekeztünk közelebbi helyre fókuszálni, az egyszerűbb megoldás felé elmozdulni.
Bognár urat is tájékoztattam, helyeselte a
döntést... Gárdos Tamás pedig pozitívan állt
hozzá. A panzió pincéjében a hangtechnika
adott, viszonylag kevés háttérmunkával, pakolással megússzuk az itteni próbákat. Szerdánként 18:30 és 21 óra között várunk minden érdeklődőt, akik kiváncsiak az Új Idők
zenekarra. Innen az elnevezés is: Rock-szerda. Azonban hangsúlyozom, ezek csak nyitott
próbák, de elképzelhető, hogy a jövőben – péntekenként – akár koncert is lehet belőle, illetve esténként más bandát is hallhat a közönség.
A zenekar frontembere lapunk kérdésére
elmondta, hogy továbbra is nemzetünk szétforgácsolódására, környezetünk ártalmaira és
egyéb aktualitásokra szeretnék felhívni a közönség figyelmét, mindezt kemény zenei
köntösbe „csomagolva”, mert egy mondanivalóval és identitástudattal átitatott magyar rockzenekarnak tartják triójukat. Rajta kívül Tóth
Péter dobol, Sajcz Gábor basszusgitározik.
– Április 21-én megrendezzük TapolcaDiszelben a II. Csobánc Rocktalálkozót. Ezúttal már négy formáció csap a húrok közé:
Hungarica, Turán, Határkő és az Új Idők
– tájékoztatott Szijártó János.
DI

Fotó: Archív

A 78 éves korában elhunyt kétszeres József Attila-díjas író, dramaturg, politikus többször járt városunkban.
Az 1980-as években rendszeres látogatója volt a Batsányi Művelődési Központ
színházi estjeinek. Az itt látható fotó is az intézményben, a Petőfi Színház Csurka
István: Házmestersirató című darabjának bemutatóján készült. (Zentai Gábor fotógyűjteményéből)
NHE

Pálos Napok Tapolcán
A Boldog Özséb Alapítvány február 6-ai
kezdettel Pálos Napok Tapolcán címmel
indított többhetes rendezvénysorozatot. Az
Alapítvány így állít emléket a tapolcai
születésű OSPPE páter Ács Ferenc István
(1912-1951) pálos szerzetesnek, aki a kommunista diktatúra idején Pécsett szenvedett
mártírhalált.
Dr. Varga László és Szabó Csaba szervezésében a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában zajló előadássorozat első vendége Hangodi László, a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum történésze volt,

aki Nyugat-Balaton-felvidéki pálos emlékek
címmel tartotta meg előadását. Ennek során
6 környékbeli középkori pálos rendház: a
badacsonyi, bakonyszentjakabi, uzsa-szentléleki, vállusszentmiklósi, salföldi és balatonhenyei kolostorok történetéről és kutatástörténetéről beszélt a megjelent érdeklődőknek.
A következő előadás március 5-én 18 órakor lesz a katolikus iskolában. Meghívott előadó Dr. Kahler Frigyes jogtörténész. A rendezvénysorozat zárásaként Ács Ferenc István
emléktáblájának felavatására kerül sor a
plébániatemplomban.
Miskefi István

Téltemető
– tavaszi időben és vidám hangulatban
Hagyományteremtő szándékkal, nem várt
osztatlan sikert aratott a Tapolcai Téltemető városi rendezvény. A helyi Önkormányzat, Tapolca Kft. – Tamási Áron Művelődési Központ és civil szerveződések támogatásával életre keltett vidám programot – február 25-én – a Városi Piacon és
annak környékén bonyolították le.
A Tanúhegyek Egyesület többször is bizonyította nagyszerű szervezőkészségét, ezúttal
19 csapat nevezett a tüzes borok versenyére.
Felhőtlen jókedv, vidám hangulat, minőségi
nedűk jellemezték a „játékot”, amely „nem
babra”, értékes nyereményekre ment. 20 egyéni és csoport jelezte részvételét a maskarák
bemutatójára is. Az előkészületek a Tamási
Áron Művelődési Központban zajlottak, innen indult a mintegy ötszáz főnyi tömeg a
Kossuth Lajos utcán át a Városi Piac előtti téren felállított színpadhoz, ahol Torma Tamás
„mókamester” köszöntötte az érkezőket, élükön a Télbanyaűzőkkel.
Nagy sikert aratott a maskara-mustra, ahol
sok ötletes jelmeznek tapsolhatott a nagyérdemű. Ezt követően a kulturális blokkban is
ismerős fellépők szórakoztatták a szép számú
közönséget: a Batsányi Táncegyüttes nyitotta a sort, majd a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézmény diákjai, a Csobánc Népdalkör, a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegység tanulói, a
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Széchenyi István Szakképző Iskola hip-hop
táncosai, valamint az elmaradhatatlan Tapolcai Musical Színpad tagjai.
A következő percek az eredményhirdetés
jegyében teltek. A forralt bor főzőverseny legjobbjai után a maskarások is átvehették megérdemelt jutalmukat.
Látványos pillanat volt, amikor „égi” útjára engedték Tapolca Város malac farkát, a
nemzeti trikolorba „öltöztetett” lufikat.
Az est szó szerinti fénypontja a város máglyájának megnyújtása volt a két Télbanyaűző
segítségével, majd a Kinizsi Táncegyüttes hívta táncba a résztvevőket, miközben a tűzbe
vetették a város kiszebabáját. A többiek is így
cselekedtek, saját télbanyájukat és gondűző cédulájukat is megsemmisíthették… búcsút mondva a télnek, borongós időnek, várva a kikeletet.
A hagyományteremtő téltemető rendezvényen Horváthné Dér Erzsébet segített a kiszebáb készítésben, csinos fánkárus lányok
árulták a portékáikat.
A közel ezer érdeklődő, a jó hangulat és
mosolygó arcok bizonyították: településünk
polgárainak szüksége van az ilyen és ehhez
hasonló közösségi élményekre. Említést érdemel a Rendőrség és a Tapolcai Városőrség
és Polgárőr Egyesület is, amely a biztonságról gondoskodott. Végül, de nem utolsósorban
az ötletgazda civil szervezetek is jelesre vizsgáztak.
Dancs István
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Hogy szeressek, hogy jól szeressek, okosan, bölcsen…
A szeretetnek része a dédelgetés is, de mértékkel, mint mindent.
Már a kisbaba is hamar rájön, kit lehet zsarolni. Az elnevelés, következetlenség itt
kezdődik. Később az étkezés, a játék, a ruha, a szórakozás igénye terén lehetnek hibák. (Hogy
követelődző – kritizáló – válogató ne legyen.) Gondos, következetes szülők dolga, gondja ez.
Idegen ebbe nem avatkozhat. (pl.: hogy étel helyett édességet dugdosson a gyerek zsebébe,
vagy tiltás ellenére a gyereknek adjon igazat.)
Ez későbbi bajok kiváltója, erkölcsi, egészségi. A szülői tekintély rombolója. Így csak árt.
A gondoskodáson túl számonkérhető, kisebb – nagyobb nehézségű feladatokat adjunk.
Sikerének örül, vele örüljünk!
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Ugróczky Árpád ökölvívó, mozdonyvezető
(Tapolca, 1912. április 26. – Tapolca, 1992.)

Fotó: Zentai Gábor

Hótorlaszok a ma már nem létező belvárosi házak előtt

Felhívás
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege „Mi van a titkos úton?”
címmel versillusztrációs rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és általános iskolásoknak
Nemes Nagy Ágnes 90. születésnapja alkalmából.
Nevezni lehet a költő bármely versének tetszőleges technikával készült illusztrációjával.
A pályázatok leadási határideje: 2012. március 31.
Bővebb információ kérhető személyesen (Tapolca, Batsányi u. 1., II. em.), vagy a
87/510-788 telefonszámon.

Korunk betegsége, az allergia
Fémallergia
A fémallergia leggyakoribb megjelenési formája a bőrirritáció. Az érintett felület viszket,
kivörösödik, megduzzad, kiszárad és hámlani
kezd. Ha bőrünk huzamosabb ideig érintkezik az allergén reakciót kiváltó fémmel (nyaklánc, karkötő, fülbevaló, óraszíj stb.), akár
megvastagodhat és be is repedezhet. A fémporok, -oldatok belégzése légúti gyulladással
járhat. Megjelenhet nátha, garatgyulladás, illetve kritikus esetben, asztma formájában is. Nyál-

7. rész

kahártya-elváltozást okozhat érzékeny egyén esetében akár a szükséges fogpótlás, fogtömés is!
Felmérések szerint az európai népesség több
mint 10%-a szenved nikkel-allergiától, s ez leginkább a hölgyeket érinti. Allergiát okozhatnak
még: a kobalt, a réz, a króm, a palládium, a
platina, a higany, az arany.
A fémallergia egy életre szól, jelenleg nem
áll rendelkezésre olyan módszer, amellyel megszüntethető lenne.
Folyt. köv.
HL

Tamási Áron Művelődési Központ márciusi programjai
3. 18 óra: Dumaszínház: Hadházi László és Aranyosi Péter; 5-6.: Festményvásár;
5. 18 óra: Lakossági fórum, rendőrségi tájékoztató; 19. 18 óra: Sándor-napi bormustra;
22. 19 óra: Fogi Színház:Négy férfi gatyában, zenés vígjáték két felvonásban; 30.:
Város Napja.
Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs Klub: csütörtök 16.30.
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00. Amatőr Színjátszó Kör: minden kedden 16.30.

Felettünk a csillagok

57. rész
Az első magyar műhold

Magyar idő szerint február 11-én délelőtt
11 órakor elindult az űrbe az első magyar
műhold, a Masat-1.
Az Európai Űrügynökség (ESA) vadonatúj VEGA hordozórakétájának fellövésére a
francia guayanai Kourou űrkikötőben került
sor. A Masat-1 a BME két villamoskari tanszéke (az Elektronikus Eszközök Tanszéke és
a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan
Tanszék), valamint a BME Űrkutató Csoportja hallgatóinak, doktoranduszainak, oktatóinak összefogásával és szponzori támogatással születhetett meg.

Az első magyar műhold pályára állását követően a saját állapotára és környezetére vonatkozó adatokat gyűjti, amelyeket későbbi
feldolgozásra az erre a célra kialakított földi
vevőállomásra továbbít.
A hordozórakéta a Masat-1-en kívül még
további nyolc műholdat állított földkörüli pályára, melyek közül hat a magyarhoz hasonló méretű, úgynevezett pikoszatellit, vagyis
CubeSat. Ezekre a műholdakra az jellemző,
hogy 10x10x10 cm méretűek, és legfeljebb
csak 1 kilogrammot nyomhatnak.
Huszák László

Gyerekszáj
– Anyu, milyen tea ez?
– Hát pipitér.
– De hiszen mi a Kossuth téren lakunk.
– Mennyi egy meg egy se?
– Az kettő.
Tanár úr: – Hogy-hogy?
Józsika: – Mert háromszor én kapok pofont,
ha rossz vagyok, a tesóm meg egyet se.
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– Péter, miért megy neked ilyen nehezen az
angol nyelv?
Péter: – Mert sok benne az idegen szó.
A rendőr megállít egy kismotoros srácot. A
jogosítványt kéri tőle.
– Hogy-hogy jogsi? Azt hittem, hogy azt csak
16 éven felüliek kaphatnak. Dr. Töreky László

Szülei Ugróczky Antal és Tóth Mária. A népiskola elvégzése után
1922-ben a tapolcai polgári fiúiskolába íratták. Ennek befejezése
után egy ideig a postán dolgozott, majd a MÁV-nál helyezkedett el.
A jó mozgású, erős testi felépítésű fiú 1928-tól rendszeresen látogatta a Ligeti (Lőwinger) Kálmán vezette tapolcai ökölvívó szakosztály edzéseit. Szorgalma, kitartása nyomán rövidesen a tapolcai ökölvívó gárda egyik
erősségévé vált. 1931 tavaszán Budapestre hívták versenyezni. Fővárosi klubok szerették
volna leigazolni. Még ez év nyarán a Magyar Ökölvívó Szövetség besorozta az olimpiai
keretbe és meghívta az augusztusi felkészítő edzőtáborba. 1932. február 1-én Pécsett középsúlyban Dél-Magyarország bajnoka lett. Néhány évig rendszeresen versenyzett, mérkőzéseinek túlnyomó többségét győzelemmel fejezte be. Sajnos, a vasúti szerelőműhelyben
nehéz fizikai munkát végző fiú, megélhetési gondjai miatt 1934-ben kénytelen volt átmenetileg abbahagyni a versenyzést. Két év múlva újra edzésbe állt, ekkor Szombathely sportegyesülete igazolta le. Részleges sikerek után azonban itt helyét már nem találta meg és hazatért Tapolcára. 1936-ban még sikeres versenyévadot zárt, de rendetlenkedő szíve figyelmeztette, hogy tartózkodnia kell a nagy fizikai megterhelésektől. Bekapcsolódott a település
kulturális életébe is. 1930-ban pl. a Hotel Imperial előadásában szerepelt. Elsősorban a
VOGE műkedvelő csoportjaiban fejtette ki aktivitását. 1938-ban pl. a Húshagyókedd című
színmű egyik főszerepét játszotta el sikeresen. Munkahelyén keményen dolgozott és tanult.
Az 1940-es évek elejétől már mozdonyvezetőként dolgozott. 1945. szeptember 30-án feleségül vette Limpár Margit tisztviselőt. Növekvő családjának ellátása, felelős munkája, idejének
javarészét lekötötte. A sportra már nem jutott ideje. Nyolcvan évet élt.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Férfiaknak való torta
Hozzávalók (16 szelethez): l csomag (40
dkg) fagyasztott leveles vajastészta, 1 db
tojás. A töltelékhez: 1 kg tehéntúró 10 dkg
vaj, 20 dkg tejszínes krémsajt, 2 tojássárgája,
2 evőkanál mustár, 1 vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, só, őrölt bors (zöld borssal még
különlegesebb), 1 evőkanál paradicsompüré,
1 kiskanál pirospaprika, 1 húsos paradicsompaprika, 2 evőkanál apróra vágott petrezselyem, metélőhagyma, kapor, zeller zöld (lehet vegyesen is). A díszítéshez: 3 dkg vékony
lapocskákra vágott sós mandula, vagy
durvára tört mogyoró, 16 szem konzerv
gyöngyhagyma, 16 kis szelet füstölt sonka,1
paradicsompaprika. A tészta nyújtásához:
liszt.
Elkészítése: A vajastésztát szobahőmérsékleten fölengedjük, majd három részre
osztjuk, majd enyhén belisztezett deszkán
egyenként fél centi vastag kerek lappá
nyújtjuk. Egy közepes tortakarikát ráteszünk,
s a tésztát ennek mentén körbevágjuk. Az így
kapott tésztakorongokat tepsire fektetjük (az
utóbbit nem kell kikenni, mert a tészta elég
zsíros), tetejüket felvert tojással megkenjük.
Villával egy-két helyen megszurkáljuk, hogy
a keletkező gőz eltávozhasson, és előmelegített sütőben, a közepesnél erősebb lánggal
(200 °C, légkeveréses sütőben 180 °C) 12
percig sütjük. Kivesszük és hűlni hagyjuk.
A túrót áttörjük, a puha vajjal, a krémsajttal, a tojások sárgájával és a mustárral jól
kikeverjük. Az apróra vágott vöröshagymát
meg a présen áttört fokhagymát beledolgozzuk, sózzuk, borsozzuk. A túrókrémet három
részre osztjuk. Az elsőt a paradicsompürével,

Új Tapolcai Újság

a pirospaprikával meg az apróra vágott
paradicsompaprikával ízesítjük - s így pirosra is színezzük. A második részt a fölaprított
petrezselyemmel, metélőhagymával, kaporral meg zellerzölddel zöldre „festjük”, a harmadik részt fehéren hagyjuk.
A torta töltése következik. Az egyik
megsült tésztalapot tányérra fektetjük, és
megkenjük a piros túrókrémmel. Erre tészta
és a zöld túrókrém kerül, majd a harmadik
tésztalappal beborítjuk.
A torta tetejét meg az oldalát a fehér túrókrém kétharmadával egyenletesen megkenjük. Oldalára körben sűrűn pirított mandulát
tapasztunk.
A tetején a szeleteket késsel bejelöljük,
majd jól behűtjük. A maradék fehér túrókrémmel díszítjük – legjobb, ha csillagcsöves
habzsákból nyomjuk rá –, végül gyöngyhagymával, föltekert füstölt sonkaszeletekkel
meg paradicsompaprikával kirakjuk.
Jó tanács: – A töltelékben a tehéntúrót
részben vagy egészben juhtúróval is helyettesíthetjük. Amikor a háromféle túrókrémet
bekevertük, azonnal kezdjünk hozzá a torta
töltéséhez, mert a krémek állás közben
megkeményednek, és nem kenhetőek könynyen. Amennyiben nincs nagy gyakorlatunk
a kenésben, akkor azt javaslom, hogy kezdjék
az első krémmel, és azonnal kenjék meg a
lapot, majd a második krémmel, és amikor
kész a kenés, akkor álljunk neki a befejező
krémnek!
Elkészítési idő: kb. 80 perc.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

SPORT

Kistérségi sportnap hatodszor
A hagyományos és mindig nagyon vidám
hangulatban zajló kistérségi sportversenyre az idei évben hét csapat érkezett a környező településekről és Tapolcáról a Városi
Rendezvénycsarnokba.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a sportolási tevékenységet is
fontosnak tekinti. Császár László, a Társulás
elnöke megnyitója után Nagyné Lombos
Katalin zenés bemelegítésével hangolódtak rá
a csapatok a versenyre, majd kezdődhetett a
nemes vetélkedés.
A 16 fős csapatokban különböző korosztályú fiúk és lányok, nők és férfiak szerepeltek
a versenykiírás értelmében, akik sor- és váltóversenyekben, ügyességi és páros versenyszámokban igyekeztek a legjobbat kihozni
magukból. Minden település csapata más-más
színű, a tapolcai kistérség logójával ellátott
pólóban versenyzett. A csapatversenyt köve-

tően hetesdobó és hetesrúgó versenyre is lehetett nevezni. A nézők totó kitöltésével gyűjthettek ajándékokat. Az eredményhirdetés
előtt meglepetésműsorral kedveskedtek a
szigligeti Táncoló Talpak.
A több fordulóból álló vetélkedő győztese
Badacsonytördemic település csapata lett.
Megismételve tavalyi győzelmüket, újabb egy
évre maguknál tarthatják a vándorserleget. Második helyezett Ábrahámhegy-BalatonrendesSalföld csapata, harmadik Badacsonytomaj lett.
Az elnök úr megköszönte a versenyzőknek a
nagyon aktív részvételt, majd átadta a csapatoknak a rendezvény támogatói által felajánlott ajándékkosarakat. A hetesdobó verseny eredménye:
1. Szegi Vivien, 2. Szalainé Merse Mónika, 3.
Péczer Fanni. A hetesrúgó verseny eredménye:
1. Lakatos Martin, 2. Körmendi Róbert, 3.
Vadász Attila. A nőknél 1. Pósza Bianka, 2.
Freisinger Daniella, 3. Balogh Nikolett.

I. Szöcskegála
Január 31-én terematlétika-versenyt, „szöcskegálát” rendeztek a Városi Rendezvénycsarnokban az általános iskolás felsős fiúk és
lányok számára.
A verseny megálmodója Bakler Zoltán többszörös magasugró magyar bajnok, atlétikaedző, a verseny fő szervezője, valamint a szervezésben segítő Rédli Károly és Hanzmann
László a verseny megnyitóján elégedettségüknek
adtak hangot, amikor a mintegy száz tapolcai és
Tapolca környéki versenybe szállót látták. Talán
újra elindulhat valami Tapolcán atlétika terén?
Egyéni és csapat versenyszámokban mérték
össze tudásukat a III. és IV. korcsoportos lányok és fiúk. A szervezők által kiválasztott
négy egyéni szám a 30 méteres síkfutás, a
helyből távolugrás, a medicinlabda-dobás, va-

lamint a magasugrás volt nemenként és korcsoportonként. A csapatszám pedig a 4x1 körös
váltófutás volt, amelyben azonos neműek, de
két korcsoportba tartozók futhattak.
A győztesek: 30 méteres futás: III. korcsoport – Veress Virág (Révfülöp), Bogdán Bálint
(Nagyboldogasszony iskola). IV. korcsoport –
Janzsó Diána (Kazinczy), Kovács Márk (Monostorapáti). Medicinlabda-dobás: III. korcsoport – Pupos Lili (Bárdos), Péntek Patrik (Badacsonytomaj). IV. korcsoport – Pálmai Diána
(Révfülöp), Németh Dániel (Nyirád). Magasugrás: III. korcsoport – Horváth Fanni (Révfülöp),
Németh Álmos (Batsányi). IV. korcsoport –
Pálmai Diána (Révfülöp), Szegi Vince (Révfülöp). A 4X1 körös váltóban a lányoknál és a fiúknál is a Révfülöp egységei lettek a győztesek.

Télen is pattog a focilabda
Több teremlabdarúgó tornának adott otthont a Városi Rendezvénycsarnok az elmúlt hónapban. Beszámolóm hölgyek és
férfiak küzdelmeiről szól.
A csetényi lányoké lett a Csarnok Kupa, ők
oltak a legjobbak a kilenccsapatos női teremtornán. Második helyen a Gizella VSE,
harmadikon a Polic-Ola LSK gárdája végzett.
A tapolcaiaknak az ötödik hely jutott.
A Focifarsang nevű meghívásos tornán hat
alakulat mérte össze tudását. Két hármas csoportban előbb a csoportkörök meccseit játszották le, majd a helyezésekért folyt a focicsata. A döntőben a Hivatal előbb a TÖFC
felett aratott diadalt, majd a Rendőrséget
győzte le. A sorrend: 1. Hivatal, 2. Rendőrség,
3. TÖFC, 4. SzISzI, 5. MÁV, 6. Polgárőrség.
A torna legjobb mezőnyjátékosa ifj. Berta Attila
(Hivatal), legjobb kapusa Nagy Zoltán (Rendőrség), gólkirálya Hegyi Kristóf (MÁV) lett.
A Körzeti Kupa küzdelmei három kategóriában folytak: öregfiú, tartalékcsapatok, főverseny. Az öregfiúk küzdelmeiben négy
csapat vett részt, így ott körmérkőzéseken
dőlt el a helyezések sorsa. Az utolsó találkozón az addig két veretlen csapat, Tapolca
VSE és a Sümeg VSE játszott, s a döntőnek is
beillő csatában a házigazda 4:0 arányban

nyert, így tornagyőztes lett. A harmadik
helyet Nemesvita, a negyediket Balatonederics szerezte meg. Díjazták a legjobbakat:
kapus – Sárdi Attila (Tapolca VSE), mezőnyjátékos – Németh Zsolt (Sümeg VSE), gólkirály – Kovács Roland (Nemesvita).
A tartalékok tornáján hat csapat indult. Itt
szintén körmeccseket játszva alakult ki a végső
helyzet. A Taliándörögd-Halimba csapatáé lett
a győztesnek járó kupa, a második helyet a
Balatonederics gárdája szerezte meg, míg a
dobogó harmadik foka a Révfülöpnek jutott.
További sorrend: 4. Nemesgulács-Kisapáti, 5.
Káptalantóti, 6. Egervölgye. Különdíjasok:
legjobb játékosnak a nemesgulácsi Berta
Dominikot, legjobb kapusnak a taliándörögdi
Varga Józsefet választották a szervezők. A legtöbb gólt a taliándörögdi Szalai Róbert lőtte.
A főverseny 11 csapata csoportmeccsekkel
kezdett, majd a három csoportelső kört játszva döntötte el, hogy az idei téli Körzeti Kupán
kinek sikerül a szereplés a legjobban. A végső
sikert a Taliándörögd érte el a Sümeg és az
Egervölgye-Monostorapáti előtt. Két különdíjat a sümegiek vihettek haza, Horváth
Zoltán (mezőnyjátékos) és Bolla Levente (kapus). A torna gólkirálya a monostorapáti
Göntér Gergely lett.

Díjátadó ünnepség és sportgála 2012
Február 3-án került sor a hagyományos
díjátadó ünnepségre és sportbálra az impozánsan díszített Városi Rendezvénycsarnokban. A díszvendég Erdei Zsolt volt.
A város sportünnepét Császár László polgármester nyitotta meg. A 2011-ben kiemelkedő eredményeket elért sportolók, versenyzők, testnevelők, edzők díjazására, elismerésére ezt követően került sor. A különböző
kategóriák díjazottjairól kisfilmek készültek,
melyeket két nagyméretű kivetítőn (a színpad
jobb és bal oldalán) láthatott a vendégsereg,
ezt követően szólították színpadra a kitüntetést kapó sportolókat.
Díjazottak diáksport kategóriában: Felker
Adrienn, Kranabet Regő (párbajtőr – Batsányi
János Gimnázium), Árvai Eszter (sakk – TÁI
Kazinczy), Horváth Bence (labdarúgás, JSP,
atlétika – TÁI Kazinczy), Meilinger Martin
(röplabda – TÁI Kazinczy), Szabó Levente
(labdarúgás, atlétika – TÁI Bárdos), Farkas
Alexandra (atlétika – TÁI Bárdos), Németh
Noémi (kézilabda – TÁI Batsányi), Slett
Georgina, Gócza Bernadett (atlétika – Szász
Márton Ált. Isk., Szakisk. Spec. Szakisk. és
EGYMI). A díjakat Szalay Gyöngyitől és
Boczkó Gábortól vehették át.
Az élsport-utánpótlás kategória legjobbjait: Siklósi Gergelyt, Csák Marcellt, Siklósi
Enikőt (párbajtőr – SzL-Bau Balaton Vívóklub), Érseki Tamarát, Bakos Balázst (sakk –
Tapolca VSE sakk szakosztály), Papp Dórát
(kézilabda – Tapolca VSE női kézilabda szakosztály) Horváthné Németh Edit alpolgármester asszony köszöntötte.
Az élsport-felnőtt kategóriában díjat érdemeltek: Rédli András, Hanczvikkel Márk (párbajtőr – SzL-Bau Balaton Vívóklub), Antal
Anett (kézilabda – Tapolca VSE női kézilabda szakosztály), Bolla József (bodybuilding –
Badygard King SE). A sportolók Marton
Józseftől, Tapolca Város Önkormányzat
Család-, Egészségügyi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottságának elnökétől vehették át a kitüntetést.
Kiváló testnevelő elismerésben részesült
Egyedné Kiss Katalin, a Szász Márton-iskola
testnevelője. Kiváló edző lett élsport-után-

pótlás kategóriában Szalay Gyöngyi, ugyancsak ezt a címet érdemelte ki Borosné Eitner
Kinga mesteredző élsport-felnőtt kategóriában (párbajtőr – SzL-Bau Balaton Vívóklub)
.A díjakat Sólyom Károly alpolgármestertől
vehették át a díjazottak.
Hoppá kategóriában elismerésben részesültek: Farkas Martin (roller), Gerald Trümper
(triatlon, mountenbike, maraton), Gyevnár
Kálmán (labdarúgás), Hanczvikkel Zsanett
(kézilabda), László András (brazil jiu jitsu),
László Lola (tengerátúszás), Szabó Árpád (erőemelő), Mráz Tamás (lovaglás). A jutalmazottakat Horváthné Németh Edit alpolgármester
asszony és Marton József bizottsági elnök
köszöntötte.
A Játékvezetői Bizottság díját Bognár
Tamás labdarúgó-játékvezető vehette át
Takács Gábortól, a JB elnökétől.
Kerámia emlékplakettet kapott Boczkó
Gábor párbajtőröző, a magyar férfi párbajtőrválogatott húzó embere. Az emléktárgyat
Császár László polgármestertől vehette át a
díjazott.
Tapolca Város legjobb sportolója lett
2011-es eredményei alapján Rédli András, az
SzL-Bau Balaton Vívóklub párbajtőrözője, a
magyar férfi párbajtőr-válogatott tagja. A sportolót Császár László polgármester, Boczkó
Gyula, a díj megalapítója és Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötték.
A Tapolcai Testnevelés és Sport Kitüntetést Tapolca Város Képviselő-testületének
döntése alapján Bolla József érdemelte világbajnoki aranyérméért. A kitüntetés átadói voltak: Császár László polgármester és a díszvendég, Erdei Zsolt ökölvívó.
A szervezők meglepetéssel is szolgáltak a
2012-es díjátadón. A gálára mindenki meghívást kapott, aki valaha is átvehette a legmagasabb városi sportkitüntetést. Nevükben a
legelső díjazott, Gádori Vilmos, korábbi
sportvezető mondott köszönetet a kedves
figyelmességért.
A hivatalos részt követően Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
megnyitotta a 2012-es tapolcai sportbált.

Focifarsang az utánpótlásnak
Két korosztály hat-hat csapata rúgta a
bőrt a Városi Rendezvénycsarnok küzdőterén a február közepén rendezett Focifarsang elnevezésű labdarúgó tornán.
Az idei esztendei már a harmadik, amikor
a főszerep a kicsiké és a kicsit nagyobbaké a
fociban. Az U-7-eseknél a két hazai csapat
mellett négy vidéki gárda érkezett. A mérkőzések után az örömittas gyereksereg csillogó szemmel várta az eredményhirdetést,
melyen minden csapat teljesítményét serleggel jutalmazták, minden gyerkőc csokit majszolhatott a szervezőknek köszönhetően. Végeredmény: 1. Veszprém, 2. Tapolca, 3. Várpalota, 4. Sümeg, 5. Tapolca II. 6. Zalahaláp.
A délutáni folytatásban az U-13-asokra került sor. Mérkőzéseiket helyenként a korosz-

tályuknál jóval magasabb sebességfokozatban vívták. Rengeteg gól, szikrázó párharcok,
szemet gyönyörködtető támadások jellemezték a viadalt. Hazai oldalról két kiváló
kapusteljesítmény, és mindkét csapat játékosaira rendkívül fegyelmezett és kiegyensúlyozott teljesítmény volt jellemző. Sajnos, a
szerencse elpártolt csapatainktól, ezért nem
sikerült mindkét gárdának felállnia a képzeletbeli dobogóra, melyet pedig jobb helyzetkihasználással megérdemeltek volna. Végeredmény: 1. Balatonfüred, 2. Tapolca I., 3.
Ajka, 4. Tapolca II., 5. Marcali, 6. Várpalota.
Ebben a korcsoportban már különdíjakat is
osztottak: Gólkirály a tapolcai Horváth Bence lett,
legjobb kapus a balatonfüredi Kamondi Péter, a
legjobb játékos pedig az ajkai Krebsz Máté.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Népes mezőny, három ország 147 versenyzője vett részt Szombathelyen, a hagyományos
Dési Grand Prix 8. alkalommal megrendezett egyéni sakkversenyén. A tapolcai sakkiskolások ismét kitettek magukért. A 8 év alattiaknál (27) Juhász Judit 2., Csík Hunor 8.,
Tóth Tamás 9., Gaál Zsóka 10. lett. A tíz év
alattiak versenyén (34) 1-2. helyen végzett
Érseki Áron, Bencze Balázs a 6., Kauffmann
Kristóf a 8. helyet szerezte meg. A 12 év alattiak küzdelmében (37) 5. Szabó Benjamin, 6.
Kauffmann Péter, 7. Buzás Bertalan, 8. Ács
Márton, 10. Érseki Tamara. Az 1600 értékszám alatti felnőtteknél (42) Koltai Anna a
dobogó második fokán végzett. Az „A” csoportban a felnőtteknél (31 ) Bodó Bence 7. lett.

A nemzeti csapatbajnokság 5. fordulójában,
az NB II-ben, magabiztos, nagyarányú győzelmet ért el a tapolcai csapat a vasi Arborétum GHL SE ellen idegen pályán 3,5:8,5
arányban. Kellő figyelemmel a győzelem
nagyobb arányú is lehetett volna.
A Veszprém megyei bajnokság 5. fordulójában Bányász SK Ajka II.-Tapolca VSE II
5,5:6,5.
A 6. fordulóban Tapolca VSE II.-Pápai SE
9,5:2,5. Az utolsó forduló előtt a TVSE II. a
második helyen áll.
A Zala megyei bajnokságban szereplő
Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda gárdája az 5.
fordulóban a Zalaegerszeg TE Csuti SE III.
csapatát győzte le idegenben 8:2-re, a 6.
forduló mérkőzését a Lenti ellen február 26-

ra halasztották. A Kölcsey együttese is a 2.
helyen áll.
A Budapesten rendezett országos egyéni
sakkbajnokságon megyénket négy tapolcai
sakkiskolai növendék képviselte óvodás
korcsoportban. A lányoknál (21 induló) Gaál
Zsóka negyedik, Koleszár Bíborka 8. lett. A
fiúmezőnyben (66 induló) Csík Hunor a 17.,
Tóth Tamás a 21. pozícióban zárta a versenyt.

KOSÁRLABDA:
Megszerezte első győzelmét a megyei bajnokságban szereplő férfi kosárlabda csapatunk a tavaszi 4. fordulóban. Hatalmas küzdelemben történt mindez. Még az első és
második negyed után a meccs az ajkaiaknak
állt (17:21; 19:24), a 3. és a 4. negyedben

Új Tapolcai Újság

brillíroztak a tapolcai fiúk. A harmadik negyedet 16:7-re, a negyediket 23:19-re húzták
be. Így a hőn áhított első győzelem megszületett 75:71 arányban. Legjobb dobók:
Kovács Kristóf 27, Csipszer Péter 16, Für
Viktor 12.

KÉZILABDA:
A hamarosan induló/folytatódó NB II-es bajnokságra a felnőtt és junior női csapataink
edzőmérkőzésekkel készülnek . A felnőtt hölgyek a Veszprémben rendezett MOS6 Diszkont kupán a második helyen végeztek (3
meccsből két győzelem, egy vereség), a
juniorok Tapolcán a szintén NB II-es büki
fiatalokat győzték le 41:18 arányban.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Tapolca, a kerékpárosbarát település
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2011-ben ötödik alkalommal hirdette
meg a Kerékpárosbarát Település pályázatot, amelyre Tapolca is nevezett.
A kerékpárosokért tett kiemelkedő erőfeszítéséért a város is a pályázatnyertesek között szerepel.
A pályázat kitért arra is, hogy a város

Jeges délután Szigligeten

nemcsak a kerékpáros turizmust igyekszik elősegíteni, de a környezetbarát közlekedést is népszerűsíti.
A díjakat január 11-én Győrben – ünnepélyes keretek között – adta át Molnár
Ágnes, a minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára.
NHE

Fotó: Iskola

A katolikus iskola tanulói február 14-én egy vidám délutánt töltöttek a Balaton jegén.
Korcsolyázás, csúszkálás, hokizás, játékos vetélkedő keretében mutathatta be mindenki, miként tud talpon maradni a csúszós felületen. Volt pörgés, forgás és – sajnos – esés is.

Elismerés fotópályázaton
A Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet fotópályázatot hirdetett.
A „Mit jelent számodra a mezőgazda-

Fotó: N. Horváth

Képünk a tapolca-diszeli kerékpárút II. szakaszának ünnepélyes átadásán készült 2010-ben

Meghívó
A televízióból jól ismert, népszerű világjáró geológus, dr. Juhász Árpád Tapolcán A kék bolygó vándora címmel
tart előadást a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében március
5-én (hétfőn), 17 órai kezdettel.
Előtte Horváth Sándor barlangász tart
– fotókkal illusztrált – előadást a tapolcai
Tavasbarlangról.
A geológust az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai
Helyi Szervezete hívta meg városunkba.

Fotó: Dancs

(Vörös)iszap-fürdő

Farsang a Szent Erzsébet Óvodában

Disznóvágás Diszelben

Fotó: Kovács

Nem kevés izomerőt igényelt a hatalmas test mozgatása

Sem a metsző szél, sem az egyre erősödő
hóesés, sem pedig a mínusz 12 fok nem
szegte kedvét azoknak, akik – ápolva a
diszeli hagyományokat – részt vettek a
városrész disznóvágásán február 4-én.
Mint azt Bakos Györgytől, a településrész önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, az „áldozat” falubéli jószág volt, „aki”
– mintha csak tudta volna, hogy élete feláldozásával sok embernek szerez örömet –
önként járult mind a 260 kilogrammjával a
böllér elé. Miután a férfiak elvégezték a munka rájuk eső részét, Bene Károly vendéglátós szakember irányítása alatt a diszeli asszonyok vették át a főszerepet és készítették el
az orjalevest, a sülthúsokat, hurkát, kolbászt,
köreteket, terítették az asztalokat. Este ugyanis 140 vártak vártak vacsorára, hogy zene,
nótaszó és határtalan jókedv kíséretében fogyasszák el az elkészült ételeket.
KM

Az óvodában a farsangi vigadalom a gyerekek nagy örömére egy hétig tartott. Első nap a gyerekek és a pedagógusok keze
munkája nyomán a csoportszobák és közös helyiségeik öltöttek vidám arcot.
Következő napokban kezdetét vette a
mulatság. A gyerekek felöltötték jelmezeiket, így katicabogarak, pillangók, kalózok,
királykisasszonyok „költöztek” az épületbe.
A vidám hét lezárásaként az óvónők
bábelőadással kedveskedtek a gyerekeknek,
amit Ők kitörő örömmel és nagy tapssal
fogadtak.
NHE

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
márciusi túraterve
3-án „Művészetek völgye” teljesítménytúra, Monostorapáti
10-én Zánka-Hegyestű-Révfülöp
15-én Ajka-Csinger-Padragi-erdő-Padragkút
17-én „Tavaszi túra Herend környékén”
autóbuszos kirándulás
24-én „Lepke 40/25/15” teljesítménytúra, Vonyarcvashegy
31-én „Bakony 50/25/10” teljesítménytúra, Herend
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/

Észrevettük - szóvátesszük...
Nem bántja a szemét a szemét? Bizonyára sokan emlékeznek Önök közül erre a szlogenre, szójátékra.
Kétségtelen, hogy minden állampolgárnak el kellene jutnia egy olyan kultúrszintre,
hogy egy adott cselekedet magától értetődő
legyen. Például egy üres zacskót nem a földre, hanem a hulladéktárolóba helyezünk el.
Legtöbb esetben mégis a negatív példákba botlik az ember. A Déli-elkerülő út mellett található parkban sétáltam, majd a Ta-
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ság?” elnevezésű kiírás célja az volt, hogy
a városi fiatalok megismerjék az Európai
Unió közös agrárpolitikáját (KAP), valamint annak pozitív hatását a hazai mezőgazdaságra, a városi élet mindennapjaira.
A digitális fotópályázatra – hat kategóriában – 14-18 esztendő közötti, valamint
18 év fölötti személyek nevezhettek.
Kollégánk – Dancs István – A Középdunántúli Régióban- A klímaváltozás érzékelhető következményei (18 év fölötti) kategóriában indult és hozta el az első díjat a
(Vörös)iszap-fürdő címet viselő fotójával, melyet Devecserben készített a katasztrófa után.
Az elismerést február 22-én vehette át
Keszthelyen, a Pannon Egyetemen rendezett díjkiosztón.
NHE

Fotó: Dancs

polca-patakban fürgén tovasikló angolnákat
is szemügyre vettem, mikor távolabbra tekintve a közeli nádasban furcsa színkavalkádra lettem figyelmes. Volt itt a videokazettán, CD és DVD lemezeken át a használt
ruhákig, cipőkig minden… aminek nem itt,
hanem a szeméttelepen volna a helye.
Egy újabb illegális szeméttelep, ki tudja,
már hányadik a városban. Tippem ugyan
van, de bizonyíték hiányában csak észrevettük… szóvátettük.
Dancs István
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Fotó: Óvoda

Terülj, terülj asztalkám...
A következő lapzárta időpontja: 2012. március 21.
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