
TAPOLCAI ÚJSÁG
Új

XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám                      T A P O L C A  V Á R O S  L A P J A 2012. január

Kéz a kézben – együtt

A Padlás című musical előadásának 
a Tamási Áron Művelődési Központ
adott otthont január 13-án, 15-én és
20-án.

A Tapolcai Musical Színpad tagjai és

a térség fogyatékkal élő fiataljai három
teltházas előadással bizonyították, hogy
kéz a kézben csodákra képesek.

/Írásunk az 5. oldalon „Embernek len-
ni jó” címmel./

Óriási siker volt

A Malomtó második alkalommal volt
helyszíne egy nagyszerű és bátor vállal-
kozásnak december 31-én.

A 17-18 fokos vízben közel százan tettek

tanúbizonyságot edzettségükről: csobban-
tak és úsztak.

/Összeállításunk a 10. oldalon Tapolcán
így búcsúzott a 2011-es esztendő címmel./

Sakkjátszma az olimpiai bajnokkal

A TVSE Sakk Szakosztálya az idei évet is élő sakkgálával zárta december 30-án a
Városi Rendezvénycsarnokban.

A gála keretén belül Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok és Császár László polgár-
mester élő bábukkal játszott le egy sakkmérkőzést.

Fegyelmezett gazdálkodás,
kiegyensúlyozott működés

– Tapolca Város Önkormányzatának 2011.
évi gazdálkodása stabil volt, az önkor-
mányzati költségvetés bevételi és kiadási
főösszegei 5 milliárd forint körül alakul-
tak, a működéshez hitelt nem vettünk
igénybe – mondta Császár László polgár-
mester január 6-án a Hotel Pelionban
megtartott újévköszöntő évértékelőjében.

– Az eredményeket fegyelmezett gazdál-
kodás, következetes és pontos hivatali mun-
kavégzés mellett értük el – hangsúlyozta.

Az évtizedes hagyományra visszatekintő
rendezvényen a térség polgármesterei, a
tapolcai vállalatok, intézmények vezetői, a
történelmi egyházak, valamint a városban
működő civil szervezetek képviselői vettek
részt. Pohárköszöntőt Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke mon-
dott.

/Írásunk a 2. oldalon A városfejlesztés
2012-ben pályázati forrásokkal folytatódik
címmel./

Kihívások és megoldások
Példaértékű kezdeményezéssel járnak elöl
a Juhász Gyula utcai társasházak lakói.

A korszerű gázüzem kialakítását köve-
tően a napenergia hasznosítását tűzték ki
célul, majd az épülettömbök hőszigetelé-

sének megoldására vállalkoztak. A lakókö-
zösségi összefogásra a „koronát” az épü-
letek homlokzatának megújítása teszi.

/Írásunk a 6. oldalon A példaértékű ösz-
szefogás eredményei címmel./

Varázslat minden mennyiségben

Fotó: Dancs

A társasházak lakói nagyon elégedettek a felújítást végző helyi vállalkozók
munkájával

– Tudatosan készül a város az Új Széchenyi Terv pályázataira – hang-
súlyozta Császár László polgármester

Fotó: N. Horváth

Jövőre újra, ugyanitt!

Fotó: N. Horváth

Fotó: Napló

Nem emelkednek a helyi adók
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. december 9-ei
ülésén megalkotta a helyi adókról szóló rendeletét.

„A helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az
adóterheknek arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével és az
adózók teherviselő képességével” - állt az előterjesztés indoklásában.

A Testületet döntése alapján nem emelkednek a helyi adók Tapolcán. Így a 2011-es
mértékkel számolhat a lakosság a gépjárműadó, a kommunális adó, az építményadó,
az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó tekintetében 2012-ben.

Fotó: N. Horváth



„Úgy látom az életben, hogy az emberek
minden dologban vagy nagyon fent, vagy
nagyon alant keresik az igazságot. Sok előnyt
a távolban keresünk, holott közelünkben fek-
szik” – idézte Széchenyi István gondolatait
évértékelő újév köszöntője elején Császár
László polgármester január 6-án a Hotel
Pelionban megtartott ünnepségen.

– A bevezetőben idézett gondolat azt sugall-
ja nekünk, hogy sok mindent megoldhatunk,
sok mindent jobbá tehetünk, ha új, helyesebb
szemlélettel, akarattal látunk munkához. Bi-
zonyosan van ebben igazság, és ilyenkor az
esztendő kezdetén talán érdemes egy pillan-
tást vetnünk erre. 

Az új év kilátásai nem adnak okot túlzott
derűlátásra. Magyarország, térségünk, települé-
seink helyzete nem irigylésre méltó. A ben-
nünket is jelentősen érintő világméretű gaz-
dasági válság kihívásaira az Országgyűlésben
választott képviselőink feszített ülésezéssel
keresnek és találnak új megoldásokat, bár ez
nem mindenki kedvére történik. Köszönet mun-
kájukért. Kérem Lasztovicza Jenő képviselő
urat ennek tolmácsolására. Meggyőződésem, a
jogalkotási folyamat, a sarkalatos törvények elfo-
gadása hosszú távon országunk javát szolgálja.

Legyünk büszkék a 2011. április 18-án el-
fogadott, az új évben hatályba lépett Alaptör-
vényünk preambulumában megfogalmazott
gondolatokra, többek között:

„Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi
megrendüléshez vezető évtizedei után múl-
hatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi
megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövő-
ben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában.
Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehet-
ségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét
naggyá teszik Magyarországot.

Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerző-
dés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között.
Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát,
azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi,
Magyarország polgárai készen állunk arra,
hogy országunk rendjét a nemzet együttmű-
ködésére alapítsuk.”

– A keletkező, a fennálló és enyhítésre váró
problémák megoldásának kulcsa a helyi közös-
ségek kezében van, nekünk meg kell őriznünk
azt a légkört, amely a politikai csatározásokat
a városon kívül rekeszti. Az természetes, hogy
sokféle ember sokféleképpen gondolkozik, de
az erőt a közösségi célok megvalósítására kell
fordítani! – hangsúlyozta a polgármester.

A bevezető gondolatok után Császár László
a 2011-es év gazdálkodásáról adott átfogó tá-
jékoztatót a jelenlévőknek.

– Tapolca Város Önkormányzatának 2011.
évi gazdálkodása stabil volt, az önkormányza-
ti költségvetés bevételi és kiadási főösszegei 5
milliárd forint körül alakultak, működéséhez
hitelt nem vettünk igénybe. Az eredményeket
fegyelmezett gazdálkodás, következetes és
pontos hivatali munkavégzés mellett értük el.
Ebben kiemelem munkatársaim, különös tekin-
tettel Ughy Jenőné aljegyző és Schönherrné
Pokó Ildikó irodavezető tevékenységét. A gaz-
dasági nehézségek ellenére a helyi adóbevé-
telek csaknem elérték a 800 millió forintot,
amely a helyi vállalkozások és a tapolcai pol-
gárok nagy többsége pontos befizetésének ered-
ménye. Köszönet érte! Kérem, hogy ezt a jö-
vőben is tegyék meg, hiszen gazdálkodásunk
jelentős bevételét képezik a helyi adók. 

Kijelenthető, hogy a biztonságos működés
mellett növeltük, megtartottuk az önkormányza-
ti vagyont, kiegyensúlyozottan működött a város.

Majd Császár László szólt a város legjelen-
tősebb beruházásairól, köztük a Közép-du-
nántúli Operatív Program pályázatán elnyert
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabili-
tációja” című projektről, amely a helyi vállal-
kozó partnerekkel együtt valósul meg. A közel
1,1 milliárd forint összköltségű fejlesztéshez a
város mintegy 700 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert el. Megvalósult a
Belvárosi Irodaház energia-hatékony felújítá-
sa, környezetbe illesztése, hamarosan sor ke-
rül a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, va-
lamint a Tamási Áron Művelődési Központ
korszerűsítésére is. Megtörtént a Köztársaság
tér parkfejlesztése és a Nagyköz utcai autó-
parkoló kiépítése is. Folytatódik a Fő tér kö-
rüli belső udvarok, átjárók, sétányok felújítása.

Sikeresen pályázott a város a Ringató Böl-
csőde infrastrukturális fejlesztésére, kapacitás
bővítésére. A beruházás összköltsége mintegy
100 millió forint.

A meg nem valósult tervek, elképzelések
között Császár László a volt honvédségi in-
gatlan hasznosítását, az új mentőállomás épí-
tését említette. Mint mondta, a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat, a kistérség és Tapolca
példaértékű összefogása is kevés volt ahhoz,
hogy felépülhessen az új mentőállomás. De
nem mondanak le róla, mint ahogy a volt hon-
védségi terület hasznosításáról sem. Ez utób-
bihoz termálvíz kutatófúrással igyekeznek
vonzóbb környezetet teremteni a befektetők
számára.

A 2011-es évet értékelő gondolatokat kö-
vetően a 2012-es év terveiről, a városra váró
feladatokról szólt a polgármester.

– Eredményes pályázat révén jó minőségű,
biztonságos kerékpárutat fogunk építeni a Dobó-
városrész és a városközpont között, mintegy
100 millió forint beruházási összegben.

A Közép-dunántúli Regionális Operatív
Program keretében újra pályázunk a tapolcai
közösségi közlekedés fejlesztésére, intermo-
dális csomópont – közös vasúti és autóbusz
állomás – létesítésére a Vasútállomás épületét
korszerűsítve, az előtte való tér közlekedésé-
nek változtatásával. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatásával szeretnénk a
Hajléktalanok Átmeneti Szállása épület infra-
struktúráját fejleszteni.

A város és térsége egészségügyi ellátása
biztosítása érdekében a Dr. Deák Jenő Városi
Kórház-Rendelőintézet működtetését végző,
kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaság tevékenységét folyamatosan
segítettük. A Közép-dunántúli Regionális Ope-
ratív Program keretében benyújtott, mintegy
650 millió forint beruházási összegű, a meg-
lévő és bővítésre kerülő rehabilitációs szolgál-
tatásokat fejlesztő regionális konzorcionális
pályázatot Tapolca Város Képviselő-testülete
jelentős anyagi szerepvállalással támogatta.

Tudatosan készülünk az Új Széchenyi Terv
folyamatosan megjelenő pályázataira, különö-
sen a működési költségeinket jelentősen befo-
lyásoló energiafelhasználást csökkentő, szenny-
vízkezelésünket javító projektjeinkkel.

Fontos szempont a kistérség látogatottságá-
nak növelése, a turizmus különféle ágazatai
szolgáltatásfejlesztése, amely a települések
közös érdeke.

A fejlesztésekhez forrásokat kizárólag
pályázatok útján lehet bevonni. A forráske-
reső, pályázatkészítő, kezelő, elszámolási fel-
adatok hatékony végzése továbbra is igen
fontos, kiemelt önkormányzati, hivatali fela-
dat. A szükséges források és munkatársak biz-

tosításával mindent meg kell tenni a sikeréért!
Tapolca Város Önkormányzata lehetőségei-

hez képest mindig jelentős támogatást, pályá-
zati lehetőséget biztosított a civil szervezetek,
a történelmi egyházak számára, a kulturális és
sportprogramok megtartására. Lehetővé tettük
a létesítmények, intézmények igen kedvező
feltételekkel történő használatát. Ezt a jövő-
ben is megtesszük, a támogatási-pályázati
rendszert megtartjuk.

A 2011. évet lezárva, itt és ezúton szeret-
ném megköszönni mindenkinek a munkáját,
együttműködését, aki a város életében, fejlő-
désében tevékenységével szerepet vállalt.

A város adófizető polgárainak, vállalkozá-
sainak, azok munkavállalóinak, képviselőtár-
saimnak, munkatársaimnak, az intézmények
dolgozóinak, a szülői közösségeknek, a köz-
tisztviselőknek, közalkalmazottaknak, a kisebb-
ségi önkormányzatoknak.

Köszönet Tapolca hírnevét és jó hírét öreg-
bítő egyéni és társas vállalkozásoknak, a ke-
reskedőknek, a vendéglátásban, a szálloda-
iparban, a turisztikai és az egyéb szolgáltatá-
sokban dolgozóknak. Köszönet a fogyatéko-
sok érdekeit képviselő szervezeteknek, a nem-
zetközi és országos hírű programok lebo-
nyolításáért, különös tekintettel Horváthné
Somogyi Ildikónak és Bognár Ferencnek.
Minden helyi és nem tapolcai vállalkozásnak
és polgárnak, vendégnek, akik részt vettek és
vállaltak a város eseményeiből, rendezvé-
nyeiből. A történelmi egyházak ökumenikus
szolgálatát megköszönöm, munkájukra a to-
vábbiakban is számítok.

Elismerésem a közművelődést, a szabadidő
és versenysportot segítőknek. Az önszerve-
ződő kulturális csoportoknak, az egyesületek-
nek, az ifjúsági- és sportszervezeteknek, a vá-
rosi közalapítványoknak, a magánalapítvá-
nyoknak és mindazon magánszemélyeknek,
akik idejüket, erejüket, lehetőségeiket felhasz-
nálva pezsgő kulturális életet teremtettek és
tartanak fenn városunkban, segítő, szolgáltató,
tájékoztató tevékenységet végeznek.

Köszönet illeti azokat is, akik javaslattal,
bírálattal éltek tevékenységünkkel, munkánk-
kal kapcsolatban. Kérem, ezt a jövőben is
tegyék meg!

A polgárok azt várják tőlünk, hogy megte-
gyünk mindent az érdekükben, amit csak meg
lehet tenni. Sokszor lényegesen többet is el-
várnak, mint amit megtehetünk. Olyanokat is
szeretnének látni, amelyek meghaladják lehe-
tőségeinket, hatáskörünket, illetékességünket.
Sajnos, ezeket a jövőben sem tudjuk megtenni.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, a tapolcai Polgármesteri Hivatal ve-
zetése továbbra is következetes, célravezető, a
jogszabályoknak megfelelő, jogkövető hivata-
li működést, Tapolca érdekeit szem előtt tartó
városfejlesztést, városüzemeltetést fog meg-
valósítani, irányítani.

Tapolca Város polgármestereként, a Tapol-
ca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
elnökeként a város és a kistérség valamennyi
településén élő polgárnak kívánom, hogy az új
esztendőben találjuk meg azokat a megoldá-
sokat, amelyeket sem nagyon fent, sem na-
gyon alant, sem a távolban nem jó keresnünk.

Keressünk tehát a maga helyén, a közvetlen
közelünkben! – mondta Császár László.

A tájékoztatót követően Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke mondott
pohárköszöntőt, hangsúlyozva, hogy bár nem
lesz egyszerű a helyzet hazánkban a 2012-es
esztendőben sem, de közös akarattal remény-
telibb lehet a jövőképünk, optimistábbak lehe-
tünk. Ehhez példát az elmúlt évszázadok nagy-
jai adhatnak. N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócso-
portja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város-
üzemeltetési 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; Szer-
da: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfél-
fogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13-
ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön 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: 8-
11.30-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: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

A városfejlesztés 2012-ben
pályázati forrásokkal folytatódik



Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. február 01-től a NAV Veszprém
Megyei Adóigazgatósága ajkai és tapolcai ügyfélszolgálatokon csütörtökönként is
várjuk Önöket:

Hétfő: 8:00-12:00 óráig, 13:00-16:30 óráig Kedd: Zárva
Szerda: 8:00-12:00 óráig, 13:00-15:00 óráig Csütörtök: 8:00-12:00 óráig
Péntek: 8:00-12:00 óráig

NAV
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

2012. január    3Új Tapolcai Újság

KRÓNIKA

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a polgármesteri és alpolgármesteri fogadó-

órák február hónapban az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra.
Sólyom Károly alpolgármester: február 6. 13:00-15:00
Császár László polgármester: február 13. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester: február 20. 13:00-15:00       

Császár László
polgármester

A házi segítségnyújtásért nem kell térítési díjat fizetni
Hazánk demográfiai adatai nemcsak a
lélekszám, a születések csökkenését mutat-
ják, de az elöregedés folyamatára is rávi-
lágítanak. Egyre több az elmagányosodó és
ápolásra szoruló idős ember. Arról, hogy
Tapolca Város Önkormányzata miként
segít a rászorulóknak, Horváthné Németh
Editet, a Szociális és Egészségügyi Alapel-
látási Intézet igazgatóhelyettesét és Orbán
Andrásné vezetőgondozót kérdeztük.

– Az önmaguk ellátására csak segítséggel
képes személyek saját lakásán történő gondo-
zását fő állású gondozónő bevonásával biz-
tosítja az intézetünk a szociális törvény 63.
paragrafusában foglaltak értelmében, és a há-
zi segítségnyújtás feladatainak ellátása során
az 1/2000 Szociális és Családügyi Miniszté-
rium rendeletének 25. paragrafusában foglal-
tak az irányadók erre nézve. Az 5/2011-es
önkormányzati rendelet értelmében a házi
segítségnyújtásért nem kell térítési díjat
fizetni – idézte az igazgatóhelyettes az ide-
vonatkozó törvényt, illetve a helyi rendeletet.

– Mekkora az intézet ellátási területe?
– Tapolcára, illetve egy megállapodás értel-

mében Raposka községre terjed ki a szolgál-
tatásunk. Amennyiben a házi segítségnyújtás
során kiderül, hogy szakápolási feladatok el-
látására van szükség, akkor a házi segítség-
nyújtást végző gondozónő kezdeményezi az

otthonápolási szolgálat keretében történő el-
látást, azaz az általunk nyújtott szolgáltatás
csak szociális jellegű és nem egészségügyi –
hangsúlyozta az intézmény vezetőhelyettese.

– Hány gondozónő látja el a feladatokat?
– Jelenleg 8 fő a gondozói létszámunk, de

szükség esetén új alkalmazottak felvételére is
sor kerülhet, hiszen az a legfőbb célunk, hogy
minden rászorulónak segítséget tudjunk nyúj-
tani.

– Csak időskorúak vehetik igénybe a házi
segítségnyújtást?

– Nem. Kérhetik az ellátást mindazok, akik
egészségi állapotuk miatt szorulnak rá, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoz-
nak. Intézményünk a szolgáltatás keretében
azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos
személyekről is tud gondoskodni, akik az ön-
álló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátá-
sában segítséget igényelnek és önmaguk el-
látására nem képesek.

– Milyen feladatokat lát el a házi gondozó?
– A házi gondozó feladatai ellátása során

segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igény-
be vevő a saját lakókörnyezetében az életko-
rának, élethelyzetének és egészségi állapotá-
nak megfelelő életet élhessen – veszi át a szót
Orbán Andrásné vezetőgondozó. – Segítenek
a takarításban, kisebb bevásárlásokat végez-
nek, segítenek a szükséges szociális ellátá-

sokhoz való hozzájutáshoz, de segítséget nyúj-
tanak a rászorulóknak ahhoz is, hogy kör-
nyezetükkel kapcsolatot tudjanak tartani.

– Vannak-e visszajelzéseik arról, hogy a
segítségnyújtást igénybe vevők miként vi-
szonyulnak a szolgáltatáshoz, illetve a gondo-
zónőkhöz?

– Nagyon jók a tapasztalataink: többen
szinte már családtagnak tekintik a gondozó-
nőt, ezért is viselik el nehezen, ha helyette-
sítésre kerül sor. De természetesen a jó kap-
csolat kialakításához nemcsak a gondozónőre
van szükség, de a segítséget kérő hozzáál-
lására is.

– Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a
házi segítségnyújtásban a gondozónő a sze-
mélyiségével „dolgozik” elsősorban – hang-
súlyozza Horváthné Németh Edit. – A kapcso-
lat teljes mértékben bizalomra épül. Az idős
emberekkel, a rászorulókkal beszélgetni kell,
meg kell hallgatni a problémáikat. A gondo-
zónőknek titoktartási kötelezettségük van.
Sem az egyik gondozottról a másiknak, sem
az intézmény munkájáról, sem a munkatár-
saikról nem „hozhatják, vihetik a híreket”. A
Szociális Munkások Etikai Kódexében fog-
laltakat be kell tartaniuk, ezt természetesen
ellenőrizzük is.

– Ki és milyen módon veheti igénybe a
szolgáltatást?

– Kérelemre, önkéntes alapon – és mint már
mondtam – térítésmentesen vehető igénybe
ez a szociális ellátás. A kérelmet személyesen
is be lehet nyújtani, illetve írásban vagy tele-
fonon. Az intézményünk címe és telefonszá-
ma: Szociális és Egészségügyi Alapellátási In-
tézet, 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. Telefon:
87/414-485, mobil: 06-30/560-1430.

– Miután megérkezik a kérelem, felkere-
sem a segítségnyújtást igénylőt – mondja
Orbán Andrásné. – Környezettanumányt vég-
zünk, felmérjük a gondozási szükségletet, és
az alapján biztosítjuk az ellátást.

– Az ellátást nemcsak a rászoruló kérheti,
de a családtag is. A mai világban – amikor a
család minden tagja dolgozik, akár helyben,
akár vidéken, és a segítségre szoruló egész
nap egyedül van otthon – nemcsak az igény-
bevevő biztonságérzetét növelheti nagymér-
tékben a házi segítségnyújtás, de a hozzátar-
tozók is nyugodtan mehetnek munkába, hi-
szen van, aki megmelegíti az ebédet az otthon
maradottnak, van, aki beszélget, foglalkozik
vele, ráfigyel. A házaspár egyik tagja is kér-
heti a segítségünket, ha egyedül már nem
bírja párja gondozását ellátni. A házi segít-
ségnyújtás időszakosan is igénybe vehető.
Forduljanak hozzánk bizalommal – tette
hozzá Horváthné Németh Edit.

N. Horváth Erzsébet

Sok érdeklődő – kevés kérdés Egyháztörvény, földbirtok-politika
és vízgazdálkodásMegtelt érdeklődőkkel a Tamási Áron Mű-

velődési Központ különterme december
15-én, ahol a Képviselő-testület tagjai Ta-
polca lakosságát fórumra és közmeghall-
gatásra várták.

Először tájékoztatót hallhattak Bakos Gáborné
városüzemeltetési csoportvezetőtől a város
környezeti állapotáról, majd Császár László
polgármester szólt az önkormányzat vagyoni
helyzetének alakulásáról, a folyó pályáza-
tokról, a 2012-ben indulókról, majd válaszolt
az írásban feltett kérdésekre. 

A Május 1. utca lakói az utca jövőjéről, fel-
újításáról érdeklődtek. Császár László polgár-
mester elmondta, hogy az Önkormányzat által
felújított Ipar utcát a jövőben a Közútkezelő-
nek adják át, cserébe az általuk üzemeltetett
Május 1. utcáért. A csere létrejöttével az ön-
kormányzat pályázati forrásokat is bevonva
igyekszik majd az említett utcát rendbe hozni. 

A városvezetés segítségét kérték társasházi
lakók, akik igazságtalannak tartják azt, hogy
a DRV Zrt. a vízóracseréknél egy háztömb-
ben többször is felszámítja a kiszállási díjat.
Császár László felajánlotta, hogy a közeljö-
vőben esedékes, a DRV Zrt. vezetőivel tör-
ténő megbeszélésén szól az érintettek érde-
kében.  Bíztatta a kérdésfeltevőket, mert ko-
rábban is volt arra példa, hogy ilyen esetben
50%-os kedvezményt értek el. 

Kérdés hangzott el a város munkahely-
teremtő stratégiáját illetően. A polgármester

elmondta, hogy az integrált városfejlesztési
stratégia megmutatja, hogy milyen irányba
szeretne elmozdulni a település, a munka-
helyteremtés kiemelt helyen szerepel benne.
Sajnos, az üzembezárások Tapolcát sem ke-
rülték el. Sokan vesztették el munkahelyüket.
Néhány kisebb fejlesztés azért megvalósult,
például a város legnagyobb autóalkatrészt gyár-
tó cége 70 munkahelyet teremtett, a halápi
parkettagyárban 200 munkahelyet tartottak
meg és a több városban is telephellyel rendel-
kező varroda is fejlesztéseket hajtott végre ta-
polcai üzemében. Elmondta még, hogy most
értékesítettek egy 9 hektáros területet Tapolca
és Diszel között, ahol helyi hűtéstechnikai és
acélszerkezet-gyártó cég kíván építeni egy
több ezer négyzetméteres szerelőcsarnokot.
Az Önkormányzat, amellett, hogy segíti eze-
ket a kezdeményezéseket, igyekszik olyan
idegenforgalmi attrakciókat megvalósítani, tá-
mogatni, amelyek felhívják a figyelmet Ta-
polca Városára, ilyen például a Pisztráng Fesz-
tivál is.

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy
mit tud tenni a város annak érdekében, hogy
egy Tapolca-Budapest közötti vonatút ne négy
és fél óra legyen. Császár László válaszában
hangsúlyozta, neki ebben az esetben csak vé-
leménye lehet, méghozzá igen markáns, hi-
szen mindannyian emlékszünk még azokra az
időkre, amikor a Göcsej Expressz ezt a távot
két és fél óra alatt tette meg.    KM

Új nyitvatartási rend
az ajkai és tapolcai ügyfélszolgálaton

E három gondolat adta a vázát annak a
sajtótájékoztatónak és fórumnak, amelyet
dr. Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári
Egyesület (KPE) és a Kisgazda Polgári Szö-
vetségpárt (KPSZ) elnöke január 11-én tar-
tott a Tamási Áron Művelődési Központ-
ban.

A KPE-KPSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a
kisgazda mozgalom ma is él, jelenleg 7 or-
szággyűlési képviselővel erősíti a kormány-
pártot. 

A kisgazdák nehezményezik, hogy az egy-
házi törvényből az Isten kimaradt. A hatodik
paragrafusban csak az szerepel, hogy a vallás
a természetfölötti felé irányul, ami a budd-
histák istenfogalmához áll közel. Dr. Turi-
Kovács Béla minden keresztény ember nevé-
ben kérte, hogy vagylagosan az Isten is szere-
peljen a törvény szövegében.

A földtulajdon rendezését Magyarország
alapvető sorskérdésének tartja a kisgazdák el-

nöke. Véleménye szerint nem a külföldiek
tulajdonossá válását kell törvényileg megaka-
dályozni, hanem a magyar tulajdonosokat kell
motiválni, hogy földjeiket értéknek tekintsék
és rajtuk keresztül a megélhetésüket biztosít-
sák. Az államnak az a dolga, hogy ehhez a
szükséges feltételeket megteremtse. Kezde-
ményezik továbbá a birtokviszonyok felmé-
rését, mert a jelenlegi telekkönyvek ezeket
nem tükrözik.

Magyarországnak a földön kívül a legna-
gyobb természeti kincse a víz. – Mi egy alvízi
ország vagyunk, mert a vizek ide folynak –
mondta a kisgazdák elnöke, majd hozzátette,
hogy mi vagyunk azok, akik ezt a kincset pél-
dátlan módon úgy hagyjuk elfolyni, hogy nem
gazdálkodunk vele. Ezért a kisgazdák 2012-ben
azt szeretnék elérni, hogy mind a földtulajdon
rendszere és a hozzá kapcsolódó birtokrend-
szer, mind pedig egy általános vízgazdálko-
dási terv törvényi szabályozást nyerjen.   FZS

A keresztények egységéért évek óta
közös imahetet tartanak világszerte.

Január 17-én a protestáns templomban
tartott szentbeszédet Csere Sándor kano-
nok. A hit fontosságáról szólva említette,
hogy még Jézus tanítványai is kételkedtek,
pedig csodáinak, feltámadásának tanúi vol-
tak. A szeretet minden közösség összetar-
tó ereje, így a családé is.

Január 19-én a római katolikus temp-

lomban Szabó Emőke református lelkész
asszony a békességről, mint a társadalom
alapjáról szólt. Vele együtt Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész és Csere Sándor ka-
nonok a békességért, az egységért vezet-
te az imát. 

Az imával, énekekkel vegyes áhítat után
szeretetlakomára hívták az egybegyűlte-
ket ezúttal is, akárcsak 17-én az aznapi
áhítat után. G. Dr. Takáts Gizella

Ökumenikus imahét



December 22-én a Szentháromság téren
felállított Mindenki Karácsonyfája alatt gyűl-
tek össze Tapolca polgárai és vendégei, hogy
együtt készüljenek a szeretet ünnepére.

Horváthné Szalay Gyöngyi önkormányzati
képviselő ünnepi beszédét a szülővárosához,
Tapolcához való szoros és eltéphetetlen kö-
telékű vallomásával kezdte, de szólt arról is,
hogy miként készül karácsonyra.

– Régi, kedves szokásom, hogy „ilyenkor,
decemberben” – látszólag céltalanul – sokat
sétálok a szülővárosom, Tapolca utcáin, de
mire a sétáim végére érek, mindig bizonyossá
válik bennem, hogy mennyi, de mennyi –
pénzzel nem mérhető – kincsem van. Engem
minden ideköt: a családom, a gyermekkorom,
a barátok, a tapolcai utcák, a tópart, a mun-
kám, a sport. Itt élek, ez az otthonom. 

Most bárki megkérdezhetné tőlem, hogy
nem bántam-e meg ezt a hűséget? Nyugodt és
tiszta szívvel állíthatom, hogy nem. Ez a
hűség, ez a ragaszkodás adott tartást, bárhol is
jártam a világban a sportnak köszönhetően. 

Mert tudtam, hogy itt, Tapolcán vagyok ott-
hon, mert itt adtam a világhoz önmagamból.

Az adventi sétáim idején – mert így neve-
zem magamban a karácsony előtti városnézé-
seimet – mint a kisherceg – igyekszem csak a
szívemmel és csak a lényegeset meglátni.

Ilyenkor az ismeretlen emberek ismerőssé
válnak, az ismerős arcok még ismerősebbek
lesznek, a mosolyok ragyogóbbak, a kézfogá-
sok melegebbek, a szavak biztatóbbak, báto-
rítóbbak. Sokszor tettem már fel magamnak a
kérdést, hogy miért történik velem ez a cso-
da? Az emberek változnak, vagy én változom
„ilyenkor, decemberben”? A válasz titka egy-
szerű: tükörbe nézek, ha a velem szembe-
jövőre nézek, azaz az én mosolyomat, az én
kézfogásomat, az én szavaimat adják vissza
Ők. Mert ilyen a világ rendje: adnunk kell

ahhoz, hogy kaphassunk. A bizalom tiszta
forrásából állandóan merítenünk kell, mert ha
nem tesszük, kiapadhat a forrás. A jó és igaz
szavakkal állandóan bátorítani kell, mert ha
nem tesszük, eljöhet az az idő, hogy senki
sem mond jó és igaz szót. És a legfontosabb!
Szeretni kell! Mert ha nem tesszük, szeretet
hiányában elsőként mi sorvadunk el.

Létezésünk nagy titka a közösség. Ezt a
tisztaság, a szeretet utáni vágy egyik leghite-
lesebb tolmácsolója, József Attila így fogal-
mazta meg: „Hiába fürösztöd önmagadban, /
Csak másban moshatod meg arcodat. / Légy
a fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ
tengelyénél.”

Majd Horváthné Szalay Gyöngyi arra fi-

gyelmeztette a jelenlévőket, hogy ha valami-
kor, akkor most van itt az ideje annak, hogy
hálával mondjanak köszönetet a szülőknek,
nagyszülőknek, hajoljanak le gyermekeikhez,
unokáikhoz, beszélgessenek el barátaikkal, is-
merőseikkel, munkatársaikkal.

– Hosszan sorolhatnám még, hogy mi min-
denre figyeljünk, de a legfontosabbat, a sze-
retet parancsát soha ne feledjük: adjunk és
adjunk… Legfőképpen önmagunkból.

Magamról tudom, hogy mennyire nem

könnyű egyszerre tekinteni a betlehemi csil-
lag fényébe, ugyanakkor görcsös igyekezettel
két lábon megállni itt a Földön. De ha meg
sem próbáljuk, először önmagunkat veszít-
jük el, aztán a hozzánk ’oly közel állók távo-
lodnak el tőlünk, majd végül egyedül mara-
dunk.

Ezért is mondom – bíztatva magamat is –,
hogy ma szeressünk, ma kell cselekednünk.

Ma kell a kézfogás, a bátorító szó, az öle-
lés. Ma kell a simogatás, a szolidaritás. 

Mert a jövőnk csak a jelen el nem halasz-
tott pillanataiból épülhet fel – hangsúlyozta
Horváthné Szalay Gyöngyi.

Az ünnepi beszédet követően a történelmi
egyházak képviselői szóltak az advent, a ka-
rácsony jelentőségéről. Szabó Emőke refor-
mátus lelkész a gyermekkoráig visszanyúlva
idézte meg életének azokat a szakaszait, ame-
lyek fokozatosan vezették el a betlehemi csil-
lag meglátásáig, annak az örökérvényű üze-
netnek a felismeréséig, amely Jézus születé-
sével kezdődött.

Csere Sándor kanonok-plébános arról szólt,
hogy karácsony ünnepe elüt minden más ün-
neptől. Ezen az ünnepen járja át szívünket,
lelkünket a krisztusi szeretet.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész is a
szeretet éltető szerepéről, a családi összetar-
tozás fontosságáról szólt.

Tóth Vera egy karácsonyi énekcsokrot nyúj-
tott át az Őt is ünneplő közönségnek. A Min-
denki Karácsonya műsorában közreműködött
a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tag-
intézményének Baumberg Gabriella Kórusa.     

NHE
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„Megtalálni önmagunkat és másokat is”
A Mindenki Karácsonya elnevezésű városi
ünnepség előtt – december 22-én – a Szép
Norbert ötlete által életre keltett Kirakat
Galéria adott otthont Oszkai Réka kerami-
kus kiállításának.

Császár László polgármester köszöntőjé-
ben ezúttal is utalt a galéria ötletgazdájára,
Szép Norbertre, akinek segítségével művészi
alkotásokkal teltek meg a kihasználatlan he-
lyiségek. – Az Önkormányzat is igyekszik tá-
mogatni a helyi művészvilágot, ami szép és
egyben fontos feladat – különösen a kará-
csony közeledtével – mondta.

A kiállítást Tóth Vera, a Tapolcáról indult
énekesnő nyitotta meg. – Tündérnek lenni ma-
gányos dolog – kezdte némi negatív töltettel
beszédét, majd utalt Oszkai Réka „beszédes,
kifejező” alkotásaira, amelyek között számtalan
angyalka és tündér köszön vissza az érdeklődőre.

Szép Norbert festőművész műveiről is vé-
leményt formált a maga egyedi látásmódján
keresztül. – Alkotásai kissé depresszív hatást
keltettek bennem. Amikor elmélyültem ben-
nük, rájöttem, lelkünk legmélyebb bugyrai-

ban jár Norbi. Az igazságot, vágyakat, kimon-
datlan dolgokat vitte vászonra. A művészet
csodálatos dolog, aki megkapja hozzá az égiek-
től a tehetséget, annak nagy kincs van a ke-
zében... de ezzel együtt felelősség is. Ezt a
kincset tudni kell kezelni, vigyázni rá, tudni
kell vele bánni is. Ez a kincs sok mindenben
segíthet nekünk – megtalálni önmagunkat és
másokat is – vallotta Vera.

A megnyitó záró akkordjaként Oszkai Réka
keramikus is megköszönte azt a lehetőséget,
hogy sümegi alkotó létére, immár negyedik
alkalommal adott otthont Tapolca a kiállításá-
nak.      DI

Szép Norbert, Oszkó Réka és Tóth Vera a kiállítás megnyitóján

Fotó: Dancs

Együtt ünnepelt a város

Fotó: Dancs

„A szeretet parancsát soha ne feledjük: adjunk és adjunk… Legfőképpen önmagunkból”

A doni áttörés áldozataira
emlékeztek

A Katonai Emlékparkban az 1943. januári
doni áttörésre és a Magyar Királyi 2.
Hadseregre emlékeztek január 12-én. A 69
évvel ezelőtti napok története a magyar
hadtörténelem legszomorúbb fejezetei kö-
zé tartozik.

A megemlékezésen a szörnyű tragédia kö-
rülményeiről Hangodi László történész, tanár
mondta el gondolatait. Hangsúlyozta, hogy a
126 ezer fő elvesztése szinte minden magyar
családot érintett. A felnövekvő ifjúságot arra
buzdította, hogy kérjék meg nagyszüleiket,
dédszüleiket, beszéljenek erről az időszakról,
hogy az ő elbeszéléseikből még hitelesebb ké-
pet kaphassanak az akkori Magyarországról.

A Don-kanyarban elesett hősi halottak lelki

megnyugvásáért Szabó György alezredes,
tábori lelkész a 78. zsoltárból olvasott fel,
amelyben Isten arra inti az embert, hogy em-
lékezzen meg őseiről. – Amíg az áldozatok, a
hősök, az elhunytak emlékét ápoljuk és meg-
őrizzük, addig tart emlékük. A Mindenható
Isten óvjon meg minket hasonló tragédiáktól,
hogy ezt a kis hazát, amit adott nekünk a
Kárpát-medencében, ne fegyverek által, ha-
nem bölcs szívvel tudjuk megvédeni – kérte
fohászában a lelkész.

A megemlékezés végén Hangodi László 
– két fiatallal együtt – babérkoszorút helye-
zett el a magyar hősök emlékoszlopánál. Nem-
zetünk a doni áttörés hős katonáinak emlékét
szívében őrzi.    FZS

Szabó György tábori lelkész az elesett hősökért imádkozott

Fotó: Füstös



Emelkedik a helyi járat vonaljegyeinek
és bérleteinek ára a januártól esedékes
ÁFA-változás miatt.

A szolgáltatást végző MB Balaton Kft.
tehát nem kíván áremeléssel élni, csupán al-
kalmazza a rájuk is vonatkozó 27%-os adó-
kulcsot. A vonaljegy és a kutyaszállítás január-
tól 205 Ft-ba, a felnőtt havi bérlet 4220 Ft-ba,
a diák havi bérlet pedig 1730 Ft-ba kerül. KM

A parkolást felügyelő Városgazdálkodá-
si Kft. javaslatokat nyújtott be a Képvi-
selő-testülethez, melyek a parkolás árait
és a kedvezményesen vagy díjmentesen
igényelhető bérletjegyekkel kapcsolatos
rendelkezéseket érintik. Mindezeken fe-
lül a pótdíj fizetési kötelezettségre és a
díj megfizetésére vonatkozó szabályok
bevezetését is javasolták. 

A korábbi rendelet módosítását szüksé-
gessé tették az egyes utcákban bekövetke-
zett forgalomtechnikai változások is, ame-
lyek az ott elhelyezkedő fizetőparkolók
területeit is érintették egyes utcákban. 

Ilyen a belvárosi kerékpárút kialakítá-
sa, a Nagyköz utcai parkoló megépítése és
a Hősök terén lévő volt autóbuszöböl visz-
szakapcsolása a helyi autóbuszos közle-
kedés útvonalába. A Testület megtárgyalta
és elfogadta a javaslatokat. A parkolás a
piros zónában 260 Ft óránként, a zöld zó-
nában pedig 180 Ft. A minden parkoló-
helyre vonatkozó havi bérletek ára 4500
Ft, a csupán a zöld zónára érvényeseké
2300 Ft. A valamennyi díjövezetre vonat-
kozó éves bérlet 40 000 Ft-ba kerül. A
bérletek kiállításának díja 800 Ft.         

Kovács Melinda
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Házasságot
kötöttek:

Hock Kristóf Attila és Tirpák Mónika
Kálmán Krisztián Attila és Kriston Viktória

Keserü Róbert és Zsohár Ágnes
Németh Gábor és Kulka Eszter

Évfordulók
1897. január 01. 115 éve
Tapolca és Vidéke c. lap felhívást közöl Batsányi
János hamvainak hazahozatalára.
1777. január 02. 235 éve
Tapolca város vezetői elismerik a földesúri szol-
gáltatásokat és „kezük kereszt vonyásával és
városbéli pötsétükkel meg is erősítik.” A város
öregbírája: Dér Pál.
1572. január 03. 440 éve
Miksa király Bécsben kelt oklevelével szük-
ségesnek látta, hogy a pusztuló várost újra
benépesítse, ezért minden Tapolczára visszatérni
óhajtó lakósnak három évi adómentességet ad,
ha házát kész újra felépíteni.
1977. január 05. 35 éve
Húsáruház nyílt Tapolcán a Batsányi János
utcában.
1897. január 13. 115 éve
Szentmártoni Darnay Kálmán, az Országos Ré-
gészeti Társulat Igazgatóságának tagja ismertette
a Tapolcza-avardombi sírleleteket. A helyi lap-
ban január 17-én jelent meg a cikk.
1857. január 18. 155 éve
Glázer Károly a Helytartótanácstól megkapta a
mai Fő tér 15. sz. alatti gyógyszertár felállítási
jogát. Akkori neve „Oroszlán-gyógyszertár” volt.
/A család vezetése alatt működött 1950-ig./
1407. január 19. 605 éve
A tapolcza-széki nemesség bizonyságlevelet ád
Gersei Pethő János főispánnak, hogy közülük
ellene senkinek semmiféle jogtalan cselekedetek
miatt keresete nem lehet.
1867. január 26. 145 éve
Tanácsülésen határozták el a „Járási Ápolda és
Kórház” létesítését. Először a tapolcai magtár
átalakításával remélték a célt elérni.
1907. január 29. 105 éve
Megalakult a Tapolcavidéki Gazdakör. Titkára:
Szigethy Ödön.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Rongálás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2012. január hó 05. nap 22:30 és 2012. január
hó 06. nap 07:00 óra közötti időben a Fazekas
utcában lévő családi ház két szárnyas fakapu-
ját, feltehetően gyúlékony anyaggal lelocsolta,
amit meggyújtott, majd az hirtelen lánggal ég-
ve elaludt. A rongálással okozott kár: 50.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt eljárás indult is-
meretlen tettes ellen, aki 2012. január hó 13.
napon 10:00 és 10:05 óra közötti időben az

Iskola utcában található általános iskola tanári
asztaláról alkalmi lopás módszerével eltulaj-
donított egy mobiltelefont. A bűncselekmény-
nyel okozott lopási kár: 28.850 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. január hó 15.
napon 12.00 és 14.00 óra közötti időben a
Hegymagasi úton található telephelyről 150 kg
mennyiségű vörösréz kábelt tulajdonított el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 60.000 Ft.

(Forrás: Rendőrség)

„Embernek lenni jó”
– „Embernek lenni jó” – énekelték önfe-
ledten, teljes átéléssel az ÉFOÉSZ fiataljai
és a Tapolcai Musical Színpad tagjai a
Tamási Áron Művelődési Központ színpa-
dán a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt a
Padlás egyik dalát.

– Régi álmunk valósult meg azzal, hogy
Tapolcán együtt léphettek színpadra a fogya-
tékkal élő fiatalok az ép társaikkal, bizonyít-
va, hogy ők is ugyanúgy képesek művészi
produkció bemutatására, mint az épek. Az in-
tegrált színházi bemutatóhoz egy nyertes pá-
lyázat adott lehetőséget – mondta Horváthné
Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ helyi szerveze-
tének elnöke a bemutatót megelőzően.

A színpadon a felgördülő függöny mögött
a Padlás, a varázslatos világ elevenedik meg.
„A félig mesében, félig musicalben” harminc
színpados és tizenöt fogyatékos fiatal lépett
fel. Mindenkinek sokat adott a közös munka,
jól tudtak együtt dolgozni.

Az ég és föld között található padlás egy
éjszakáját bemutató musicalt nagy lelkese-
déssel fogadta a tapolcai közönség. Az elő-
adást megtekintette Bernáth Ildikó fogyaté-
kosságügyi miniszteri biztos is.

– Szívből örülök a mai rendezvénynek és

gratulálok minden tapolcainak. „Kalapot eme-
lek” a város vezetése és minden lakója előtt,
hogy ennyire befogadóak és ennyire töreked-
nek arra, hogy a szó legszebb értelmében
megvalósítsák az integrációt. A tapolcai példa
is bizonyítja, hogy jelentős lépéseket tettünk
e nemes cél érdekében. Az elfogadás, az
együtt alkotás nagyszerű bizonyítéka a mai
előadás, amely arról is szól, hogy a fogya-
tékosoknak, a megváltozott munkaképessé-
gűeknek ugyanúgy vannak vágyaik, álmaik,
terveik, mint az épeknek, és nekünk az a fel-
adatunk, hogy elősegítsük ezeknek a meg-
valósítását.

– Nagyszerű volt együttdolgozni az
ÉFOÉSZ fiataljaival – mondja Halápiné
Kálmán Katalin, a musical színpad vezetője.
– Nagyon melegszívű, a sikerért tenni akaró
embereket ismertem meg bennük.          NHE

Drágábban parkolunk

Hirdetmény
A Képviselő-testület a 197/N/2011.(XII.9.)

számú határozatával a következő közterüle-
tek elnevezésének megváltoztatásáról dön-
tött: Kulich Gyula utca, Somogyi Béla utca,
Zalka Máté utca, Kiss János utca, Kunfy
Zsigmond utca, Mező Imre utca, Sallai Imre
utca, Engels Frigyes utca, Mónus Illés utca,
Ságvári Endre utca, Rózsa Ferenc utca és
köz, Landler Jenő utca.

Tapolca Város Önkormányzata várja a ta-
polcai lakosok, valamint a Tapolca Város köz-
igazgatási területén ingatlannal, telephellyel,
székhellyel rendelkező jogi személyek javas-
latait az új elnevezésekre vonatkozóan. 

Tájékoztatom, hogy a közterületi nevek
megállapításáról, a házszámozás, valamint a
névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének
rendjéről szóló 33/2009. (XII.21.) Kt. ren-
delet 4.§ (7) és (8) bekezdései alapján köz-

terület élő személyről nem nevezhető el, to-
vábbá nem kaphat arab vagy római számot és
Tapolca város közigazgatási területén több azo-
nos közterületi elnevezés nem lehet. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 5. §. (7)
bekezdés c) pontja szerint a közterületek el-
nevezésének lehetőleg a közvetlen környezet
hagyományait, sajátosságait kell tükröznie,
vagy a helyhez kötődő személyekkel kell
kapcsolatosnak lennie. 

Az indoklással ellátott javaslatokat 2012.
február 29-ig várjuk

• a kozteruletnev@tapolca.hu vagy 
• a Polgármesteri Hivatal, 8300 Tapolca,

Hősök tere 15. levelezési címre.
Ughy Jenőné

aljegyző

Elismerés
szervezésért
Az Európai Mobilitási Hét sikeres

szervezéséért a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium oklevéllel díjazta Tapolca
Város Önkormányzatát.

Változatlan
alapdíj

„Ismerjétek meg az igazságot és
az szabaddá tesz titeket!”

A DRV Zrt. javaslatainak mérlegelését kö-
vetően a Képviselő-testület a 2012. évre a
szennyvízcsatorna-szolgáltatás tekintetében
úgy döntött, hogy a szolgáltatás igénybe-
vevői a változatlan alapdíj mellett 400
Ft/hó+ÁFA, 312 Ft/m3 + ÁFA változó díjat
fizetnének a tényleges fogyasztás alapján.
(Ez a változás 4,3 %-os emelkedést jelent a
változó díj vonatkozásában.)

Mindez átlagos 6 m3/hó fogyasztással szá-
molva egy háztartás havi kiadásait 78 Ft-tal
emeli meg, és ez összességében 3,5 %-os
emelést jelent 2011-hez képest. A DRV Zrt.
ezen felül állásfoglalást is kért az Önkormány-
zattól, hogy milyen módon kívánja pótolni az
esetlegesen meg nem ítélt állami díjtámoga-
tásból adódó kiesését. Lehetőségként a fo-
gyasztói díjakban, vagy pedig külön megálla-
podás keretében történő kompenzálást jelöl-
ték meg.

Az Üzemeltető előzetes kalkulációja alap-
ján, sikertelen pályázat esetén a szennyvíz-
csatorna-szolgáltatás díja megközelítőleg 20
Ft-al növekedne meg, amely a fogyasztott
mennyiségnek megfelelően évente megköze-
lítőleg 1.000 Ft-os többletköltséget róna a fo-
gyasztóra, melyet a jövő évre vonatkozóan
visszamenőleges hatállyal számlázna ki a
DRV Zrt. A pályázati támogatás elbírálását
követően előreláthatólag 2012. év augusztusa
lenne az az időszak, amikorra a támogatás
kiesésével járó összeget a fogyasztói árakban
érvényesíteni kellene, vagy megállapodás ke-
retében az Üzemeltető számára kompenzálni. 

KM

104 esztendeje (1908. január 8.) született
Wass Albert, az erdélyi magyar irodalom
egyik legnagyobb alakja. A hányatott sor-
sú író és költő tiszteletére tartott emlék-
estet a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület.

Január 14- én a Városi Mozi adott otthont
az irodalmi rendezvénynek, ahol dr. Takaró
Mihály irodalomtörténész professzor, író ér-
dekfeszítő, mélyreható előadását kísérték fi-
gyelemmel a megjelentek.

Elsőként Dobó Zoltán szólt a jelenlévők-
höz, hangsúlyozva a Tapolcaiak a Nemze-
tért Egyesület szerepvállalását, amelyből
kiemelte a hagyományok őrzésének, törté-
nelmünk jeles szereplői emlékének méltó
ápolását is. Ennek ékes példájaként említet-
te rendezvényüket, amelyen a magyar iroda-
lom kiemelkedő, ám sokak által – főleg poli-
tikailag – mégis vitatott alakjára emlékeztek.

Wass Albert egy-egy művét szavalta el
Vitus Kata és Bertalan Csaba. Ezt követően
dr. Takaró Mihály minden igényt kielégítő
előadása következett.

Az előadó képzeletbeli időutazásra invi-
tálta hallgatóit, együtt bejárva az irodalmár
kilenc évtizedét. Szólt az ifjú grófról, aki
együtt játszott a „mezítlábas parasztgyere-
kekkel”, az öt esztendős Albikáról, aki „Új
Mamát” kapott; vele kapcsolatos negatív
élményeit 86 esztendősen vetette papírra.

Szintén ennyi idősen tartotta utolsó prédiká-
cióját a keresztény identitással fölvértezett
neves irodalmi személyiség.

Takaró doktor utalt Wass Albert – Pál
apostol által kinyilatkoztatott – jelmonda-
tára, ami végig kísérte élete során: „Ismer-
jétek meg az igazságot és az szabaddá tesz
titeket!”

Kitért a nemzet „oszlopira” – Széchenyire,
Kossuthra és Wass Albertre is, aki valóban
„oszlopépítő” volt, akinek sokszor lerom-
bolták a művét, de erős hittel mindig újra
tudta építeni.

Utalt a főbb művekre (Farkasverem, Jön-
nek, Kard és kasza, A funtineli boszorkány)
azok tartalmi mondanivalójára, valamint
azok szerzőjére, aki az igazság és szabadság
élharcosaként hunyta le szemét 1998-ban.

Részletesen szólt a meghurcolt, emigrá-
cióba üldözött irodalmi nagyságról, a kon-
cepciós perbe fogott „háborús bűnösről”, aki-
ről sikerült az ellenkezőjét igazolni – meg-
dönthetetlen dokumentumok bizonyítják –,
amelyeket könyvéből szemléltetett is a kö-
zönségnek.

– Wass Albert minden egyes mondata ki-
csit magyarabbá teszi az embert, fölébreszti
az identitástudatunkat – summázott előadá-
sa befejező szakaszában dr. Takaró Mihály.

Dancs István

Emelkedik
a helyi járat díja
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Nekünk, magyaroknak tavaly összesen 15 000 fát sikerült meg-
menteni a kivágástól azáltal, hogy szelektíven gyűjtöttük az italos
kartondobozokat. Baka Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesület ügyvezető igazgatója szerint sokan nem tudják, hogy a
tejes és gyümölcsleves italos kartondobozok szelektíven gyűjthe-
tők és újrahasznosíthatók. 
Ezeknek a dobozoknak 75%-a jó minőségű papír, emellett mű-
anyag és alumínium rétegből épülnek fel, vagyis minden alkotó-
elemük újrahasznosítható.

Hogyan előzhetjük meg a hulladékképződés növekedését?
Megelőzhetjük a hulladék képződését például a környezettudatos vásár-

lással; azaz a túlcsomagolt termékek megelőzésével, bevásárló lista ké-
szítésével, kevesebb csomagolást tartalmazó termékek vásárlásával. Az ita-
los kartondobozok esetében figyelnünk kell arra, hogy miután teljesítették
feladatukat, a kiürült dobozokat is szelektívgyűjtőbe dobjuk, vagyis felelős-
ségteljesen kezeljük őket.

Hogyan alakul az italos kartondobozok a szelektív gyűjtési aránya
a jövőben?

Magyarországon az elmúlt években nőtt a hulladékká vált italos karton-
dobozok visszagyűjtési aránya, míg 2004-ben 2%-ot, addig 2011-ben már
19%-ot tett ki. 2012-re Magyarországon 22%-ra szeretnénk növelni ezt a
mennyiségét.

Az italos kartondobozok újrahasznosíthatók. Jellemzően a sárga
(műanyag), egyes városokban a kék (papír) szelektív gyűjtőedé-
nyekbe gyűjtsük őket! További információ www.italoskarton.hu

Az italos kartondobozok szelektív gyűjtésével
fákat menthetünk meg a kivágástól

(x)

Gazdag életút, 90 év...

A karácsonyra hangolódás, az előkészüle-
tek mind a gyerekek, mind a felnőttek
életében  fontosak, főleg ott, ahol a család-
ban születésnapos is van. Így van ez min-
den évben a Gervald családban is, amely-
ben 1921-ben a dédimama maga volt az
ajándék.

Gervald Györgyné, született Gorse Mária
szlovén származású, felnőttként tanult meg
magyarul, amikor 1942-ben Magyarországra
került. Köszöntésekor elmesélte, hogy Horthy
Miklós fia, István halálakor gyászba borult
Budapest, és akkor tanulta meg magyarul a
„fekete” szót. A fővárosból Beregszász kör-

nyékére költöztek, majd Németbányán éltek.
Marika néni átköltözése óta csak 1956 után tu-
dott először hazamenni szüleihez, testvéreihez.
Majd a sors szeszélye Uzsára fújta Gervald
Györgyöt és családját. Ekkor Marika néniék a
Hubertusz-kastélyban laktak több, mint 10
évig. Fiai innen jártak Sümegre iskolába. Ké-
sőbb innen költöztek Tapolcára. Az évek múl-
tával szaporodott a család. Jelenleg 3 fia, 4
unokája és 4 dédunokája van Marika néninek.  

A kerek évforduló alkalmából Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot,
virágcsokrot és Tapolca Város Borát kapta
ajándékba az ünnepelt. FZS

A példaértékű összefogás
eredményei

A Juhász Gyula utca 41-43-45. és 47-es szá-
mú társasház lakói sokat tettek és tesznek
azért, hogy a lakótömbjük és annak kör-
nyezete a XXI. századi kihívásoknak is
megfeleljen. A megvalósult tervekről és a
jövőre vonatkozó elképzelésekről a felújí-
tások lelkes „motorját”, az időt és fáradtsá-
got nem kímélő Horváth Gyulát, a 41-es
épület közös képviselőjét kérdeztük.

Mint lapunknak elmondta, a nagy vállalko-
zások nem valósulhattak volna meg sem Kiss
Ferenc Lászlónak, a 43-45-47. közös képvi-
selőjének munkája, sem a lakóközösségek
hozzáállása nélkül.

– Három fázisban dolgoztunk – idézi fel a
kezdeteket a közös képviselő. – Először a gáz-
üzem korszerűsítésére került sor, új, takarékos
kazánokat szereltettünk be. A második ütem-
ben a házakra napkollektorok kerültek. A nap-
fény által felmelegített vízzel is energiát taka-
rítottunk meg, ezért a megoldásért Tapolca
Városa 2011-ben a Napkorona Bajnokság 
2. helyezettje lett. Büszke ránk a város és mi
is örülünk, hogy példát adhatunk arra, hogy
miként lehet korszerűsíteni az évtizedekkel
ezelőtt épült társasházakat.

– Most érkezett el az a pillanat, hogy a
„menyasszonyra fátyol kerül”, azaz felöltöz-
tetjük az épületeket. A hőszigeteléssel, a

nyílászárók cseréjével nemcsak a hőveszte-
séget csökkentjük, de az épületek állagát is
javítjuk. A szép, színes homlokzatok pedig a
szemet gyönyörködtetik. Bár még nem feje-
ződtek be a külső munkálatok, de már azok-
nál az épületeknél, amelyeknél elkészült a
szigetelés, jelentős megtakarítás mutatható ki.
Január közepén járunk, igaz, hogy enyhe a tél,
de a lakások 85%-ában még a mai napig nem
kellett befűteni.

Arról, hogy milyen költségekkel járt a be-
ruházás, Horváth Gyula elmondta, hogy a
több mint 31 millió forintot lakáskasszán ke-
resztül, korrekt és kedvező hitelkonstrukció-
val szerezték meg. A szükséges önrész 10%.
A közös képviselő és a lakótársak elégedettek
a munkálatokat végző helyi vállalkozással is.
– Köszönet mindenkinek, aki részt vett a fel-
újításban, köszönet a lakóknak, hogy elvisel-
ték a felújítással járó nehézségeket, most már
csak vigyáznunk kell a megszépült lakóhá-
zainkra – teszi hozzá.

A jövő terveiről szólva arról tájékoztatott
bennünket Horváth Gyula, hogy az Önkor-
mányzat hathatós segítséget ígért ahhoz, hogy
a lakókörnyezetük is megszépüljön, hogy a
parkosítással valóban befejeződjön az a nagy
vállalkozás, amelyre mindannyian büszkék.

N. Horváth Erzsébet

Mennyi szeretet fér
egy cipősdobozba?

Minden év novemberében a Baptista Sze-
retetszolgálat a fenti felhívással indítja út-
jára cipősdoboz akcióját a rászorultakért.
A Tapolcai Nagycsaládosok Egyesülete is
csatlakozott a felhíváshoz.

November 25-26-án a Magyar Élelmiszer-
bank segítségével élelmiszeradományt gyűj-
töttünk a helyi TESCO-ban. Ennek egy ré-
szét rászoruló családoknak szántuk. Az össze-
gyűlt élelmiszerekért köszönetet mondunk a
lakosságnak! 

Városunk több vállalkozója támogatta ötle-
tünket, és hozzájárult e nemes cél megva-

lósításához. Így a mi kis cipősdobozunk és
élelmiszercsomagunk mellé játékok, tisztaság-
csomag, írószercsomag, zöldségfélék, friss
kenyér és péksütemény is került.

Elkészítettünk 8 csomagot és felkereked-
tünk, hogy meglepjük a családokat. Volt is
nagy csodálkozás, öröm, hálás köszönet az
adományok láttán!

Jó érzés volt látni azt a határtalan örömet,
amellyel a kis gyermekek csillogó szemmel
bontogatták ki ajándékaikat. A szülők is meg-
hatottan álltak az ajándékok mellett. 

Üvegesné Molnár Anita

Változások a szemétszállításban
Elfogadta a Képviselő-testület, hogy 80 li-
teres szeméttároló edényzetet is igénybe le-
het venni Tapolcán 2012. január elsejétől.
Ezzel régi kérése valósult meg a helyiek-
nek. 

Azok az egy- és kétfős háztartások igényel-
hetik a 80 literes edényzetet, amelyek a Szol-
gáltatónál benyújtott űrlapon ezt kérik, és az
Okmányiroda által adott hivatalos iratokkal
igazolják az ingatlanban élők létszámát, to-
vábbá nincs a Szolgáltató felé díjhátralékuk.
Továbbra is mentességet élveznek a díjfizetés
alól a hetvenedik életévüket betöltött, egyedül
élő lakosok a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartás szerinti és ténylegesen is lakóhe-
lyéül szolgáló építményük után. A mentesség
igénybevételéhez csatolni kell a kommunális
adó megfizetése alól mentesítő határozatot.

A 80 literes edény igénybevétele, valamint
a 70 évesek mentessége a kérelem benyújtá-
sát követő hónap első napjától vehető igény-
be.

Mentességet kaphatnak azok az ingatlantu-
lajdonosok a díjfizetés alól, akik ingatlanjukat
életvitelszerűen nem használják. Erről a szol-
gáltató céget formanyomtatványon kell érte-
síteni minden év január 10. napjáig, így az el-

ső negyedévet már e szerint számolják. Ameny-
nyiben a mentességet kérő iratokat később
juttatja el az ingatlantulajdonos a Szolgál-
tatónak, úgy be kell mutatni a használaton
kívüliséget igazoló közüzemi számlákat.

Mentességet kérhet az a lakos is, aki ingat-
lanától legalább 60 napra távol van, és ezt a
távozását megelőzően legalább 15 nappal ko-
rábban bejelentette a Szolgáltatónak. Amikor
ismét használatba veszi az ingatlanát, akkor
be kell mutatnia a korábbi időszakra vonat-
kozó, fogyasztásmentes közüzemi elszámoló
számlát, vagy közüzemi igazolást.

A díjtételek a következőképpen alakulnak:
Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatá-

si díjának kalkulációja az ÉBH rendszer (Ki-
rályszentistváni Regionális Hulladékkezelő
Központ) tényleges indulása után így fog
alakulni: a nyolcvan literes 23 706 Ft, a 120
literes edény ürítése pedig 29 788 Ft-ba kerül
várhatóan. Ezekhez a Szolgáltató hozzászámol-
ja még az általános forgalmi adót.

A királyszentistváni központ beindulásáig
azonban a 2010-ben megállapított árakkal szá-
mol a Szolgáltató (80 liter – 16 120Ft, 120 li-
ter – 19 552 Ft, 240 liter – 29 640 Ft plusz
ÁFA).  Kovács Melinda

Gervald Györgynét Horváthné Németh Edit alpolgármester és Horváthné
Szalay Gyöngyi önkormányzati képviselő köszöntötte

Fotó: Füstös



„Mindazoknak ajánlom boldog John
Henry Newman bíboros remekművét, aki-
ket érdekel az emberi élet lényege, akik
még képesek leszállni az élet felszínéről
szívük mélyébe” – olvasható Boldog John
Henry Newman: Gerontius álma című mű-
vének ajánlásában, melyet Somogyi György
fordított, illusztrált és tipografált. A hang-
zókönyv bemutatójára január 11-én került
sor a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban.

Németh István Péter átfogó bevezetője
után röviden szólt a hangzókönyv lényegé-
ről (CD melléklet is jár hozzá).

A lelkiismeret és reménység szentjének

drámája valójában az emberi élet summázá-
sa – tudta meg a hallgatóság Somogyi György-
től, aki előadásában részletesen szólt a mű
fordításának, illusztrálásának és tipografálás-
nak körülményeiről, kiadási munkálatairól.

Kiemelte, már a cím is beszélő (Gerontius
– öreg, aggastyán), saját magát is sokszor
illette ezzel a jelzővel. A XIX. század ang-
likán teológiai gondolkodója a viktoriánus
kor embere, meghatározó alakja volt. Szent-
beszédeiben – központi témaként – sokat
foglalkozott a Purgatórium kérdésével. A
bíborost az átélt élmények, katarzisok ösz-
tökélték könyve megírására.   Dancs István

2012. január     7Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

Karácsonyváró programok,
ünnepi műsorok 2011

Ünnepi készülődés
A Szent Erzsébet Óvoda kicsinyei háromna-

pos programsorozattal készültek a Kisjézus
születésére. Karácsonyi énekeket, verseket ta-
nultak, ajándékokat készítettek.            NHE

A karácsony igazi titka
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói december 19-én a
római katolikus templomban mutatták be
betlehemes műsorukat.

Az ünnepi rendezvényt Németh Imréné
igazgató nyitotta meg, hangsúlyozva, „a ka-
rácsony igazi titka, hogy emberré lett az Isten,
számunkra Ő az igazi ajándék”. A megnyitót
követően Földi István esperes-plébános szólt
a jelenlévőkhöz. Majd a betlehemi éjszakát
megidéző műsort jutalmazta vastapssal a há-
lás közönség. DI

Karácsonyi műsor
a nyugdíjasoknak
December 19-én már mindenki eltelt a kö-
zelgő karácsony hangulatával. A Tamási
Áron Művelődési Központ nagyterme az
ünnepi műsorra érkezett nyugdíjasokkal
zsúfolásig megtelt.

Dr. Kiss Gizella, a Tapolca és Környéke
Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Ér-
dekképviseleti Egyesület elnöke köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy becsüljük meg az élet
ajándékait. Majd Tóth Csaba, Lesenceistvánd
polgármestere, kistérségi elnökhelyettes a ka-
rácsony lényegéről, a szeretetről beszélt; sze-
retetet adjunk és kapjunk. 

A Batsányi-iskola IV. osztályosainak csil-
lagmeséje a Megváltót váró küldetésről szólt;
a hetedikesek Jókai: Melyiket a kilenc közül?
című elbeszélését adták elő mély átérzéssel.

Dr. G.T.G.

A szeretet ajándékai
A tapolcai idősek Szent István utcai klubjá-
nak tagjai – karácsony közeledtével – szép
és felejthetetlen ajándékban részesültek.

December 19-én a Batsányi János Gimná-
zium és Kollégium kollégistái örvendeztették
meg előadásukkal az időseket. Horváth Róbert
képzőművész pedig egy, a Tópartot ábrázoló
festménnyel ajándékozta meg a klubot.

Két nappal később a Barackvirág Óvoda
kicsinyei és a Tapolcai Musical Színpad tag-
jai – Tasner Réka és Torma Tamás – adtak
kedves, ünnepre hangoló műsort. Az ünnepi
délután szeretetvendégséggel ért véget.   NHE

Karácsonyi köszöntés 
zeneiskolai zenével
A Járdányi Pál Zeneiskola a Megváltó szü-
letését gazdag hangszeres, énekes műsor-
ral köszöntötte december 20-án a Tamási
Áron Művelődési Központban. 

A fúvós kvartett játéka után Román Iván
tanár úr vezetésével és közreműködésével a
zeneiskola jelesei verbunkost játszottak. A
felnőtt vegyeskar – Haga Kálmán vezény-
letével – énekelt. Majd a felnőtt- és gyer-
mekkar zenekari kísérettel a legismertebb
karácsonyi énekeket adta elő.         Dr. G.T.G.

Lélekemelő hangverseny
A Tapolcai Általános Iskola (TÁI) Bárdos
Lajos Intézményegysége nagysikerű ka-
rácsonyi hangversenyt tartott december 
21-én a római katolikus templomban.

A Kicsinyek Kórusa karácsonyi dalokat
adott elő zongora és orgona kísérettel, a
Bárdos Lajos Gyermekkórus pedig egyhá-
zi énekeket. Fellépett még a Pedagógus
Kamaraegyüttes is. Az ünnepi műsor kö-
zös énekléssel ért véget.                   NHE

„A művészet fontos nevelési eszköz,
növeli az akaraterőt”

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény immár hagyomá-
nyos ünnepváró kiállítása december 19-én
nyílt a Tamási Áron Művelődési Központban. 

A tanulók kedves műsora után Tóth Mária
Tapolca Város oktatási referense Véghelyi Balázs
gondolatai köré építette a kiállítás megnyitó-
ját: „A művészet magával az emberrel együtt
született meg, éppen ezért úgy kell tekinte-
nünk rá, mint alapvető szükségletünkre.”

– A művészet fontos nevelési eszköz, nö-
veli az akaraterőt, a feladat-tudatosságot, elő-

segíti a világ sokszínűségének elfogadását –
mondta Tóth Mária.

Baranyai Zoltánné, az intézmény veze-
tője köszöntőjében elmondta, hogy a művé-
szeti iskola diákjai minden egyes kiállítással
a vizuális kultúra más-más területén meg-
szerzett tudásukat mutatják meg városuk-
nak. A képzőművészeti alkotások mellett
közel félszáz nagyméretű textil falikép se-
gítségével a viaszolt batiktechnika sokszí-
nűségét ismertetik meg a látogatókkal.

(Forrás: Iskola)

Gerontius álma – hangzókönyv formában

Közönség és alkotások

Fotó: Iskola

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar január
14-én újévi hangversenyt adott a Városi
Rendezvénycsarnokban.

A hangverseny műsoráról csak annyit tud-
tam meg, több Bach mű is szerepel benne.
Nosza, véltem, Péni Béla karnagy úr „ked-
venc” B-betűs szerzőm helyett a zene fő feje-
delmét idézte meg.

Arra következtettem, a sok népszerű szer-
ző után megismerteti közönségét Bachhal,
mert élvezni általában már hallott és tetszett
zenéket lehet. Bachot ismerni kell, mert az
európai hangnemek egyik atyja ő, Rameau-
val. A két mű tényleg annyira szép, hogy aki
megismeri, legközelebb is szívesen meghall-
gatja. És az sem elhanyagolható, a legkötöt-
tebb műformát, a kergetőző dallamokat fel-
használó fugát is bevezeti a repertoárba. Mert
a fuga intellektuálisan megközelíthető zene,
tömény, érzelmi és értelmi egyszerre. 

Bach mellett egy modern hangvételű, de
formailag hagyományos fugát is eljátszottak,
a magyar Hidas Frigyestől. Aztán jött Liszt
Rákóczi-induló feldolgozása. Az alapdallamot
ízekre szétszedte a szerző, majd harsány, dü-
börgő, egyveleg jellegű darabként hallhattuk.
Wagner kritikája a harsány Lisztről ebben a
művében igazolódik. 

A szünet után a lassan hatásvesztő mozikból
kísérő zene egyvelegeket hallhattunk. Az egy-
veleg valaha esztrádazenekarok fő zeneszáma
volt, poutpurri név alatt. Akkor operettdal-
lamok egyvelege járta, a sétáló uraknak és
hölgyeknek. Úgy elgondoltam, ma a világtörté-
nelem bármely szereplőjét és tetteit megnéz-
hetjük a filmvásznon, sőt a rendező és forgató-
csoport ízlését is közvetíti a felhasznált kísérő-

zene. És ez jellemző a korra, amiben megszü-
letett. Érdekes lenne a filmzene világtörténete.

A filmzenék szerzői között komoly zenét
író zenészek is találhatók, ezért a hallott egy-
velegek között a zenei ízlés sem sérült. Neves
zenészek műveit hallhattuk és egy nosztalgi-
kus dallamokat bemutató művet is, a zseniá-
lis filmes, zenész, rendező, színész, komikus
Chaplin dallamaiból. Némafilmtől indult és a
csúcsra ért zenével is. Valaha a némafilmeket
zongorista kísérte. Tapolcán a mindenki Nani
nénije, zongoratanárnőnk. Amikor a zenét rá-
fényképezték a celluloid szalagra, megszólalt
a vászon. Benne éltem, nagy élmény volt.

Évtizedek óta hallgatom a koncerteket és
keresem a tehetséges fiatalokat. A lányok
férjhez mennek és eltűnnek, a fiúk néha, mint
gyakorló zenészek fel-felbukkannak. Évek-
kel ezelőtt egy kislány énekére figyeltem fel,
még orgánuma gyenge volt, de szépen, tisz-

tán énekelt. Most meglepetésként a Titanic
kísérőzenéjéből adott elő egy dalt. Kinőtt a kis-
lánykorból, hangja megerősödött, orgánuma zen-
gett, és beénekelte a termet. Ének mellett fuvo-
lán játszik Böröczky Annácska. Mindkettőhöz
sikert kell kívánnunk. És többször hallanunk.
Felfedezettjeinknek előmenetelét szívesen
látjuk, legyen ő szobrász, festő vagy zenész.

Befejezést két induló adta. A Hunyadi
László-induló hangzott el először, majd az
osztrák Radeczky Marsch maradt a végére.
Érzelmi okokból, a sorrendet megfordítva
szívesebben hallgatnám bármikor. Ez most is
kedves meglepetést szerzett volna. Még any-
nyit. A kákán lehet csomót keresni. Ezen a tel-
jesítményen – karmesteri munka, előadók –
nem. Dr. Sáry Gyula

Meglepetések az újévi hangversenyen

A zene betöltötte a csarnokot és a lelkeket

Fotó: Sajcz

Budapesten, a Fővárosi Művelődési Házban január 17-én országos szakmai
konferenciát tartottak.

A konferencián kitüntetések átadására is sor került. Több évtizedes, eredményes
közművelődési szakmai tevékenységéért – 2 budapesti, 1 miskolci és 1 soproni
kitüntetett mellett – Zentai Gábor, a Batsányi János Művelődési Központ nyugalma-
zott igazgatója „ARANY MEDÁL” ÉRDEMÉRMET vehetett át a Területi Műve-
lődési Intézmények Országos Egyesületének elnökétől.

Gratulálunk!

„Arany Medál” Érdemérem
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Értsünk szót! Először anyanyelvünkön. Azt csiszoljuk, gyakoroljuk, szépítsük és igényesen

használjuk.
Hogy kincs legyen. Erre már épülhet idegen nyelvi kincs.
Nagy szerencse, ha a gyermeknek korán alkalma van idegen nyelv megismerésére.

Klasszikus helye az iskola. Alapot, magyarázatot ad, még közös gyakorlásra is van mód, de
a többi a te dolgod.

A szavak – mint téglák – fontos elemei a beszédnek. Ismerned, tudnod kell. A nyelvtan –
cement – a mondat kötőanyaga. Meg kell tanulnod.

Most már épülhet előbb szerény beszédházacska, majd – ha bírod ésszel, akarattal, idővel,
alkalommal – beszéd-katedrális, akár több nyelven is.

S szót értesz a világ népeivel. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 56. rész
Élet a Vénuszon?

Orosz kutatók arra a következtetésre
jutottak a Vénusz felszínén készült közel
30 éves panorámaképek vizsgálata alap-
ján, hogy talán felfedezhető az élet belső
bolygószomszédunkon.

A Venyera-13 űrszonda felvételeit átvizs-
gálva helyüket változtató objektumokat
fedeztek fel a Vénusz felszínén. Leonyid
Kszanfomaliti, az Orosz Tudományos Aka-
démia Űrkutató Intézetének munkatársa
arra a következtetésre jutott, hogy ezek élő-
lények tulajdonságaival bírnak.

Az Asztronomicseszkij Vesztnyik folyó-
iratban megjelent tanulmány említést tesz
egy korong és egy skorpió alakú, helyét
változtató objektumról is.

Az eddigi vizsgálatok csak a földihez
hasonló körülmények megléte esetén kutat-
tak a földönkívüli élet nyomai után. Ennek

fényében érthető, hogy a Vénusz nem kife-
jezetten tartozott az élet után folyó kutatá-
sok alanyai közé. A Naprendszer második
bolygóján az üvegházhatásnak köszönhe-
tően 460°C fölötti hőség uralkodik, a lég-
nyomás pedig a Földön tapasztalhatónak a
92-szerese. A légkör több mint 96%-át
szén-dioxid teszi ki (ez az érték a Földön
0,038%).

Bár egyre több bizonyítékot találnak ar-
ra, hogy a fiatal Vénuszt bolygónkhoz hason-
lóan óceánok boríthatták, a jelenlegi körül-
mények kifejezetten barátságtalanok lenné-
nek az általunk ismert életformák számára.

A régi felszíni felvételek további elemzé-
se talán végképp rádöbbent minket arra, hogy-
ha életet akarunk találni a Földön kívül,
ideje elvonatkoztatni az élet általunk ismert
formáitól. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Darányi Ignác politikus, Tapolca díszpolgára

(Pest, 1849. január 11. – Budapest, 1927. április 27.)

Budai családi házukban nőtt fel. A királyi egyetemi katolikus
főgimnáziumban érettségizett, majd jogot tanult. 1872-ben jogi
doktorrá avatták. A következő évben tett ügyvédi vizsgát. Pesten
ügyvédi irodát nyitott. 1876-ban a székesfőváros törvényhatósági
bizottságának tagja lett. 1881-ben szabadelvű programmal ország-

gyűlési képviselővé választották. 1893-ban a szabadelvű párt, 1895-ben a képviselőház alel-
nöke lett. Még ez évben a király földművelésügyi miniszterré nevezte ki.

Tevékenysége itt kiteljesedett. Intézkedései nyomán jelentősen megnőtt a szántóföldi ter-
melés hatékonysága. A zöldség- és gyümölcskertészet ügyeinek gondozására külön ügy-
osztályt szervezett. Újrarendezte a faiskola-ügyet is. Újjászervezte az állatorvosi szolgálatot,
országosan kiépítette a húsvizsgálatot, állami ellenőrzés alá vonta az állati oltóanyagok ter-
melését és forgalmazását. Minisztersége idején élénk vízépítési, ármentesítő munka folyt
országszerte. Ekkor épült a balatoni kikötők nagy része is. Fejlesztette a mezőgazdasági
szakoktatást, 17 új földművesiskolát létesített. Tudományos intézeteket alapított, köztük a
világhíressé lett Mezőgazdasági Múzeumot, az Ampelológiai Intézetet, a Földtani Intézetet
és az Országos Kémiai Intézetet. 

A szőlészet és borászat terén az ültetvények filoxérajárvány utáni rekonstrukciója mellett
elsősorban a pincegazdasági ismeretek terjesztésére és a külföldi borértékesítés előmozdí-
tására történtek minisztersége idején fontos intézkedések. Szigorú intézkedéseket hozott a
borhamisítás megakadályozására. 

A hazai érdekek érvényesítésére mezőgazdasági vámokat vezetett be. Létrehozta a mező-
gazdasági hitelrendszer intézményeit. Fontos szerepet játszott a Balaton-parti vasút megépí-
tésében is. Nyilvánvalóan ő volt az ország eddig legsikeresebb földművelésügyi minisztere. 

Nagy tekintélyt vívott ki Tapolcán is. A parlamentben 1905-től 1918-ig képviselte a tapol-
cai választókörzetet. Sokszor járt Tapolcán, és lelkiismeretesen képviselte a térség ügyeit.
Személyes közreműködésének is tulajdonították a Tapolca és Vidéke Gazdakör felvirágoz-
tatását, a tapolcai népkönyvtár létrehozását. 1907-ben Wekerle Sándor és Kossuth Ferenc
mellett Őt is díszpolgárrá választották Tapolcán és a Balaton-parti községekben. 1928 óta a
tapolcai kertváros egyik szép utcája viseli Darányi Ignác nevét.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Mostanában sokat beszélünk a tudatos és
az egészséges táplálkozásról. Íme, egy egy-
szerű recept, ami segíthet a továbbiakban
megkedvelni az egészségesebb étkezést. To-
vábbi előnye az, hogy bevonhatjuk a gyere-
keket is az étel elkészítéséhez! A nyársak
anyagainak kiválasztásához csak a képzele-
tünk szab határt, érdemes kisérletezni!

Hozzávalók 4 személyre: 8 kisebb főtt
burgonya 8 db koktélparadicsom 1 kis cuk-
kini, 8 közepes fej gomba 2 evőkanál olaj, 1
evőkanál köménymag (egészben) 1 evőkanál
morzsolt majoránna 8 nagy, vékony szelet
húsos szalonna.

Elkészítése: A burgonyát meghámozzuk.
A koktélparadicsomot és a cukkinit megmos-
suk, az utóbbit 8 vastagabb szeletre vágjuk. A

gombafejeket száraz törlőruhával dörzsölve
megtisztítjuk. 

Az olajat elkeverjük a köménymaggal és a
majoránnával. A pácot a zöldségre öntjük, és
kb. 20 percig állni hagyjuk. Egy szalonnasze-
letet a keskenyebb oldalával lefelé nyársra
tűzünk, majd rászúrunk egy szem krumplit.
Ezután a szalonnát hullámszerűen tűzzük a
nyársra, olyanformán, hogy az egyes „hul-
lámok” közé egy-egy zöldségféle kerüljön.
Ily módon egy nyársra 2 szelet húsos szalon-
na, 2 krumpli, 2 koktélparadicsom, 2 darab
cukkini és 2 gomba kerül. A nyársakat rostra
helyezzük, és minden oldalukat egyenletesen
sütve kb. 10 percig grillezzük.

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Zöldségnyárs

Ismét szójátékok
- Nem volt a kezében fütykös, mégis azt
fütyülte, dúdolta, hogy fütyül az egészre.
- A bal horog érződik még az arcán, azt feled-
vén, mert tízkilós ponty akadt neki horogra.
- Jómódú szülei jó módszerrel jó modorra
nevelték.
- Az elvált férfi változatlanul közli, hogy

vállalja a felelősséget, így hátán egy zsák
búzával is.
- Mondd Dani, ugye ezt akartad mondani?
- Hidd el Tamás, ugye olvasta más is ezt a
krimit?
- Nem ludas abban, amit ráfogtak, de ettől lett
lúdbőrös a háta. Dr. Töreky László

Érthetően, helyesen, szépen...
Ismét meghirdették a Kazinczy nevével
fémjelzett szép kiejtési versenyt a Tapolcai
Általános Iskola névadójához hű tagintéz-
ményében. 

Szépen olvasó, a szöveget értelmezve elő-
adó, az írásjeleknek megfelelő hanghordozást
és hangsúlyozást helyesen használó gyerekek
jelentkezését várták, akiket természetesen ta-
náraik segítettek a felkészülésben. A verseny-
re december 19-én került sor.

A versenyzőket két korcsoportra osztották:
5-6. osztály és 7-8. osztály. A kisebbek Wass
Albert A tavak könyve című művéből kaptak
egy részletet, a nagyobbak pedig Kosztolányi
Dezső: Levél a könyvről című írásának sze-

letét olvasták fel kötelezőként. A szabadon vá-
lasztott szöveg felolvasása döntötte el a ver-
senyt, aminek a végeredménye a következő-
képpen alakult: 5-6. osztályosok: 1. Ecker
Zsófia (Kazinczy Tagintézmény), 2. Ságvári
Zsófia (Bárdos Tagintézmény, 3. Almási
Zsombor (Bárdos Tagintézmény). 7-8. osztá-
lyosok: 1. Polyhos Ábel (Bárdos Tagintézmény),
2. Szabó Levente (Bárdos Tagintézmény), 3.
Nagy Helga (Kazinczy Tagintézmény).

A megyei fordulón a 7-8. osztályosok közül
a legjobb képviselheti városunkat, így náluk
komoly tétje volt a helyi megmérettetésnek.
Az eredmények azt mutatják, hogy február
végén Polyhos Ábelnek szurkolhatunk.    FZS

Párbajtőr válogatóverseny Tapolcán
Az SzL-Bau Balaton Vívóklub junior korú
párbajtőrözők számára rendezett válogató
versenyt még a karácsonyi ünnepek előtt.
A rendezvény helyszíne a Batsányi-iskola
tornaterme volt.

A vártnál talán kevesebb versenyző (48)
nevezett a juniorok párbajtőr-versenyére. A
szervezők szerint ez leginkább az ünnepek
előtti dátum miatt lehetett. Így azonban lehe-
tőség nyílt arra, hogy a fiatalabb, serdülőkorú

balatonosok is pástra állhassanak, kipróbál-
hassák magukat  az erős mezőnyben.

A tapolcai versenyzők közül Csák Marcell
a 15., Siklósi Gergely a 23. helyen végzett.
Mindketten kadet válogatott vívóktól szen-
vedtek vereséget. A Balaton Vívóklub pár-
bajtőrösei közül ketten is döntőbe kerültek,
Sáfár Cirill a dobogó harmadik fokára állha-
tott, Kiss Gergő pedig a hatodik helyen zárta
a versenyt.  Antal Edit

Szilveszteri futás negyedszer
A sportosnak nevezett város sportosan bú-
csúztatta a 2011-es évet. A nagy szám, a
Malomtó-átúszás előtt a futóké volt a fő-
szerep, akik a Malomtó vizét csak láthat-
ták, nem érezhették.

Már a délelőtti órákban igazi szilveszteri
hangulat uralkodott a tónál. A remek fúvós-
zene nemcsak a kíváncsiskodókat csalogatta,
hanem érkeztek a futni és csobbani vágyók is.
A sportos program a futószámokkal kezdő-
dött, a legkisebbek, a gyerekek rajtoltak első-
nek, hogy teljesítsék a tókört. A népes gyer-
mekmezőnyben a legapróbbak is indultak
anya vagy apa kezét fogva (Nem lehet elég
korán elkezdeni!). Gyermekkategóriában a
szervezők mindenkit győztesnek hirdettek,
érmet, édességet kaptak sportteljesítményü-
kért. Ezután jöhettek a felnőttek. Az egyéni és
a váltó számokban  indulóknak 4 tókört kel-

lett teljesíteniük (kb. 4 km).
Három kategóriában hirdettek eredményt,

ezek a következők voltak:
A férfiaknál a győzelmet a VEDAC ver-

senyzője, a litéri Péntek Mátyás szerezte meg,
második Vers Róbert (TVSE), harmadik
Deák József (Monostorapáti). A női mezőny
legjobbja a sümegi Vilponnen Erika lett a
Tomcsányi Ford futója Hartmann-né P. Tímea
és a balatonalmádi Szigetfi Ildikó előtt. A
váltóban a Tomcsányi Ford duója volt a leg-
gyorsabb (Gajdics Péter és Domán Gábor),
második helyet a Sugár Nándor, Horváth
Roland, Juhász László, Krivanek Martin
összetételű Tapolca L.T.P. gárdája szerezte
meg, a dobogó harmadik fokára pedig a ta-
polcai játékvezetők váltója állhatott (Takács
Gábor, Fülöp Zoltán, Fülöp Kristóf, Orbán
Kálmán). Összesen 89 fő futott.                AE

Szőrallergia
A szülők egy részénél megfigyelhetjük,

hogy óvják gyermeküket az állatokkal való
érintkezéstől. Ez sokszor arra vezethető visz-
sza, félnek attól, hogy az növeli egy későbbi
szőrallergia kialakulásának esélyét.

Nemrég amerikai orvosok bebizonyították,
hogy a szőrallergia kialakulása kisebb, de leg-
feljebb ugyanakkora eséllyel alakul ki olyan
gyerekeknél, akik állatokkal együtt nőnek fel,
mint akiknek a családjukban nem található
háziállat.

Azok a gyerekek, akik életük első évében
macskával éltek egy fedél alatt, a későbbiek-
ben fele akkora eséllyel lettek alergiások a

macskaszőrre, mint azok a társaik, akik macs-
ka nélkül nőttek fel.

A kutyák esetében ez meglepő módon csak
a fiúk esetében volt megfigyelhető. Lányok
esetében a kutyákkal való együttélés nem volt
befolyással a szőrallergia kialakulásának esé-
lyére.

Ha mégis kialakulna a szőrallergia, néhány
alapvető intézkedéssel könnyebbé tehetjük
életünket: a beteg környezetében ne tartsunk
háziállatot; minden állattal való érintkezés
után szükséges a kézmosás; a fából készült
berendezési tárgyakat, valamint a padlót ned-
ves ronggyal kell tisztítani.

Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 6. rész
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Rövid sporthírek, eredmények
VÍVÁS:
Az országos vívó magyar bajnokságon az
SzL-Bau Balaton Vívóklub párbajtőrözői új-
ra kitettek magukért. A felnőtt férfiak mező-
nyében Hanczvikkel Márk bronzérmet szer-
zett. Itt  a győztes a szintén tapolcai Boczkó
Gábor lett. A csapatversenyen a hölgyeknél 
a Szalay Gyöngyi-Siklósi Enikő, Felker
Adrienn összeállítású hármas állhatott a
dobogó harmadik fokára. Ugyancsak bronz-
érem jutott a balatonos fiúknak. Csapattagok
voltak: Hanczvikkel Márk, Rédli András,
Sáfár Cirill, Kiss Gergő.

TÁJFUTÁS:
A Balatonfüreden rendezett tájékozódási
futóversenyen a férfiak mezőnyében a ta-
polcai Honvéd SE versenyzője, Tömösközy a
2. helyen végzett.

ASZTALITENISZ:
A december 28-án rendezett bajnokságon a
pingpongosok négy kategóriában mérték
össze tudásukat. Eredmények: a 14 év alatti-

aknál 1. Szalai, 2. Raposa, 3. Czilli. A 14-18
év közöttieknél 1. Győrffy, 2. Szalai, 3.
Raposa. Az amatőr felnőtteknél 1. Szűcs, 2.
Németh, 3. Lutár. Igazolt felnőtteknél 1.
Sümegi, 2. Szollár, 3. Nagy

RÖPLABDA:
A leány mini megyei röplabda-bajnokság-
ban az őszi szezont a tapolcai minisek a 9.
helyen zárták.

LABDARÚGÁS:
Az őszi idényt eredetileg a hetedik helyen
zárta a megyei I. osztályú Tapolca: Csakhogy
az Ajka Kristály elleni találkozót  a vezetőség
megóvta, s mivel az óvás jogos volt, az
egyébként 1:0-ás tapolcai vereséggel végző-
dő meccset a 3:0 ás gólkülönbséggel Tapolca
javára írták. Így két helyet ugrottak előre a
tabellán, ami az őszi 5. helyet jelenti.

KOSÁRLABDA:
A Veszprém megyei kosárlabda-bajnokság-
ban nyolc fordulót rendeztek meg. A tabellát
egyetlen vereséggel a veszprémi OOK-Press

együttese vezeti 15 ponttal, az újonc Tapolca
a szerzett 8 pontjával a 8. helyen áll.  

SAKK:
Nagyszerű eredménnyel zárták a tapolcai
sakkiskola versenyzői a 2011-es versenysze-
zont a Szombathelyen rendezett Dunántúl
Egyéni Sakkbajnokság korosztályos gyer-
mek és ifjúsági egyéni versenyén. A
sakkiskolások a 4 ország 170 versenyzőjét
felvonultató rangos viadalon két aranyérmet,
6 ezüstöt és egy bronzérmet szereztek. Az
óvodásoknál Gaál Zsóka 2., Koleszár
Bíborka 5. lett. A 8 év alattiaknál a dobogó
minden fokára tapolcai állhatott: Érseki Áron
győzött, Bakos Balázs és Juhász Judit előtt. A
10 év alattiak versenyében a lányoknál Érseki
Tamara szerezte meg a győzelmet, a fiúknál
Ács Mártonnak az ezüstérem jutott. A 12 év
alattiak mezőnyében Kauffmann Péter holt-
versenyben lett I-III. helyezett, Buzás
Bertalan 6., Szabó Benjamin 8. lett. A 18 év
alattiaknál Bodó Bence és Árvai Eszter a
második helyen zárta a versenyt. A csapatok

közötti megméretésben a Tapolca lett a
bajnok.
A kezdő sakkversenyzők csapatversenyén há-
rom sakkiskola körmérkőzés formájában mér-
kőzött meg három fordulóban. Itt is tapolcai
győzelem született. A versenyzők eredményei:
2 pontot szereztek: Bencze Balázs, Árvai
Zsombor, Réti Boldizsár, Deli Roland,Veress
Noé, Szőke Kristóf. 1 pontot értek el: Csalló
Krisztián, Filep Kata, Csík Hunor. Félponto-
sok: Szabó Krisztián, Tóth Tamás, Galler
A Szünidei Kupa elnevezésű gyermek és
ifjúsági sakkversenyen 46 induló ült asz-
talhoz. A kezdő, alapfokú csoportban Csalló
Krisztián 5., az alsó tagozatos tanulók ver-
senyében Bencze Balázs 2. lett. A felsősöknél
Ács Márton második, Szabó Dorina  negye-
dik lett.
A Flúgos futam elnevezésű óév záró egyéni
villámversenyen 24 részt vevő sakkozott. Ered-
mények az ifjúságiaknál: 1. Kauffmann, 2. Buzás,
3. Árvai, 4. Érseki T. A felnőtteknél Bodó Bence
győzött, 2. Horváth, 3. Gaál, 4. Heiligermann

Az oldalt készítette: Antal Edit

Hatalmas tapolcai sakksiker az V. MAL-kupán
Soha nem látott népes mezőny gyűlt össze
az Ajkán rendezett újévi sakkversenyre, az
V. MAL-kupára, melynek remek helyszínt
biztosított a Nagy László Városi Könyvtár
és Szabadidő Központ.

Az indulók (147!) az idén is több kategó-
riában mérték össze a tudásukat az ifjúsági
egyéni és felnőtt csapatversenyen. Újdonság-
ként szerepelt az ajkai programban az óvodás
korúak versenyeztetése. A viadalon a tapolcai-
ak minden kategóriában kiemelkedően szere-
peltek. S hogy ez mennyire igaz, hadd idézzem
Bakonyi Árpádot (MAL Zrt.): „Einstand! –
mondta a nagyobbik Pásztor, s felszedte a két
Pásztor a földről az összes üveggolyót.” Az idé-
zet Molnár Ferenc világhírű regényéből, A Pál
utcai fiúk című ifjúsági regényből való. A talá-
ló idézettel arra utalt a MAL-vezető, hogy a
tapolcai gyermek és felnőtt versenyzők hason-
lóan cselekedtek, azaz elvitték az összegyűjtött
„üveggolyókat”. A rendezők által kiosztott 11
aranyéremből 10 került Tapolcára. 

Eredmények: Az óvodások csoportjában
Gál Zsóka és Tóth Tamás aranyérmet,
Koleszár Bíborka és Csík Hunor ezüstérmet,
Hegedűs Zétény bronzérmet nyert. A 8 év
alattiak versenyén Juhász Judit és Érseki
Áron győzött, Bakos Balázs második lett.

A 10 év alattiaknál Érseki Tamara aranyér-
met, Turcsi Zsombor ezüstöt, Filep Kata bron-
zot vehetett át a díjkiosztón. A 12 év alattiak
küzdelmében Koltai Annának és Kauffmann
Péternek osztották a legcsillogóbb érmet,
Buzás Bertalan második, Szabó Benjamin
harmadik lett. A 14 éven aluliaknál Sötét
Barbara és Tóth Kristóf lett a bajnok, Árvai
Eszternek a második hely jutott. A felnőtt csa-
patverseny aranya is Tapolcára került, hiszen 
a Tapolca Rockwool VSE Istvándi, Bodó,
Kosztolánczi, Heiligermann, Gyarmati összeté-
telű csapata 20 pontot szerezve nyerte a ver-
senyt, maga mögé utasítva a Bányász SK Ajka
I., a Balatonfüred, a Bányász SK II. az Ajkai
Városi ASSE és a Pápai SE gárdáit.

Vidám sportfesztivál
Már hagyomány Tapolcán, hogy az óév
utolsó napjaiban versenyre kelnek a város
szakosztályainak képviselői, s egy sportos,
vidám hangulatú játékos vetélkedő kereté-
ben még egyet mozognak, szórakoznak,
versenyeznek.

Így volt ez az idei esztendőben is. Ki tudja,
miért, csak hat csapat jelent meg a fesz-
tiválon. A hangulatfelelős és a játék ve-
zetője, Marton Zsolt hamar elfeledtette
ezt a fajta hiányérzetet, mert versenyre
hívta a csapatokat, s onnan már a játéké
volt a főszerep.

A résztvevő csapatok az első körben
sor- és váltóversenyekben vetélkedtek,
majd hetesdobásban, hetesrúgásban, kosár-
ra- és zsákolásban mérték össze tudásukat.

A folytatásban memóriajáték és sport-
teszt kitöltése következett, a befejező
szám pedig az elmaradhatatlan teremtáj-
futás volt.

Mint ahogy az tavaly is történt, az idei
esztendőben is a labdarúgó- játékvezetőknek
sikerült a legjobban, ők lettek a bajnokok. A
remek hangulatú estén a TVSE-öregfiúk let-
tek a másodikok, a TIAC-Honvéd focistái a
harmadikok. Mögöttük sorrendben a tájfutók,
a futók és a női kézilabdások.

Labdarúgó teremtornák – futószalagon
A téli időszakban terembe szorulnak a lab-
darúgók, s hogy sportformájukat ne ve-
szítsék el, parketten rúgják a bőrt. Az el-
múlt időszakban több teremfoci-tornát is
rendeztek a Városi Rendezvénycsarnokban.

Az Aranykapu Kupa kétnapos tornájának
első játéknapján öt öregfiú csapat küzdött az
elsőségért. A legjobb a KLSE együttese lett,
megelőzve a Tapolcai Öregfiúk FC-t, a Bala-
tonedericset, a Hévízt és a Kék Üstökös SE-t.
Gólkirály: Vidóczy József (KLSE), legjobb
mezőnyjátékos: Kovács Zsolt (KLSE), leg-
jobb hálóőr: Németh László (TÖFC).

A második játéknapon már a kora reggeli
óráktól zajlott a főverseny. A 16 csapat négy
csoportban selejtezett, majd a legjobb nyolc-
ban már egyenes kiesésre ment. Estére ki-
alakult a döntő mezőnye. A harmadik helyért

Bakony FC- Karakt-Air 3:0, a fináléban Reál-
Ép-Afgán FC 5:4. Különdíjasok: legjobb ka-
pus Fabsitz András (Reál-Ép), legjobb me-
zőnyjátékos: Lakner Bálint (Reál-Ép), gólki-
rály: Szőcze Csaba (Afgán FC).

Az Újévi Kupa felnőtt teremlabdarúgó tor-
nára 14 csapat nevezett, a részt vevők három
csoportban játszottak körmérkőzéseket. A
nyolcban, a hirtelen halálban, egyenes kiesés-
ben folytatódott a torna. Végül a győztes a
magabiztosan és egyenletesen teljesítő  szom-
bathelyi Reál-Ép lett, a döntőben fölényesen
verve a második helyezett Széchenyi csapa-
tát. A bronzmeccsen a Jóbarátok FC győzött a
Karakt-Air ellen. A viadal legjobb játékosa a
szombathelyi Józsi Zoltán, gólkirálya a Jóba-
rátokból Viski László, legjobb kapusa pedig a
széchenyis Kamondi Roland lett.

Bajnokok Tornája 2012
A Bajnokok Tornája elnevezésű rendez-
vény 7 évvel ezelőtt indult útjára a Vulkán-
Sportegyesület kezdeményezésére, a cell-
dömölki önkormányzat támogatásával.
Vándorserleget indítottak útjára, mely
minden évben más helyszínen talál gaz-
dára. A torna célja a meghívott települések
kispályás labdarúgó bajnokcsapatainak
megmérettetése. 

Idén, január 7-én Tapolcán, a Városi Ren-
dezvénycsarnokban rendezték meg a tornát,
amelyre a házigazda csapaton kívül 4 város
(Ajka, Bük, Celldömölk, Pápa) csapata ne-
vezett. A tornát Császár László, Tapolca Vá-
ros polgármestere nyitotta meg.

A meghívott 5 csapat között körmérkő-
zéses rendszerben dőlt el a végleges sorrend.

Végeredmény: 1. Futrinka utca - Pápa, 2.
Pacsi Trans - Celldömölk, 3. Petrovics
Apartmanház - Bük, 4. Szalay Húsbolt -
Ajkarendek, 5. A.FC. Varjú Fogadó - Tapolca.
Legjobb mezőnyjátékos: Horváth Gyula
(Pacsi Trans – Celldömölk). Legjobb kapus:
Kovács Kornél (Szalay Húsbolt – Ajkaren-
dek). Gólkirály: Horváth Róbert (Futrinka
utca – Pápa).

A díjakat Marton József, a tapolcai önkor-
mányzat Család-, Egészségügyi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottságának elnöke
adta át.

Tollaslabda eredmények

A december 28-án rendezett tollaslabda-bajnokság eredményei: női egyéni 1.
Császárné, 2. Lantos, 3. Császár. Férfi egyéni: 1. Gombkötő, 2. Kasza, 3. Fellenbeck.
Férfipáros: 1. Gombkötő-Kasza, 2. Thrümper-Kulcsár, 3. Domán-Fellenbeck

A sportfesztivál győztes csapata

Képünkön a SZISZI 2. helyezést elért csapata



A tapolcai Ásványi Eszter a Régiók Szé-
pe Választás elnevezésű verseny döntőjé-
ben A legszebb arc különdíját vehette át.

A huszonegy éves tapolcai leány jelen-
leg Budapesten kommunikáció-média sza-
kon tanul, újságíró szeretne lenne. A jö-
vőjét a televízió képernyőjén bemondó-
ként, műsorvezetőként, vagy hírszerkesz-
tőként képzeli el. Gratulálunk!            NHE

Emlékeznek még a Kedves Olvasók?
2011. decemberi számunkban egy ked-
ves – kitalált – történetet osztottunk
meg egy „Megállni tilos!” jelzőtáblá-
ról, amely a Bajcsy-Zsilinszky és Víz-
torony utca kereszteződésében kará-
csonyi „tuja-díszbe” öltözött.

Nos, a „beszélgetés” eredménnyel járt.
A kérés meghallgattatott, és a tábla azóta
jól látható helyre került.

Köszönjük a jelzőtábla, a közlekedők
nevében az illetékeseknek, akik tették a
dolgukat!

Dancs István
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Zamek fia vagyok én! A régió legszebb arca
Tapolca a könnyűzenei műfajban is több
elismert énekessel, előadóval büszkélked-
het. Elég, ha a Tóth lányokra, Márióra,
Postás Józsira, Domján Tamásra gondo-

lunk, akik öregbítették vá-
rosunk hírnevét.

Január 19-én egy
újabb tehetség első

hanghordozója je-
lent meg a Fő téri

Könyvesbolt-
ban.

Nádházi József – Kis Zamek – neve
nem cseng ismeretlenül a mulatós műfaj
kedvelőinek. A helyi rendezvényeken, de
a környéken is számos alkalommal lépett
már föl – sikerrel. Emellett a Fásy Ádám
nevével fémjelzett tehetségkutatón több
mint 6000 jelentkezőből az előkelő 29.
helyen végzett, de szerepelt már a Buda-
pest TV-ben is 2006 és 2007-ben. Leg-
utóbb a NEO FM Magyar hangok című
műsorában készült vele hosszabb inter-
jú.

A Zamek fia vagyok én című albumon
15 dal taláható, a szöveget és a zenét is a
tehetséges előadó szerezte. Négy évnyi meg-
feszített munka eredménye a hanghordo-
zó. Ahogy Kis Zamek fogalmazott: – Ez
csak az egyik megvalósult álmom, egy
lépcsőfok a siker felé vezető úton.        

Dancs István

Tapolcán így búcsúzott a 2011-es esztendő
Szikrázó napsütés, több ezres nézőkö-
zönség fogadta december 31-én délelőtt
mindazokat, akik – Schirilla Györggyel
és Császár László polgármesterrel az
élen – arra vállalkoztak, hogy úsznak a
Malomtó 17-18 fokos vízében.

A közel száz vállalkozót – a gyermekko-
rútól a 68 évesig bezárólag – hatalmas ová-
ció és lelkesítő zene kísérte a partról. 

Hogy a szebbik nem sem marad le bá-
torságban a férfiaktól, mi sem bizonyította
jobban, mint az, hogy a megmártózók
között több mint húsz hölgy is volt.

– Fantasztikus élmény volt úszni a tóban
– mondja dr. Vidosa Noémi. – Büszke
tapolcaiként megdobogtatják a szívemet az
itt látottak, tapasztaltak. Hálásak vagyunk a
szervezőknek és az időjárásnak is. Termé-
szetesen jövőre is itt leszek.

– Nagy öröm számomra, hogy ismét itt
lehetek Tapolcán – mondja vidáman Schirilla
György. – Jó találkozni újra a kedves tapol-
cai emberekkel, jó, hogy most több hölgy
is vállalkozott arra, hogy úszik a Malomtó-
ban. Nekem egy kicsit meleg a víz, de az

élmény, a fogadtatás mindent megér. Sze-
retem Tapolcát, nyáron a cukorbeteg gyer-
mekekért futottam a városban, de elhatá-
roztam, hogy az elkövetkezendőkben több-
ször is ellátogatok majd ide.

Kis Gergő vb-bronzérmes, Európa-bajnok

úszó ebben az évben – betegsége miatt –
csak a partról nézhette a bátrakat, de ígérte;
jövőre már Ő is megmártózik a vízben.

– Nagyszerű a hangulat, örülök, hogy itt
lehetek. Egy kicsit tapolcainak érzem ma-
gam még ma is, hiszen itt születtem, az
édesanyám itt nőtt fel, egy percnyire a Tó-
parttól, néhány évig én is itt éltem. Úgy
jövök ide ma is, mintha hazajönnék –
mondta.

Az úszók idei mezőnye nemzetközivé
lett. A finn, a holland és a német szó nem-
csak a parton, de a vízben is keveredett
egymással. A nyelvi nehézség nem volt aka-
dály, hiszen az egyik legősibb elem, a víz
összekötötte a bátrakat.

Vecsei Jánostól, a tavalyi úszás egyik
résztvevőjétől a Jövőre újra, ugyanitt kö-
szöntéssel búcsúztunk el. Nos, mostanra
már változott a helyzet. Családi vállalko-
zássá szélesedett az úszás. Nemcsak Ő, de
a felesége és a leánya is csobbant a vízben.
Elhangzott az új ígéret is: jövőre már a har-
madik generáció, az unoka is részt fog ven-
ni ezen az óriási bulin.

– Futottam, úsztam, már csak a kerékpá-
rozás hiányzik – mondja Hartmann István,
ezzel mintegy ötletet is adva ahhoz, hogy a
következő évbúcsúztatón Tapolcai Triatlon
is legyen. A szervezők minden résztvevőt a
2010-es csobbanás képét viselő pólóval és
oklevéllel jutalmazták.

Rédli Károly, a rendező Tapolca Kft.
ügyvezetője büszkén mutat körbe a Tó-
parton: – Ezekért a képekért, ezekért a pil-
lanatokért érdemes vállalni a szervezéssel
járó nehézségeket. Már most gondolko-
dunk azon, hogy jövőre milyen újdonságot
vezessünk be annak érdekében, hogy még
felejthetetlenebb legyen az év utolsó napja
Tapolcán. N. Horváth Erzsébet

A csobbanás előtti „feszült pilla-
natok”

Fotó: N. Horváth

Szebegyinszki Istvánnénak, a me-
zőny legidősebb hölgytagjának
Schirilla György is gratulált

Fotó: N. Horváth

Kis Gergő és Hartmann István

Fotó: N. Horváth

Sikerült! Vecsei János és felesége
a dobogón

Fotó: N. Horváth

A nap zárásaként Tapolca lakossá-
ga a Fő téren együtt búcsúztatta az
óévet és köszöntötte az újat

Fotó: N. Horváth
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