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„Elvi kérdésekben, tisztességben,
nemzeti értékekben nincs alku”

2012. március

635 millió forint a kórház fejlesztésére

Fotó: Látványterv

Fotó: Dancs

A város vezetői is lerótták tiszteletüket az Alsó-Tó partján található
Pantheon-falnál
– Világosan kell látni, hogy vannak olyan hogy a márciusi ifjak elszántsága és bátornapok, események és emlékek, amelyeket sága minden korban szükséges volt és lesz
nem lehet eltörölni, s amelyek évről-évre ezután is. Üzeni nekünk, amit Széchenyi, a
hiteles üzenettel térnek vissza. Megjelen- legnagyobb magyar üzent: „Erkölcsben
nek és figyelmeztetnek. Ilyen ez a mai nap nincs alku.” Elvi kérdésekben, tisztességis – mondta Sólyom Károly alpolgármes- ben, nemzeti értékekben nincs alku – szöter március 15-én az 1848/49-es forrada- gezte le az ünnepi szónok.
lom és szabadságharc évfordulóján ren/Összeállításunk a 4. oldalon „Legyen béke, szabadság és egyetértés”
dezett ünnepségen a Köztársaság téren.
– 1848 arra is figyelmeztet bennünket, címmel./

Látványterv a jövő tapolcai kórházáról
A Fejér Megyei Szent György Kórház telmében a konzorcium a 100%-os támovezetésével létrejött konzorcium – ennek gatású pályázaton 2 milliárd 70 millió forintagja a tapolcai kórház is – „Rehabilitá- tot nyert a megvalósításhoz. Ebből a tapolciós szolgáltatások fejlesztése a Közép- cai kórháznak 571 millió 950 ezer forint jut.
Dunántúli Régióban” címmel pályázatot A vállalt önrész 63 millió 550 ezer forint.
/Császár László polgármesterrel készínyújtott be a Közép-Dunántúli Operatív
tett interjúnk a 2. oldalon Minden dolgozó
Program keretében.
A március 21-én megszületett döntés ér- munkájára szükség lesz... címmel./

Sándor-napi bormustra
A Tamási Áron Művelődési Központban
március 19-én tizedik alkalommal tartottak Sándor-napi bormustrát.
A mustrán azt a 30 borfajtát kínálták

kóstolásra, amelyet a badacsonyi kutatóintézetben nemesítettek.
/Írásunk a 3. oldalon „Jó bornak is kell
a cégér” címmel./

A szelektív hulladékgyűjtésé a jövő

Fotó: N. Horváth

A borokat dr. Kállay Miklós (balról a második), a Corvinus Egyetem
tanszékvezetője mutatta be

Háromnyelvű szín- és ízharmónia
A Széchenyi István Szakképző Iskola
nemzetközi gasztronómiai versenynek
adott otthont március 20-án.
A németországi Halle és Stadthagen, a
lengyel Wroclaw és a tapolcai szakács- és

pincértanulók mérték össze tudásukat ezen
a rangos rendezvényen.
/Írásunk a 8. oldalon Nemzetközi
gasztronómiai verseny a Széchenyiben
címmel./

Fotó: N. Horváth

– A projekt megvalósulásához nem elég a nagyszabású beruházás, az
itt élők segítségére is szükség van – mondta Czaun János, a Társulás
elnöke
Az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás közel 2,5 milliárd
forint európai uniós támogatást nyert
„Az Észak-Balatoni regionális települési
szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése” című pályázatával.
A 79,4 százalékos támogatási intenzitást
élvező beruházás célja a szilárdhulladékok

teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési
rendszerének kialakítása és a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése a lakosság mind
szélesebb körében. A projekt nyitórendezvényére március 13-án Devecserben került
sor.
/Írásunk a 3. oldalon Modern, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a cél címmel./

Fotó: Iskola

A tizenhetedik alkalommal megrendezett verseny díjazottjai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Minden dolgozó munkájára
szükség lesz a tapolcai kórházban

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a polgárokat érdeklő témákról beszélgettünk, köztük a kórházi struktúra
átalakításáról, a rehabilitációs egészségügyi szolgáltatások fejlesztéséről, a laktanya hasznosításáról, Tapolca egyes részeinek gyógyhellyé történő nyilvánításáról.
– Polgármester Úr! A tapolcai kórház struktúrájának átalakításával milyen változások
lesznek?
– A struktúra-átalakítás valójában már tavaly tavasszal elkezdődött, de a GYEMSZI
által tőlünk most kért adatszolgáltatásba –
amely a kapacitásváltást tartalmazza – közös
megegyezéssel az alábbiak kerültek be. A 91
aktív ágy kapacitás helyett – a megmaradó
kapacitás mellé – évi 2205 egynapos beavatkozási esetszámot, heti 138 játóbeteg óraszámot, 20 légzésrehabilitációs ágyszámbővítést és 20 krónikus ágyszámbővítést kap a
kórház. Ezzel lehetőség nyílik arra is, hogy a
meglévő dolgozói létszámot tovább foglalkoztassa az intézmény.
– A tapolcai kórház is állami tulajdonba
kerül. Mikorra várható az átadás-átvétel?
– Március 28-án Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselővel és dr. Flórián Csaba
kórházigazgatóval dr. Szócska Miklós államtitkár meghívására egy olyan egyeztető tárgyaláson vettünk részt, amely erről szólt. Az
már köztudott, hogy az átadás-átvétel határnapja május 1-je és a kezelőszerv a GYEMSZI
lesz. Az egyeztetésen ennek képviselői is ott
voltak. Ezen az egyeztetésen az államtitkár
úrtól is elhangzott: a legfontosabb az, hogy a
betegek és a dolgozók minél kevesebbet
érezzenek meg az átadás-átvételből, azaz az a
lehetőséghez képest minél zavartalanabb
legyen. Ehhez – természetesen – az Önkormányzat, a kórház maximális segítséget fog
nyújtani. Köztudott az is, hogy az egészségügyben munkaerőhiány van, így a tapolcai
kórházban is minden dolgozóra szükség lesz,
ha nem is azon a területen, ahol eddig tevékenykedett. Az átképzésekre is nagyon jelentős összeget kíván fordítani az egészségügyi kormányzat.
– Kialakultak már a betegutak?
– Erről is folytattunk egyeztető tárgyalásokat, de még nem zárultak le. Nagy valószínűséggel Tapolca és térsége betegeinek kb.
70%-a a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc
Kórházhoz fog kerülni, a fennmaradók pedig
az ajkai és a keszthelyi intézményhez. Ezek a
legalsó szintű prioritások, de vannak olyan
speciálisak is, amelyek miatt vagy a megyei,
vagy a győri kórházba kerül majd a beteg.
– Polgármester Úr! Nagyon friss hír, hogy
az a konzorcium, amelyiknek a tapolcai kórház is tagja, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére 2 milliárd 70 millió forintot nyert
pályázaton. Kérem, avassa be lapunk olvasóit
ennek a részleteibe.
– Örömmel teszek eleget a kérésnek, hiszen ezzel a pályázattal lehetőség nyílik a
tapolcai kórház egészségügyi szolgáltatásának fejlesztésére is. Tapolca Város Képviselő-testülete a 2011. december 9-ei ülésén döntött arról, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Tapolcai Kórház Egészségügyi

Nonprofit Kft. a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című, KDOP-5.2.1/C-11
kódszámú pályázati kiírásra – konzorciumi
tagként, a Fejér Megyei Szent György Kórház által irányított konzorcium keretei között
– pályázatot nyújtson be a tapolcai „Dr. Deák
Jenő Kórház-Rendelőintézet” rehabilitációs
egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Képviselő-testület úgy hozta meg egyhangúlag ezt a döntést, hogy tudta, a kórház nem marad önkormányzati tulajdonban, az állam veszi át. A
projekt megvalósítása érdekében a Testület
azt is vállalta, hogy a hatvanhárommillióötszázötvenezer forint pályázati önrészt a
„Tapolca Jövőjéért” kötvény terhére biztosítja. A március 21-én megszületett döntés értelmében a konzorcium sikeresen pályázott és
2 milliárd 70 millió forintot nyert a 100%-os
támogatású pályázaton. Ebből az összegből
571.950.000 jut a tapolcai kórháznak. Ezzel
és a pályázati önrésszel együtt 635.500.000
forint áll rendelkezésünkre a fejlesztéshez.
Ebből az építési költségre 469.166.600 Ft, az
eszközbeszerzésre pedig 99 millió forint
fordítható. Hamarosan újabb pályázati kiírásokra is sor kerül, és mint megtudtuk, ezekkel
kapcsolatban folyamatos az egyeztetés az
egészségügyi államtitkárság és az uniós
forrásokért felelős minisztérium között. A
struktúraváltáson, a szerkezetátalakításon
áteső kis kórházak számára – mint amilyen a
miénk is – több tízmilliárd forintos pályázati
forrás áll majd rendelkezésre. Ezeknek a pályázatoknak a segítségével a humánerő megtartását, az infrastruktúra, a gép-műszerpark
fejlesztését tűzheti ki célként a nyertes pályázó. Természetesen a tapolcai kórház is
indulni fog ezeken a pályázatokon. Már olyan
tanulmányterveink is vannak, amelyek kapcsolódnak a most elnyert pályázathoz. Ilyen a
közel 300 milliós energetikai racionalizálást
megcélzó is, de további építés-beruházás és
gép-műszer fejlesztés is várható pályázati segítséggel.
– Az új mentőállomás jelképes alapkőletétele már 2010-ben megtörtént. Mikorra
várható a munkálatok elkezdése?
– A mentőállomás korszerűsítése financionális okok miatt nem tudott megvalósulni,
de továbbfolynak az egyeztetések a megépítéséről. Várhatóan úgy alakul a helyzet,
hogy a kórház funkcióváltását érintő koncepció kapcsán ez a beruházás is elindulhat majd.
A várható költsége kb. 100 milliós nagyságrendű lesz.
– Az Önkormányzat is szervezője volt
annak az Évnyitó Gazdasági Fórumnak,
amelynek fő témája a volt laktanya területének hasznosítása volt. Van már ennek
valamilyen eredménye?
– A fórum hatására több kisvállalkozó is
megkeresett bennünket, egy vállalkozóval
pedig már korábban is tárgyaltunk. Hallva a
pályázati lehetőségeket, illetve a kedvező kisvállalkozói hitellehetőségeket, megélénkült az
érdeklődés a volt laktanya területe iránt. Már
egyeztető tárgyalásokat is folytattunk vele kapcsolatban. Négy vállalkozó szeretne – különböző nagyságú területet – igénybe venni a
tevékenységéhez. A feltételeket még nem
tisztáztuk, de remélem, tudunk olyan konstrukciót kidolgozni számukra, amelynek segítségével meg tudják valósítani elképzeléseiket. Az Önkormányzat által támasztható
feltételek egyik legfontosabb eleme a munkahelyteremtés lesz.

– Milyen típusú vállalkozást kívánnak
működtetni ott a jelentkezők?
– Van, aki a vasas szakmában érdekelt,
acélszerkezet-gyártással foglalkozik. A másik
logisztikai központot szeretne ott kialakítani,
terminált a gépjárműveinek, autóbuszainak
úgy, hogy akár motelszolgáltatást is nyújtana. A harmadik jelentkező is a vasas szakmában érdekelt. Mindegyikőjük a volt laktanya területének déli oldalát „célozta meg”.
A 28 hektárnyi területnek több, mint felét
igényelnék. Ezért is kell a Rendezési Tervünket felülvizsgálni, és ha szükséges, azt a
területet át kell minősítenünk.
– Néhány millióból újra indítható lenne a
strand – állítja Pálfi Endre bányászmérnök a
Napló hasábjain keresztül. Ez valóban így
van?
– Sajnos, nem. A Pálfi urat már többször
kértem én is. Ha Ő így látja, akkor – műszaki
ember lévén – adjon erre vonatkozóan ajánlatot. Egy strand nyitásának nemcsak műszaki
feltételei vannak, az üzemeltetésről is gondoskodni kell. Készült már tanulmány a strand
újraindításáról, annak költségeiről. Ezt az a
vállalkozó készíttette el, aki üzemeltetni
szerette volna. A tanulmány 100 milliós nagyságrendű felújítást tesz szükségessé. A vállalkozó azért lépett vissza, mert a forrást nem
tudta ehhez megszerezni. Az ÁNTSZ nagyon
szigorú feltételeket szab egy strand üzemeltetéséhez. Joggal, hiszen számtalan ember
fordul ott meg, és a nem megfelelő körülmények hatása beláthatatlan lenne. A tapolcai
strandon nincs megfelelő számú vizesblokk
sem, a büfék státusára is megoldást kéne
találni. Az Önkormányzat nem vetette el a
strand megnyitásának kérdését. Sőt, ha indul
az a turisztikai attrakció pályázat, amelybe a
strand felújítása is belefér, a város pályázni
fog rá, és az önrészt is biztosítjuk hozzá.
– Már többször és több helyen elhangzott,
hogy Tapolca kitörési pontja az idegenforgalom. Milyen újabb lépéseket tesz a város
ennek érdekében?
– Tapolca és a térség turizmusának hosszú
távú fejlesztése érdekében szeretnénk a város
egyes pontjait gyógyhellyé minősíttetni. Ahhoz, hogy egy település a feltételeknek megfeleljen, természetes gyógytényezőt, tiszta
levegőt, alacsony zajszintet kell „produkálni”. Ezeket a tényezőket igazolva lehet majd
az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
keretein belül működő Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztályhoz benyújtani a kérelmet. Tapolca a Malomtó és a Gyógybarlang
környékével pályázna a minősítésre. Ha elnyernénk a gyógyhely címet, akkor a város
hivatalosan is bekerülne a gyógyturizmus élcsapatát alkotó gyógyhelyek csoportjába.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák április hónapban az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra.
Sólyom Károly alpolgármester:
április 2. 13:00-15:00
Császár László polgármester:
április 16. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
április 23. 13:00-15:00 Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócsoportja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 811.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda 510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezető
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda
511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport
511-151
Okmányiroda
511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifőorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány és
gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenő 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfőtől
csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Pályázati támogatással megvalósuló beruházások Tapolcán
A Tapolca Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok eredményeiről és az új
lehetőségekről Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót, a Tapolcai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
– A közelmúltban jelent meg a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségekben” című pályázati felhívás. Erre
– a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gesztorságával – Tapolca Városa és a kistérség csatlakozó települései pályázhatnak. Az EU-forrásból támogatott pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és egyes
speciális, magas kockázatú célcsoportok körében. A 100%-os támogatottságú projekthez
nem kell önrész, az elnyerhető összeg 25 és
125 millió forint között van. A pályázat beadási határideje: május 2. Jelenleg az adatgyűjtés és a pályázat vázának kialakítása van
folyamatban. Az elkészítésnél számítunk az
Alapellátási Intézet munkatársaira, a csatlakozó
önkormányzatok háziorvosaira és dr. Huberth
János szakfelügyelő főorvos közreműködésére.
– Jelenleg melyik az a legjelentősebb pályázata a városnak, amelynek megvalósítása
még nem kezdődött el?
– Ez a Közép-dunántúli Operatív Program
keretében, uniós támogatással megvalósuló, „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt. Ennek keretében a Dobó-lakótelep
és a Sümegi út között több, mint 2 km-es szakaszon kerékpáros útszakasz épül. A mintegy 100
milliós beruházáshoz az Önkormányzat több,
mint 87 millió vissza nem térítendő támogatást
nyert. A megvalósítás a közbeszerzés szakaszában van, várhatóan a közeljövőben jelenik meg
a közbeszerzési felhívás. A szükséges források
rendelkezésre állnak. Tavasz végén, nyár elején

a kivitelezési munkálatok is megkezdődhetnek.
– Az egészségmegőrzés egyik fontos eleme
a sport. Készült-e olyan pályázat, amely ennek a támogatását tűzte ki célul?
– Igen. Az elmúlt évben pályáztunk a SPOSZALÉT-2011 kódszámú felhívásra a szabadtéri sportpályák létesítésére „Sport-egészség-lendület” című pályázatunkkal, amely
első körben – forráshiány miatt – tartaléklistára került. Most azonban arról értesítettek
bennünket, hogy a megvalósítás szakaszába
juthat ez a pályázatunk is. Ezzel a Kazinczy
tér 13-15. előtti téren egy, a mai biztonsági és
sportkövetelményeknek megfelelő, műanyag
borítású, palánkos, körbekerített felnőtt sportpálya létesül. A beruházás összege 16 millió
forint, ehhez mintegy 10,5 milliós támogatást
nyert el a város a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától. A
sikeres pályázat azt is lehetővé teszi, hogy az
elavult, balesetveszélyes, rosszminőségű sportpályákat azon a környéken meg tudjuk szüntetni.
– Az előző lapszámban interjú készült dr.
Varga Istvánnal, a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet igazgatójával. Abban Ő a
hajléktalanszálló fejlesztésével kapcsolatos
pályázatról is szólt. Hol tart ez a pályázat?
– A „Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán” című pályázat tervezési, engedélyeztetési, költségvetés-készítési szakasza befejeződött. Jelenleg a
pályázati dosszié összeállítása van folyamatban. Ez a pályázat, ha nyer, 100%-os támogatottságot fog élvezni. A várható összeg mintegy 100 millió forint. Az energiatakarékos
felújítás során korszerűsödik az intézmény,
de a kapacitás bővítésére is lehetőség nyílik.
– A Keszthelyi és a Május 1. út korszerűsítését is pályázati támogatással kívánja megoldani a város.
– Ennek a megvalósítására már januárban

benyújtotta a város a pályázatát, amelyet már
be is fogadtak. Az elnyerhető összeg 100
millió forint. Időközben az Önkormányzat azt
a Megállapodást is megkötötte a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-vel, amely alapfeltétele
ennek a pályázatnak. A megállapodás lényege, hogy ezek az utak az állami közútkezelőtől átkerülnek önkormányzati tulajdonba.
– Tapolca Város 2010-ben a közösségi
közlekedés fejlesztésére pályázatot nyújtott
be. Mi lett ennek a sorsa?
– Az intermodális csomópont létrehozására, a vasútállomás előtti tér átalakítására készített pályázatunk először tartaléklistára került, utána pedig forráshiány miatt utasították
el. Most ismét megjelent a pályázati kiírás,
amelyre a korábbi pályázatunk átdolgozásával jelentkezünk. A benyújtási határidő április
12. Az elnyerhető támogatás összege mintegy
400 millió forint, a saját erő 60 millió.
– Milyen pályázatok előkészítése van még
folyamatban?
– A belügyminiszter a 4/2012.(III.1.)BM rendeletében az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokról
rendelkezett. A napokban jelent meg a pályázati kiírás. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy megfelelünk-e a kiírás feltételeinek, tudunk-e a pályázaton indulni. A támogatás során az iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása és a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása valósulhatna
meg. Sikeres pályázat esetén folytathatnánk azt
a felújítást, ami már a Kazinczy-iskolában megtörtént, azaz az oktatási intézményeinkben a
vizesblokkok cseréjére és a tornatermek akadálymentesítésére is sor kerülne. Újabb térfigyelő
kamerák is kikerülhetnének a város különböző
pontjaira a pályázat segítségével.
NHE

„A jó bornak is
kell a cégér”
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a tavasz kezdetekor, március
19-én rendezték meg a Sándor-napi
bormustrát a Tamási Áron Művelődési
Központban.
A szőlész-borász szakma képviselőiből
álló vendégsereget Császár László polgármester köszöntötte és méltatta a Balatoni Borrégió kiváló borait, amelyek a
térség hírét viszik szerte az országban.
A mustrára a szakértők – Kulka Gábor
borászati főfelügyelő irányításával – olyan
fajtákat állítottak össze a 2011-es évjáratú
borokból, amelyeket dr. Király Ferenc és
Kiss Ervin a badacsonyi kutatóintézetben
nemesített, illetve a fajta előállításával
kapcsolatos szakmai munka meghatározó
részét Badacsonyban végezték.
Dr. Májer János, a Pannon Egyetem
Agrártudományi Centrum Badacsonyi
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
igazgatója előadásában méltatta a szőlőnemesítők munkásságát és ismertette a
borfajtákat.
A mustrán szereplő több, mint 30 bort
– köztük a zeust, a rózsakőt, a zenitet, a
zengőt, a zefirt, a vulcanust – dr. Kállay
Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem
tanszékvezetője mutatta be.
A kiváló borokhoz kiváló étek is „dukál”. Erről a házigazda, Mezőssy Zoltán
borász-gasztronómus gondoskodott.
N. Horváth Erzsébet

Modern, környezetbarát
hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítése a cél
„Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer tovább-fejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító
számú projekt nyitórendezvényén Czaun János, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás elnöke szólt a Társulás létrejöttéről és ismertette a fejlesztés részleteit.
A Társulás 2005-ben alakult, Veszprém megye 158 önkormányzatának
részvételével. A Társulás korábbi ISPA/KA projektje keretében készült el a
Regionális Hulladékkezelő Központ Királyszentistvánon, valamint az ajkai, a
pápai és a tapolcai átrakóállomás, a kis- és nagyteljesítményű válogatóművek
telepítése, a balatonfüredi komposzttelep kialakítása, 400 db szelektív hulladékgyűjtő sziget létrehozása és a mobil építési törmeléket feldolgozó gépsor
beszerzése.
– Az a rendszer, amelyet kiépítettünk, tökéletesen alkalmas arra, hogy a
Társuláshoz tartozó 158 település 300 ezer lakója által termelt, évi 120 ezer
tonna hulladékot kezelje, de a szigorú uniós elvárások és követelmények arra
késztettek bennünket, hogy a rendszert továbbfejlesszük, mivel a tervekben
eredetileg szereplő szigetes szelektív gyűjtéssel az elvárt hulladékeltérítés
nem valósítható meg – hangsúlyozta Czaun János elnök a sajtótájékoztatón.
(Az Európai Unió hulladék-gazdálkodási keretirányelve – HKI – előírja a
lerakásra kerülő kommunális hulladék 50 százalékos csökkentését 2020-ig.)
– A rendszer továbbfejlesztésének keretében megvalósul a térségben településenként keletkezett szilárdhulladékok teljeskörű és szelektív szervezett
gyűjtése. A meglévő szelektív hulladékgyűjtő rendszer elemeihez további 90
gyűjtősziget létesül. Minden sziget 4 db gyűjtőedényből fog állni, amelyben a
papír, a műanyag és üveg (színes, fehér) szelektív gyűjtése lehetséges. A zöld
hulladék hatékony kezelésének, a hulladékképződés megelőzésének rendsze-

rébe a házi komposztálás elősegítésére 10.000 db komposztládát, a házhoz
menő szelektív gyűjtés bevezetéséhez 30.000 db edényt, a zöld hulladék gyűjtés bevezetéséhez pedig 4.200 db gyűjtőedényt szerez be és oszt ki a Társulás
– tájékoztatta az elnök a sajtó jelenlévő képviselőit.
A projekt megvalósulása során kiépül a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő
rendszer – hulladékudvar, gyűjtőszigetek, gyűjtőedények, szállítójárművek. A
királyszentistváni központi telepen pedig továbbfejlesztik a mechanikai és
biológiai kezelés rendszerét.
Czaun János hangsúlyozta: a projekt sikeres megvalósítása érdekében a
lakosságot közvetlenül érintő fejlesztést szemléletformáló, felvilágosító tevékenység és lakossági tanácsadás kíséri.
Végezetül az elnök arról szólt, hogy a modern, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer abban is segít, hogy csökkenjen a régió környezeti
szennyezettsége, hogy megszűnjenek az illegális hulladéklerakók.
– A cél megvalósításához személyes felelősségre is szükség van, mert csak
akkor élhetünk szebb, egészségesebb környezetben, ha mindannyian teszünk
is érte – tette hozzá Czaun János.
A sajtótájékoztatót követően Burján Ernő, a Somló Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke – mint házigazda – köszöntötte a Társulásban
résztvevő települések képviselőit, majd Czaun János elnök részletesen ismertette a projektet.
(x)
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„Legyen béke, szabadság és egyetértés”
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepség hagyományőrző lovas felvonulással kezdődött. A huszárokat több száz fős
tömeg várta. A Nyirettyű-együttes előadásában nép- és katonadalok csendültek fel.
A Gyulaffy László Hagyományőrzős Bandérium, a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár
Hagyományőrző Egyesület tagjai díszlövésekkel adóztak az 1848-as hősök emléke előtt.
Először a Régi temetőben, Miltényi József
huszárkapitány sírjánál került sor koszorúzásra, majd az Alsó-Tó partján lévő Pantheonfalnál, Török János 1848-as honvéd alezredes
és Török Antonius honvéd százados emléktáblája előtt rótták le kegyeletüket az ünneplők.
A fáklyás felvonulók – a Péni Béla karnagy
vezette Ifjúsági Fúvószenekarral az élen – a
Köztársaság térre vonultak, útjuk során megkoszorúzták a Kossuth-domborművet és a
Petőfi-szobrot is.
A Köztársaság téren Sólyom Károly alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Megemlékezésében megidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelemmé lett
eseményeit és kivívott eredményeit. Szólt az
áprilisi törvények szentesítéséről, a lebontott
rendi államról, az új államszervezetről, a polgári Magyarország születéséről.
– Az 1848-as forradalom egyik sajátossága, hogy Európa legfejlettebb régióival teljesen szinkronban zajlott, céljai a francia, olasz,
osztrák forradalmakéval egybecsengett. Az
igazi változás a lelkekben zajlott egész Európában már évtizedek óta. A reformkor néhány
évtizede alatt évszázados lemaradást behozva, Magyarország ebben a változásban volt
egyenlő társa Európa népeinek – hangsúlyozta az ünnepi szónok.
– Az 1848-as forradalom programalkotó
forradalom volt. Magyarország politikai,
nemzeti, gazdasági újjáépítésének programját
alkották meg. Ez teszi – a hősök és hősi halottak iránti tisztelet mellett – aktuálissá ezt a
forradalmat – mondta Sólyom Károly, majd a
jelenről szólt.
– A 164 évvel ezelőtti események és a jelen
között párhuzamot szoktunk vonni. A márciusi ifjak hősiessége alapján ugyanazt a forradalmi hevületet, lelkesedést várjuk el a mai
generációtól is. Ha mélyebben belegondolunk a ma zajló eseményekbe, akkor láthatjuk, hogy most is zajlik egyfajta forradalom
és szabadságharc.
A „Talpra, magyar” és a „Rabok legyünk
vagy szabadok?” most is aktuális kérdések.

A forradalmi helyzetet, a „Talpra, magyar”-t
a 2010-es kétharmados választás indította el
azzal, hogy hosszú idő óta most van meg
először az igazi önrendelkezési joga a magyar
népnek. Önrendelkezése ahhoz, hogy a rendszerváltoztatást befejezzük, a posztkommunista rendszert felszámoljuk. Az 1848-as áprilisi törvényekhez hasonló fontosságú, a
magyar nemzet hosszú távú érdekeit szem
előtt tartó átalakítások váltak szükségessé.

Az ország legnagyobb turisztikai seregszemléje március 1-4. között várta az utazni vágyókat. A HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpontban megrendezett nemzetközi idegenforgalmi kiállításon a tapolcai
Tourinform Iroda is bemutatkozott.
– A 2012. évi szezonra való felkészülés tu-

lajdonképpen már az előző év őszén elkezdődött – tudtuk meg Minorics Tamástól, a
Tourinform Iroda vezetőjétől.
– A tervezés időszakában kalkulálni kellett
a lehetséges változásokat, a kiadási költségek
alakulását, az utazás kiállításokon való részvételi díjak-, a kiadványok elkészítésének vár-

Fotó: N. Horváth

– Nemzeti értékben nincs alku – hangsúlyozta Sólyom Károly
Az 1848. március 15-i 12 pont, az 1956-os
forradalom kitörésekor megfogalmazottak, a
2010. évben kinyilvánított Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat és a 2011. április 25-én
elfogadott Magyarország Alaptörvényének
Preambulumában rögzítettek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Nem véletlen, hogy a
márciusi 12 pont és a 2010-es Nemzeti
Együttműködési Nyilatkozat is ugyanazzal a
felkiáltással zárul:
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
A 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, az ehhez kapcsolódó átmeneti és sarkalatos törvények Magyarország újjászületését jelképezik. Ezek
megvédik és mindenki számára biztosítják a
keresztény civilizáció alapját képező emberi
jogokat, a nemzeti vagyont, az előttünk járt
nemzedékek által ránk hagyományozott kulturális örökséget, jövőnk legfőbb zálogát: az
értékteremtő munkát és az ezt végző emberek megbecsülését.
Hosszú évtizedek óta először lett újra, a
határokon átnyúló, lélekben egységes a ma-

gyar, köszönhetően annak, hogy az egyszerűsített állampolgárság megszerzése immár
törvényi keretek között biztosítja az elszakított országrészek és a más kontinensen élő
magyarok azon jogos igényét, hogy ők is
magyar állampolgárok szeretnének lenni.
Nincs többé határon belüli és határon kívüli
magyar ügy, csak magyar emberek vannak.
Majd a szabadság és a rabság XXI. századi megnyilvánulásairól, a legújabb kori rabság elleni magyar küzdelemről szólt a megemlékező.
– Ez a küzdelem nem elsősorban a személyes szabadság vagy rabság kérdése körül zajlik, hanem a földünk, vízkincsünk, a nemzeti
vagyonunk, az önbecsülésünk és önrendelkezésünk szabadsága a tét – figyelmeztetett,
majd az egyenlő elbírálás elvét kérte az
Európai Uniótól hazánk számára, példákkal
igazolva ennek hiányát.
– Milyen elbírálási elv az, ahol a más tagországokban alkalmazott törvények, jogszabályok nem okoztak gondot Brüsszelnek, a
nálunk ugyanezen körben megalkotott rendelkezéseket sorra támadják?
– Milyen elbírálási elv az, ahol a nemzeti
légitársaságnak adott 80-100 milliárd forintos
állami segítség főben járó bűn, míg az elbírálók által a saját banki szektorának biztosított 1000 milliárd euros támogatás természetes?
– Milyen elbírálás az, ahol hazánktól 495
millió euro kohéziós pénzeket tartanak viszsza, a másik tagállamban pedig 140 milliárd

eurot öntenek a feneketlen hordóba?
– Milyen elbírálás az, ahol a médiafüggetlenséget kérik számon tőlünk, tudva azt, hogy
a Magyarországon működő médiák 90%-a
külföldi és magánkézben van?
1848-49 üzenetére is felhívta az ünneplők
figyelmét Sólyom Károly, és megidézte a legnagyobb magyar, Széchenyi István hitvallását:
„Erkölcsben nincs alku!” Elvi kérdésekben, tisztességben, nemzeti értékben nincs
alku – mondta.
– Nekünk az Úristen különösen gazdag és
színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a miénk. Senki nem veheti el
tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük el
senkitől azt, ami nem illet meg bennünket.
A lehetőségünk megvan ahhoz, hogy egy
okosabb, emberibb és szebb világot építsünk
fel magunknak. Mindez azonban azon múlik,
hogy meg tudjuk-e őrizni és hajlandók vagyunk-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit eleink ránk hagytak.
„Tisztelet a bátraknak” jelszóval zajlanak
az idei márciusi megemlékezések – mondta a
megemlékező, majd Gróf Teleki Pál szavait
idézte meg:
„A bátorság nemcsak a golyók elé kiállást
jelenti, de kitartást a nemzeti eszme mellett!”
Az ünnepi beszédet követően a NeoFolk
együttes és Pataki András színművész „Lélekzendítő” című műsorát láthatta az ünneplő
közönség.
Az összeállítást készítette:
N. Horváth Erzsébet - Dancs István

Fotó: N. Horváth

Hagyományőrzők a fáklyás felvonuláson

Felkészülés a turisztikai szezonra

Fotó: Minorics

2012-ben a belföldi piac megnyerése a legfőbb cél
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ható árváltozásait, utazási költségek növekedését és az utazási trendek változását. Mindezek figyelembe vételével és az anyagi lehetőségek adottságaival kell az idei évben is
elsősorban a belföldi piac megnyerésére koncentrálni – hangsúlyozta az irodavezető.
– A hazai szakmai kiállításokon és vásárokon való részvétellel Tapolca és környékének szélesebb körű megismertetése a cél. A
Tourinform Iroda a Balatoni Regionális Marketing Iroda standján mind képviselőként,
mind társkiállítóként vett eddig részt Budapesten az „Utazás 2012” nemzetközi szakkiállításon és vásáron, Pécsett a Pécsi „UTAZÁSI BÖRZE 2012”. kiállításon és vásáron.
Az idei esztendőben városunk további két
rendezvényen képviselteti magát: Debrecenben az „UTAZÁS és SZABADIDŐ 2012”
kiállításon és vásáron, majd Szolnokon a
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
Turisztikai Napok, Utazás Kiállítás és Vásáron. Az első két részvétel tapasztalatai az
előző évihez hasonlóan nem nevezhetők pozitívnak. Mind a kiállítók, mind a látogatók
száma – igaz kis mértékben is – csökkent.
– Mivel indokolható ez a csökkenés?
– Az általam megkérdezettek utazási szán-
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dékait legnagyobb részben a drasztikusan
megemelkedett üzemanyagárak befolyásolják, hiszen a szolgáltató szektorban található
vállalkozások, főként a szállásszolgáltatók
átlagosan nem változtattak az áraikon, így is
megadva az esélyt arra, hogy legalább a tavalyi év bevételeit hozni tudják.
– Milyen kiadványok várják Tapolcán a
turistákat?
– A Tourinform Iroda által megjelentetett
és forgalmazott helyi és térségi kiadványok
szempontjából a legfontosabb feladat, hogy
kielégítő információkat nyújtsanak a környék
nevezetességeiről, a kirándulási lehetőségekről, tanösvényekről, az erdei utakról, a látnivalók elérhetőségeiről térképekkel, fotókkal,
leírásokkal. A brosúrák nyelvi változatainak
bővítésével a német és angol ajkú turistákon
kívül az irodába betérő olasz, orosz, francia,
finn, szlovák és lengyel vendégeknek is az
anyanyelvén tudunk információs anyagot adni.
– Úgy érzem, az előző évek tapasztalataiból leszűrve a tanulságokat, kellőképpen felkészültünk a szezonkezdésre, a vendégek fogadására, a turisztikai szezonról pedig ősszel
tudjuk levonni a tanulságokat – tette hozzá
Minorics Tamás.
N. Horváth Erzsébet
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Nyílt, őszinte, szakmai kapcsolatokra épülő együttműködés a cél
Február 15-től – fél éven át – Rausz István
rendőr alezredes megbízott kapitányként
vezeti a Tapolcai Rendőrkapitányságot.
Arra kértük Őt, hogy röviden mutassa be
szakmai életútját és szóljon a feladatokról, a célkitűzésekről.
– Heves megyéből származom. Tapolcára
1988 szeptemberében kerültem az MH 8. harckocsi dandárhoz. Itt töltöttem a fiatalkori
éveimet egészen 1996-ig, majd leszereltem.
A Veszprémi Rendőrkapitányság állományába kerültem, ahol 1997-től különböző beosztásokat töltöttem be. Voltam nyomozó, főnyomozó, alosztályvezető, később pedig közrendvédelmi területen láttam el feladatot. Itt a
körzeti megbízottakat irányítottam, majd a
Közrendvédelmi Osztály vezetője lettem.

Rausz István rendőr alezredes
– Hogyan és miért lett katonából rendőrré?
– Az köztudott, hogy már 1994-től elkezdték a Magyar Honvédség egyes alakulatainak
leépítését. Bár ez a leépítés akkor még a tapolcait nem érintette, de várható volt itt is a változás. Ezért úgy gondoltam, hogy „elébe megyek” a problémának, leszerelek, és rendőr-

Évfordulók
121 éve
1891. március 8.
Egy hirdetés a Tapolca és Vidéke újságból:
„Alulírottnak van szerencsém egy gyorssajtóval
nagyobbított nyomdámat – jól berendezett
könyvkötészetemet, úgy a főpiaczon már 8 év óta
fennálló könyv és papír kereskedésemet, nemkülönben kb. 3000 kötetből álló kölcsönkönyvtáramat a n.érdemű közönség szíves pártfogásába ajánlani.”
71 éve
1941. március 14.
Megkezdődik a Kertváros fölötti terület befásítása.
106 éve
1906. március 18.
Megalakult a Tapolca és Vidéke Hitel Szövetkezet.
96 éve
1916. március 19.
Körállatorvosi állást szerveznek Tapolcán a
járási főszolgabíró 1086/916. számú rendelete
alapján.
116 éve
1896. március 22.
„A szőlősgazdák okulva a múltakon, fölhagynak
a sima vesszőkbe való ojtással és gyökeres veszszőbe ojtanak és azonnal helyére ültetik az ojtványt.” – írja a Tapolcza és Vidéke.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Házasságot
kötöttek:
Dr. Kajtár György és Rompos Tünde
Udvari Tibor Béla és Mersits Irén Éva

ként dolgozom tovább. A megváltozott körülmények aztán visszaigazolták a döntésem helyességét.
– Kinevezésekor milyen állapotokat talált a
Tapolcai Rendőrkapitányságon?
– A tapolcai kapitányságot úgy mutatta be
az engem megbízó főkapitány úr, hogy általánosságban minden területen megfelelő
módon, minőségben dolgoznak. Ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmemet, hogy vannak
olyan területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. Az állomány szakmailag felkészült, ismeri azokat a feladatokat, amelyeket végre
kell hajtani, de a szolgálatszervezés, a szolgálatellátás gyakorlati feladatai változtatást
igényelnek.
– Miként fogadták Önt a tapolcai rendőrök?
– Váratlanul érhette az állományt az érkezésem. Nem számítottak arra, hogy külső
kapitányságról, vagy esetleg más területről
érkezik hozzájuk kapitányságvezető. Ugyanakkor azt is megtapasztaltam, hogy tettre
készek, tudomásul veszik azokat a változtatásokat, amelyek szükségesek.
– Milyen kapcsolatot kíván kiépíteni a
város vezetőivel, a kistérség településeivel?
– Már több fórumon is részt vettem, ahol
egyértelműen megfogalmazódott mindkét fél
részéről, hogy nyílt, őszinte, szakmai kapcsolatokra épülő együttműködésre van szükség.
– A tapolcai polgárőrséggel milyen kapcsolatot kíván fenntartani?
– A polgárőrségre itt is – akár csak az egész
országban – óriási szükség van. Tapolcán
most teljesedik ki ennek a civil szervezetnek
a tevékenysége. Bízom benne, hogy eredményes lesz az együttműködésünk.
– A rendőrség legfőbb partnere a lakosság.
– Valóban a legfontosabb feladatunk a lakossággal való kapcsolattartás, kommunikáció. Ebben is a nyílt, őszinte együttműködésre
törekszünk, mint az önkormányzatok esetében. Azt szeretnénk kérni a lakosságtól, hogy
mindig tárgyilagosan és úgy tekintsenek a
rendőrökre, hogy ők a feladatukat a köz érdekében végzik. A rendőr szabályok szerint jár
el. Nem ő hozza a szabályokat, ő csak a
törvényeket, az utasításokat hajtja végre. A

rendőr nem dönthet arról, hogy mit, milyen
szankcióval sújtson. A szankciókról a törvény
dönt akár tulajdon elleni, akár közlekedési
vagy egyéb bűncselekmény történik.
– Tapolca lakosságának régi igénye, hogy
gyakoribb legyen a gyalogos rendőri szolgálat a városban. Lesz erre mód?
– A megye összes kapitányságának a területén fő elvárás, hogy közelebb kerüljünk a
lakossághoz, hogy ne csak egy „elsuhanó”
rendőrautót lássanak bennünk. Közvetlen kapcsolatot kell ápolni. Ehhez nyújt segítséget a
gyalogos rendőri szolgálat is. Azonban sajnos
nincs akkora lehetőségünk ezen a téren,
amekkorát szeretnénk. A feladatot kombinált
szolgáltatással kívánjuk ellátni, azaz a gépkocsizó járőr és a gyalogos rendőr felváltva teljesít szolgálatot a belvárosban, illetve a település veszélyeztetettebb területein.
– A „kutyás” rendőr is visszatérhet a város
utcáira?
– Igen. Kutyákkal most is rendelkezünk, de
azok más feladatot látnak el. Ha az anyagi
helyzet megengedi, akkor ismét lesz „kutyás
rendőre” a városnak. Már beiskoláztuk azt a
kollégát, aki ennek a feladatnak az ellátására
vállalkozott, az igénylést leadtuk a felettes
szerveknél.
– Miként készül a tapolcai rendőrkapitányság az idegenforgalmi szezonra?
– Ez mindig is nagy kihívás a részben a
Balaton partján lévő kapitányság életében.
Ennek a területnek az ellenőrzését a badacsonytomaji rendőrörs fogja szervezni, de
számítunk továbbra is a készenléti rendőrség
és más kapitányságok segítségére is. Az idegenforgalmi szezonban akár háromszorosára
is megnő a lakosság létszáma. Arra is fel kell
készülnünk, hogy a szabadságukat itt töltők
másképp viszonyulhatnak a szabályokhoz,
mondván, hogy nyaralunk, azaz szabadabban
élünk. Ebben az időszakban kiemelt célunk,
hogy a bűnmegelőzés területén is eredményeket érjünk el. Ennek érdekében kisebb
egységeket telepítünk ki az adott településekre, tapasztalt, sokrétű feladatot ellátni tudó
kollégákat állítunk szolgálatba és nem utolsó
sorban nagy mértékben számítunk a polgárőrség segítségére is. N. Horváth Erzsébet

Pályázati felhívás
Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4.
mellékletének 2.1.10. pontja Véglegesen átadott pénzeszközök működési célra Közművelődési feladatok támogatása előirányzatból 4.000.000 Ft összeget biztosít a 2012. évi
közművelődési feladatok támogatására, pályázati úton történő felosztás során.
A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság dönt a közművelődési
támogatások pályázati rendszerben történő felosztásáról.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 30.
A pályázati felhívás, pályázati adatlap, programűrlap és a postai feladóvevény ingyenesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájában, (Tapolca, Hősök tere
15. I. e. 57-es iroda) vagy letölthető a www.tapolca.hu honlapról.
A pályázatokkal kapcsolatban Vargyas Diána önkormányzati ügyintéző a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje szerinti időszakban nyújt információt személyesen vagy az
511-150/191-es telefonszámon.

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki 2012. február hó
21. napon 18:00 és 19:30 óra közötti időben a
Móricz Zsigmond utcában található iskola
öltözőjéből a tornateremben történő futballozás ideje alatt a zárt öltözőbe közös kulcs
használatával bement, és a sértett ott lévő
deszkás cipőjét eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 17.990 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március hó
03. nap 18.00 óra és 2012. március hó 04. nap

07.30 óra közötti időben a Csobánc utcában
található, felújítás alatt lévő házba, az ablaknyílást elzáró fa lapot félretolva behatolt, és
az ott elhelyezett elektromos kézi szerszámokat eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott lopási kár: 80.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. február hó
10. nap és 2012. március hó 10. nap közötti
időszakban a Keszthelyi úti régi temetőből 1
db bronz vázát és 1 db bronz mécsestartót
tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott
lopási kár: 90.000.-Ft. (Forrás: Rendőrség)
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Hogyan tovább
tapolcai kórház?
– A funkcióváltás lényege a tapolcai kórházat illetően azt fogja jelenteni, hogy bár
nem zár be a kórház, de az életmentő, gyógyító műtétekre, belgyógyászati beavatkozásokra nem fog sor kerülni – mondta
dr. Csonka László sebész főorvos azon a
sajtótájékoztatón, amelyet az MSZP helyi
szervezete március 23-án tartott a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Lévai József önkormányzati képviselő, a
párt helyi elnöke arról szólt, hogy a rendszerváltás óta az egészségügyben történt változások, törekvések mindig is érintették a
tapolcai kórházat. – A mostani szerepváltás
aggodalomra ad okot. A lakosság széles körét
érintő kérdésnek nagyobb nyilvánosságot kellett volna kapnia – hangsúlyozta. – A betegbiztonság fontos eleme a mentőszolgálat, de
az új mentőállomás építése még el sem kezdődött, holott az alapkőletételre már 2010-ben
sor került, és a funkcióváltással még nagyobb
szüksége lenne rá nemcsak a városnak, de a
kistérségnek is – mondta Lévai József.
Dr. Csonka László – ismertetve Tapolca és
vonzáskörzetének regionális szerepét – arról beszélt, hogy itt az állandó lakosság létszáma 60
ezer ember, de májustól augusztus végéig, az
idegenforgalmi szezonban ez a létszám 200
ezerre növekszik, és ez már igényelheti nemcsak a sürgősségi ellátást, de az életmentő
műtéteket is. Erre a döntéshozóknak figyelniük
kellett volna. Az egynapos sebészet kis műtétet
is jelent. Ez pedig nem jelent majd kihívást a
jelenleg itt dolgozó sebészeknek, nem lehet majd
őket itt tartani. Így az egynapos sebészethez sem
lesz szakember.
NHE

Képviselői fogadóóra
Gőgös Zoltán (MSZP) országgyűlési képviselő és Lévai József (MSZP) önkormányzati
képviselő 2012. április 04-én (szerda) 15.00tól 17.00-ig fogadóórát tartanak, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Hely: Tapolca, Berzsenyi u. 13. MSZP Iroda

„A kórház jövője
rossz irányba megy”
A Jobbik tapolcai szervezete is a tapolcai kórház jövőjéről tartott sajtótájékoztatót március
23-án a Tamási Áron Művelődési Központban.
– A kórház jövője rossz irányba megy, és ez
nem az elmúlt néhány év hibája, hanem az elmúlt 20 évé – mondta a sajtótájékoztatón Rig
Lajos önkormányzati képviselő, a kórház szakszervezeti vezetője. – A Semmelweis Tervben
még ott volt az ajkai, a pápai kórház mellett a
tapolcai is, de a struktúraváltással éppúgy lekerülünk róla, mint ahogy lekerült a várpalotai, a sümegi és a zirci kórház is.
Majd a betegutak kialakításáról szólva felvetette, hogy sem az ajkai, sem a keszthelyi,
sem a veszprémi nem nagy távolság jó időben,
de télen nagyon nehéz megközelíteni bármelyik kórházat is. – Szeretnénk azt a tevékenységet folytatni, amit a tapolcai kórház már
30 éve jól folytat, mert ha nem így lenne, akkor
nem lenne ennyi betegünk – mondta Rig Lajos.
Dr. Gyenes Géza, a Parlament Egészségügyi
Bizottsága jobbikos alelnöke arról beszélt, hogy
az egészségüggyel kapcsolatos döntések – így
a Tapolcára vonatkozó sem – nem a Bizottságban születnek, hanem államtitkári szinten.
Dobó Zoltán, a Veszprém Megyei Közgyűlés jobbikos képviselője, megyei alelnök szerint „fordított gazdaság” működik az országban,
így Tapolcán is. Azoktól a tevékenységektől,
amelyektől nem várható el, hogy profitot termeljenek, ráteszik a gazdaságtalan jelzőt és
megszüntetik. Így van ez a tapolcai belgyógyászattal és sebészettel is. Ugyanakkor senki sem
fogalmazott meg beruházási vagy megtérülési
rátát a közel egymilliárd forintos városrehabilitációval kapcsolatban. – Az országnak nincs
más lehetősége, mint a vidék megtartó ereje –
hangsúlyozta –, ez pedig nem kis részben abból
áll, hogy az egészségügyi intézményeket milyen módon tudja ott működtetni.
NHE
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Életrajzi önvallomás
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai Helyi Szervezetének meghívására érkezett városunkba és
tartott érdekfeszítő előadást a Tamási Áron
Művelődési Központban március 5-én az elismert világjáró geológus, dr. Juhász Árpád.
A szép számú érdeklődőt és a neves szaktekintélyt dr. Pataki Attila (okleveles geológus), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület /OMBKE/ titkára köszöntötte, majd ezt követően egy minden igényt
kielégítő, színvonalas előadás vette kezdetét.
„A kék bolygó vándora” életéből kiragadott szakaszokat érintve mesélt, utalva gyermekéveire, az érseki gimnáziumban töltött
évekre, valamint arra a mérhetetlen természetszeretetére, ami végigkísérte élete során.
Elismerően beszélt tanárairól, akik rávezették: nemcsak az egész – Univerzum, Föld,
város vagy falu – létezik, hanem a kisebb
élőlények világa is aktív résztvevője a Mindenségnek. Rámutatott a vallási ismeretek és
az evolúció közti kompromisszumra, majd
életrajzi elemekkel is érzékeltette, milyen út
vezetett a geológiai elkötelezettségéig.
Kedves emlékként mesélt a Balaton-felvidéki bazaltbányákban (külön kiemelve Zalahalápot) töltött napokról, élményeiről. A
természettudományok elismert doktora hangsúlyozta: annak idején csak a határokon belül
munkálkodhatott, de a későbbiekben egyre

távolabbi vidékekre is eljutott, miközben tolmácsként, idegenvezetőként is tevékenykedett, mert mint kiemelte: – Útjaim nagy részét
a szegénység jellemezte!
Rengeteg helyen és országban járt, külön
szólt az indián-élményeiről. Nagyszerűen felépített életrajzi önvallomásából megismerhették a világjáró geológust, a „kék bolygó vándorát”, miközben egy humoros, öniróniától
sem mentes, nyolcadik X-éhez közeledő
EMBER is kirajzolódott az előadás végére.
Utána vetítés következett, egy mexikói útja
során készült film ízelítője. Majd dr. Pataki
Attila egy fokossal és söröskorsóval ajándékozta meg dr. Juhász Árpádot.
Ezután Horváth Sándor, a helyi Plecotus
barlangkutató csoport tagja tartott érdekfeszítő előadást. A tapolcai Berger Károly-barlang 2010-ben újonnan feltárt részeit mutatta
meg képekben a jelenlévőknek, közben igyekezett szóban kitérni a barlang felfedezésére
(2002), elhelyezkedésére, képződésére, jellemző képződményeire. Érdekességként például megtudhatták az érdeklődők, hogy a
sikeres feltárásoknak köszönhetően a barlang
teljes hossza mára meghaladja a 3 km-t. A
barlang a formakincseivel és a tavai által került az érdeklődés középpontjába, amiből kettő a legnagyobb hazai viszonylatban – a nyílt
vízfelület nagyságát tekintve.
Dancs István

Tapolcai Tavasz 2012
– Április 27. és május 1-je között Bor,
Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált
rendezünk a Malomtó partján – tájékoztatta lapunkat ifj. Mezőssy Zoltán a szervezők nevében.
– A hagyományteremtő programsorozat
során számos szórakoztató koncertet, kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők, de természetesen a gyermekek szórakoztatásáról,
a sportprogramokról, vízi vetélkedőkről sem

feledkezünk meg. Lesz kézműves vásár és
gourmet-öko piac, kínálatukkal felvonulnak
a környék borházai is.
– A megvalósítani kívánt programok segítségével remélhetőleg a Tapolcai Tavasz
elnevezésű turisztikai attrakció hamarosan
hazánk egyik rangos gasztronómiai és kulturális rendezvényévé növi ki magát. Mindenkit szeretettel várunk! – tette hozzá ifj. Mezőssy
Zoltán.
NHE

Munkaerőpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai munkaerőpiac február havi adatairól:
A nyilvántartott álláskeresők száma 1902 fő. Előző hónaphoz képest 62 fővel (3,2%)
csökkent, az előző év azonos időszakához képest 427 fővel (18,3%) csökkent.
A pályakezdő álláskeresők száma 163 fő. Előző hónaphoz képest 1 fővel (0,6%) csökkent,
az előző év azonos időszakához képest 28 fővel (20,7%) nőtt.
A nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 12,1%.
Előző hónaphoz képest 0,4%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest 2,9%-kal
csökkent.

Kiválasztották
a Város Borát
A versenyre érkezett borokat március
13-án bírálták el a Tamási Áron Művelődési Központban a Képviselő-testület
tagjai és a neves szakemberekből álló
zsűri.
A 23 tételből álló kínálatból 19 volt fehérbor, 3 kései szüretelésű, illetve jégbor
volt. Vörösbor kategóriában egy tétel érkezett.
A Tapolca Város Bora megtisztelő
címet végül Nyári Ödön 2011-es Szent
György-hegyi szürkebarátja és a Varga
Pincészet 2010-es kései szüretelésű olaszrizlingje nyerte el. A nyertesek egy későbbi időpontban veszik át az okleveleket.
Ezen felül az Önkormányzat szerződést köt a borászokkal, és a szürkebarátból 400, a kései szüretelésű olaszrizlingből pedig 200 litert vásárol palackozva.
Kovács Melinda
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Lakossági fórum
a jogszabályi változásokról
Keszler Gyula (Mindszentkálla polgármestere) ötletétől vezérelve, a környező településeket – igény szerint – végigjárva,
lakossági fórum keretében tájékoztatják a
lakosságot a jogszabályi változásokról a
Tapolcai Rendőrkapitányság dolgozói.
Március 5-én a Tamási Áron Művelődési
Központ adott otthont a rendezvénynek.
A gyér számú érdeklődőt Bakler Zoltán, a
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály megbízott vezetője köszöntötte, technikai segítőként vett részt az előadáson Puha
Viktor főtörzszászlós, aki a Közrendvédelmi
és Közlekedésrendészeti Alosztály megbízott
vezető státuszát tölti be.
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről részleteiben is tájékoztatott Bakler főhadnagy, miközben a témával kapcsolatos videókat tekinthették meg a jelenlévők.
Baleseti statisztikákat is megosztott a hallgatósággal – 1991-ig nyúlt vissza időben –,
mikor is 821 személyi sérüléssel járó baleset
történt (104 halott), 2011-ben ez a szám-

617/32 halottra csökkent. Külön hangsúlyozta, hogy a balesetek mintegy 10 %-ának még
mindig az ittasság az oka.
A gyorshajtás témakörében külön hangsúlyt fektetett az objektív felelősség tisztázására. Kiemelte, a rend őrének nincs joga
ezekben az esetekben bírságolni, csak közigazgatási eljárást indítani a gyorshajtó ellen.
A bírság összege 30 ezer-300 ezer HUF között mozog a sebesség-túllépés függvényében. Ugyanakkor létezik a helyszíni bírság
fogalma is, amelynek összege 3 ezer-20 ezer
HUF határig terjed.
A be nem kapcsolt biztonsági öv, amely attól
függően, hogy lakott területen belül, kívül vagy
autópályán történik a szabályszegés, 15, 30
valamint 40 ezer HUF/fő bírságot von maga
után, a helyszínen nem büntethető az elkövető.
A lakossági fórum záró szakaszában a
résztvevők által feltett kérdésekre válaszolt
Bakler Zoltán főhadnagy.
Sajnálatos, hogy a hasznos tudnivalókra
ismét csak ilyen kevesen voltak kíváncsiak
akkor, amikor – egyes adatok szerint – minden harmadik család rendelkezik gépjárművel, még többen kerékpároznak, de gyalogosként mindnyájan részt veszünk a közlekedésben.
Dancs István

Sértettek jelentkezését várjuk!
A Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya mindazon sértettek jelentkezését
várja, akik Tapolcán, a Petőfi u. 26. szám
alatt található MOBIL BAZÁR használt telefon-kereskedésben javításra vagy bizományi értékesítésre adták le mobiltelefonjaikat, illetve azok egyes tartozékait, viszont
sem a készülékeket nem kapták vissza, sem
pedig ellenértékük nem került kifizetésre.
A rendőrség azok jelentkezését is kéri,

akik az üzlet új tulajdonosától ugyan visszakapták leadott telefonjaikat, de nem abban
az állapotban (szétszerelve vagy valamilyen
alkatrész nélkül), ahogy azt az előző tulajdonosnak átadták.
Jelentkezni lehet személyesen a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletén (8300
Tapolca, Ady Endre u. 2.) vagy telefonon,
a 87/412-322-es számon.
(Forrás: Rendőrség)

Változtak a NAV Veszprém Megyei
Adóigazgatósága telefax számai
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága
alábbi telefax számai 2012. március 16. napjával megváltoztak.
2012. március 15. után elérhető számok (új számok): 88/577-136, 88/577-317, 88/577277, 88/577-238.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról is, hogy a fenti változással érintett elérhetőségeink adatai internetes honlapunkon, a www.nav.gov.hu oldalon is aktualizálásra kerülnek.
NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Emlékülés a Városszépítő Egyesületben
Szepeshegyi Istvánra, az első, alapító elnökére emlékezett születésének 90., halálának
20. évfordulóján az Egyesület elnöksége, és
egyben áttekintette az alapítástól eltelt 29
évben végzett tevékenység főbb részeit. Az
emlékezés megtartására volt munkatársát
és kollégáját, azaz engem kértek fel a február 23-ai emlékülésen.
Szepeshegyi István Sopronban született
1922. március 5-én. Itt végezte iskoláit, szerzett bányamérnöki oklevelet. Tanulmányai
befejeztével 1946-48-ig tanársegédként Sopronban, az egyetemen maradt. A szülőhelyén
eltöltött időben nemcsak szerteágazó, magas
fokú műveltséget szerzett, hanem telítődött a
„Leghűségesebb Városra” jellemző lokálpatrióta szellemmel is.
Az csak természetessé vált egyéniségében,
hogy a Selmecbányáról eredő bányász-kohász-erdész hagyományok őrzője, ápolója
volt, úgy is, mint az „Ifjúsági Kör vezetője”.
1948-tól 1965–ig a mecseki szénmedencében
dolgozott különböző vezetőként, majd az
egyesített Mecseki Tröszt műszaki osztály-

vezetői, főmérnök helyettesi tisztét otthagyva került 1965-ben a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalathoz. Itt műszaki igazgató helyettesként, főmérnökként egyik meghatározója volt
a vállalat szakmai és általános fejlődésének
1982-ig, nyugállományba vonulásáig.
A nyugdíjas éveket a Bányászati Gyűjtemény vezetőjeként kezdte és kapcsolódott be
városunk értékmentő, értéknövelő életébe. Soproni ismeretsége és kapcsolatai folytán egyik
tagja volt annak a küldöttségnek, mely meglátogatta a soproni Városszépítő Egyesületet.
Itt ismereteket szereztek az ottani alapszabályról és munkájukról. Mindezek alapján 1983. január 15-én megalakult a „Tapolcai Városszépítő Egyesület”. Első elnöke Szepeshegyi István,
alelnökei dr. Sáry Gyula és Tóth József lettek.
A kezdeti idők nehézségeire szokás hivatkozni, de itt erre nincs szükség, mert az akkori városvezetés – mint a következőkben az
utódok is – a megalakulást támogatva széleskörűen deklarálta az Egyesület értékmegőrző munkájának fontosságát, vezetőinek hivatásszerű elkötelezettségét. A munka első lát-

Új Tapolcai Újság

ványos eredménye a véndekhegyi Szent-kút
megmentése, áttelepítése volt. Ugyancsak elindult a „Tapolca füzetek” szerkesztése. Az Egyesület Tapolcáról, városunk történetéről, eseményeiről szóló kiadványainak száma elérte a
43-at. Helyreállítások, véndekhegyi harangláb
és a csobánchegyi kápolna, a Szentháromságszobor, szobrok állítása, emléktáblák elhelyezésére szóló javaslattétellel, majd a munkálatok szervezésében és kivitelezésében, pénzügyi lebonyolításában vett részt az Egyesület.
Elindult a „Virágos Tapolcáért” mozgalom. Újraindultak a Batsányi Emléknapok, újraszerveződött a Nőklub. Védettség alá javasolt épületek, emlékek összeírásában aktív a
részvétel, mely alapján elkészült a „Helyi védelem alatt” címmel az önkormányzati rendelet. „Gyermekek az Épített és Természeti
Értékek Védelméért” pályázaton való részvétel országos elismerést váltott ki.
Ugyancsak városunk jó hírnevét öregbítette a közelmúltban lezajlott két nagysikerű,
Egyesületünk szervezésében tartott országos
rendezvény is.
Orbán Tibor

CIVILTÉR

Isten éltesse Irma néni!

Amikor az apák és papák
hullatnak örömkönnyet
Immár hatodik alkalommal telt meg a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tornaterme március 20-án.
Az intézmény diákjai ezúttal is könnyet
csaltak nagy- és édesapák szemébe.
Sonora Doddnak – még 1910 júniusában –
egy édesanyáknak tartott misén jutott eszébe,
hogy az erősebb nem képviselőiről is illene
megemlékezni. Az első nyári hónap harmadik
vasárnapján ünneplik azóta az apákat.
A két világháború között a Szívgárda gyermekszervezet tett kísérletet az ünnepnap honosítására – Szent József nevével kötötték össze,
csak úgy, mint a Nagyboldogasszony Római

Katolikus Általános Iskola nevét városunkban.
A zenés-táncos-irodalmi program Németh
Imréné intézményvezető gondolataival vette
kezdetét. Szólt a szép hagyományról, amikor
„e jeles márciusi napon elhozzuk szívünk
melegét és szeretetét, hogy köszöntsük Szent
József ünnepéhez kapcsolódva az édesapákat,
nagypapákat”.
A tartalmas, szívhez szóló rendezvény példaértékű. Ebben az oktatási intézményben
már több éves hagyomány; reméljük, lesznek
követőik. Akkor, amikor soha nem volt nagyobb szükség a család intézményrendszerére, összetartó erejére, mint napjainkban. DI

Fotó: N. Horváth

A szép virágcsokor mellé Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét és
a Város Borát is megkapta az ünnepelt
A 90. születésnapját ünneplő Sötét Jánosné
Irma nénit Horváthné Németh Edit alpolgármester a város nevében otthonában köszöntötte március 6-án.
Az ünnepelt a meghitt hangulatú beszélgetés során fölelevenítette a közel egy évszázadnyi életének legfontosabb eseményeit. Válluson született, onnan ment férjhez 1947-ben.
Közel 20 évig a Szent György-hegyen laktak a
37 éve elhunyt párjával, aki ott vincellér volt.
Majd kölcsönből felépítették azt a tapolcai

családi házukat, ahol Irma néni ma is él. Két
fiúgyermeket neveltek fel, négy unokája és
négy dédunokája van.
Dolgos életet élt az ünnepelt; nemcsak a
ház körüli munkát látta el, de a szőlőben, a
kertben is szívesen tevékenykedett, míg az
egészsége engedte.
Örömmel elevenítette fel a VOKE Nőklubjában eltöltött éveit, és büszkén mutatta a fánksütőversenyen 2010-ben szerzett oklevelét is.
NHE

Rajtolt az NB-II-es kézilabda is
A legkorábban – február utolsó hétvégéjén – az NB II-es kézilabdások kezdték a
tavaszi bajnoki szezont.
Ahogy a két edző, Németh László (női) és
Somogyi Sándor (férfi) elmondta, a felkészülés a bajnokságra nem volt zökkenőmentes sem az egyik, sem a másik szakosztálynál. Itt nemcsak a teremproblémáról
beszéltek, hanem arról is, hogy a felnőtt csapatok játékosai, de még a juniorok is gyakorlatilag csak egy közös edzésen, a péntekin tudnak részt venni iskolai és munkahelyi elfoglaltságaik miatt (Pécs, Győr, Budapest). Ezzel
leszűkül a közös gyakorlás lehetősége, s ez hátrány a többi NB II-es csapathoz viszonyítva.

ja támogatni a szakosztályt.
A lányok négy fordulón vannak túl, a mérleg: három vereség, egy győzelem. Eredmények: Tapolca-Celldömölk 22:31 (Celldömölkön), Győri Audi ETO-Tapolca 43:24,
Tapolca-Körmend 36:19 (Keszthelyen), Szombathelyi Haladás-Tapolca 41:23.
A juniorok három mérkőzést játszottak.
Győztek Celldömölk ellen 23:22-re, Körmend
ellen 30:18-ra, vereség Szombathelyen 30:19
arányban. A juniorok a tabella 4. helyén állnak.
A férfiaknál is egy győzelem és három
vereség a mérleg. Ám korántsem akkora vereségek ezek, mint amekkorák az őszi sze-

Fotó: Dancs

A tanulók könnyet csaltak az apák, papák szemébe

Terézanyu pályázat 2012
Tabuk nélkül az anyaságról
Harmadik éve hirdeti meg a Richter
Gedeon Nyrt. és a Terézanyu Klub a Terézanyu pályázatot. Idén két kategóriában: a
felnőttek mellett már kamaszok írásait is
várják.
A 2012-es Terézanyu-pályázat két kategóriája:
1. Felnőtt (18 év felettiek) – Téma: Hogyan változott meg az életem a gyermekvállalással? Pályázati anyag: maximum 5000
karakteres írás.
2. Tinédzser (13-18 év közöttiek) – Téma: Milyen ma kamasznak lenni? Pályázati
anyag: maximum 5000 karakteres írás és egy
rövid, mobiltelefonnal felvett videó.

A zsűri által kiválasztott pályázatok alkotói
között százezer forint összértékű könyvutalványt és értékes különdíjakat osztanak ki
mindkét kategóriában.
A pályázatokat a klub@terezanyu.hu email
címre 2012. április 15-ig lehet elküldeni.
Eredményhirdetés a 2012. május 17-én
megrendezett díjkiosztó eseményen. Részletek a www.terezanyu.hu honlapon.

Foltvarrás – maradékból „csodákat”

Fotó: Egyesület

Az úszást, szaunázást természetesen
csonyi terepen
A lányok a tavaszi rajt előtt Badacsonyba
kaptak meghívást a Hotel Bonvino ügyvezető
igazgatójától, Nagy Miklóstól. Az úszást, szaunázást természetesen egy kiadós futás előzte
meg a badacsonyi terepen. Ezt követően
vehették igénybe a lányok a hotel vizes centrumát, ahol úszással, jakuzzival és szaunával
lazulhattak el.
Nagy Miklós ügyvezető úgy fogalmazott,
hogy nem egyszeri alkalomra szólt a meghívása; más alkalommal is szívesen látja a
kézilabdás hölgyeket a hotelben, ezzel kíván-

egy kiadós futás előzte meg a badazonban voltak, csupán egy-két gól lett a differencia. S ez biztató a következő meccsekre
nézve, hiszen ez a megfiatalított futós csapat
nagyon szeretne győzelmeket szerezni.
Eredmények: Bakonyerdő Pápa-Tapolca
26:25, Tapolca-Szigetvár 23:24 (Ajkán), Mecseknádasd-Tapolca 26:28, Tapolca-Szentgotthárd 23:25 (Ajkán).
A juniorok eredményei: Pápa-Tapolca
25:19, Tapolca-Szigetvár 38:14, Mecseknádasd-Tapolca 26:31, Tapolca-Szentgotthárd 27:29.
Antal Edit

– A Tapolcai Városszépítő Egyesület égisze
alatt működő Nőklub fakultatív programokat is hirdet, különböző érdeklődési
körű tagjai részére – tájékoztatott Varga
Károlyné elnök. Március 20-án a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban Kiss Éva
avatta be a megjelenteket a foltvarrás
(patchwork) rejtelmeibe.
Ahogy azt a civil női szerveződés vezetője
elmondta, Nagy Eörsné intézményvezető javaslatára hívták meg ennek az egyre divatosabbá váló technikának a jeles helyi képvise-

lőjét, aki több, mint egy évtizede készít szebbnél-szebb takarókat, párnahuzatokat, lakástextíliákat – maradék anyagokból.
Kiss Éva a szóbeli ismertetőt követően igyekezett a már elkészült „csodákon” át az egyes
munkafolyamatokat is ismertetni a lelkes
követőivel.
– Ez is a szabadidő hasznos eltöltésére
irányuló elfoglaltság. Szeretnénk, ha szakkör
jellegű foglalkozássá „dagadna” a jövőben –
summázott Varga Károlyné.
Dancs István

Sértettek jelentkezését várja a rendőrség
Sikkasztás megalapozott gyanúja miatt
folytat nyomozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy Sümegen
élő, asztalosmunkákkal foglalkozó középkorú férfi ellen, aki több személytől is
anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a megrendelt munkát a megadott határidőig nem végezte el, illetve az átvett
előleget sem fizette vissza.

Új Tapolcai Újság

Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a
gyanúsított az előbb ismertetett módon becsapott és ezzel kárt okozott nekik.
Jelentkezhetnek személyesen vagy telefonon, a Tapolcai Rendőrkapitányság (87)
412-322-es telefonszámán, valamint hívhatják a 107-es és 112-es ingyenes segélyhívó számok valamelyikét.
(Forrás: Rendőrség)
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Nemzetközi gasztronómiai verseny
a Széchenyiben
A három ország négy iskolája részvételével megrendezett gasztronómiai verseny házigazdája a Széchenyi István Szakképző
Iskola volt.
Mint Szollár Gyula igazgatótól megtudtuk, az idei évi megmérettetés témája az ünnep volt. E köré kellett építeniük a szakácstanulóknak – a megadott alapanyagokból – a
menüt, illetve a pincértanulóknak is ez szolgált alapul az asztalok díszítéséhez, a felszolgáláshoz.
Március 20-án már a délelőtti órákban elkezdődött a sürgés-forgás az iskola tankonyhájában, illetve a terítés-díszítés a tornateremben. A versenymunkákat neves szakemberekből álló zsűri bírálta el. A szakácsok zsűrijét
Domonkos Miklós, a Magyar Gasztronómiai
Szövetség Veszprém Megyei Elnöke, éttermi
mester, Halász János Oscar-díjas mesterszakács és Balai Attila mesterszakács, konyhafőnök alkotta. A pincértanulók munkáját
Csonka Endre gasztronómiai oktató, Takács

Géza, a Hotel Pelion Étterem vezetője és
Mezőssy Tamás vendéglátó közgazdász értékelte.
A nemes versengés eredménye: I. helyezett: 7. csapat – Stadthagen (Ingo Sassenberg
és Jennifer Höltkemeier), II. helyezett: 6.
csapat – Tapolca (Antal Mátyás és Stark
Richárd), III. helyezett: 5. csapat – Tapolca
(Riba Ramóna és Ignácz Dominika). Legjobb
szakács: I. 7. versenyő – Ingo Sassenberg
(Stadthagen), II. 8. versenyző – Jasmina
Ditrich (Stadthagen), III. 6. versenyző –
Antal Mátyás (Tapolca). Legjobb pincér: I. 7.
versenyző – Jennifer Höltkemeier (Stadthagen), II. 5. versenyző – Ignácz Dominika
(Tapolca), III. 1. versenyző – Melanie
Schröder (Halle). A vándorserleget egy évig
Stadthagen birtokolja.
A szemet és az ízlelőbimbókat is gyönyörködtető étkek hálás fogyasztókra találtak
az ünnepi est folyamán.
N. Horváth Erzsébet

„Nagyboldogos” sikerek
a Gergely-napi fesztiválon
Immár hetedik alkalommal rendezték meg
március 10-én – Gyenesdiáson – a Gergelynapi Művészeti Fesztivált, a szokások
szerint több száz résztvevővel.
A rangos versenyre négy megyéből (Zala,
Vas, Veszprém és Somogy) érkeztek általános
és művészeti iskolás diákok, hogy több kategóriában – drámajáték, népdaléneklés, képző- és iparművészeti alkotások – összemérjék

felkészültségüket. A katolikus iskolából képzőművészeti kategóriában Bencze Loretta (7.
osztály) és Zsikla Péter (5. osztály) különdíjasok lettek (felkészítő tanáruk: Szájer Béla).
Népdaléneklés kategóriájában Orbán Virág
(5.osztály) ezüst minősítést, Böröcz Nikolett
(7.osztály) és Cseh Zoltán (5.osztály) arany
minősítést kaptak (felkészítő tanáruk: Bányai
Barbara). Szívből gratulálunk nekik!
DI

Tündérjárta mesetájon
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege „Tündérjárta mesetájon” címmel vers- és mesemondó versenyt hirdet óvodásoknak és általános iskolásoknak.
Jelentkezési határidő: 2012. április 11. Nevezni lehet szabadon választott verssel,
mesével, verses mesével, amelynek időtartama max. 3 perc. Nevezés személyesen, illetve
a 87/510-788-as telefonszámon nyitva tartási időben.

A Víz Világnapja - március 22.
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
idén 18. alkalommal hirdette meg Veszprém megyében vízzel kapcsolatos pályázatát; „Ivóvizünk védelme” címmel.
A pályázatra több, mint 1200 munka érkezett 56 iskolából, ebből 41 tanulmány és
136 fotó. 29 iskolának
osztottak ki 88 díjat.
Az eredményhirdetésen többször is elhangzott a Batsányi
János Gimnázium neve, hiszen 13 tanuló
ért el helyezést, vagy
kapott különdíjat. A
könyvjutalmat a március 22-ei eredményBrancsek Brigitta hirdetésen Veszprémdíjnyertes fotója
ben, a Bakony-karszt

Zrt. Pápai úti központjában vehették át a díjazottak.
Fotó és fotómontázs kategóriában helyezést
értek el: Kovács Zsófia 10.C és Szijártó Áron
12.A megosztott második, Ódor Krisztina 12.B,
Kardos Eszter 9.A és Hoffmann Valentina 9.A
megosztott harmadik, emellett pedig különdíjban részesült Németh Barbara 11.C és
Brancsek Brigitta 12.B osztályos tanuló.
Tanulmány kategóriában díjat vehettek át:
Molnár Nóra Rebeka 10.B és Németh Barbara
11.C megosztott első, Kovács Dániel Ádám
9.B, Kovács Zsófia 10.C, Mikó Noémi 11.C,
Nagy Szintia 12.A megosztott második,
Ujvári Fanni 9.B harmadik. Bogdán Loretta
12.B osztályos tanuló különdíjat kapott. A
pályamunkák elkészítésében és leadásában
Lenner László tanár úr működött közre.
Nagy Szintia

Országos verseny – tapolcai tanuló
186 induló közül, egyedüli Veszprém megyeiként jutott a legjobb 8 közé Kovács Alexandra,
a Széchenyi-iskola tanulója a vendéglős OSZTV-re (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny).
A hétórás elődöntőben gazdálkodási, ügyviteli, ellenőrzési és marketing problémákat kellett
megoldania. Bízunk benne, hogy az áprilisi, 3 napos döntő versenyen a szóbeli és gyakorlati
feladatokat is ilyen sikerrel teljesíti.
(Forrás: Iskola)

Európai Unió:
milyen lehetőségei vannak a fiataloknak?
Az ifjúság lehetőségei az Európai Unióban
címmel tartott előadást Szili Valéria, a Fejér megyei Europe Direct irodavezetője.
A tájékoztatónak március 21-én a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum I. emeleti nagyterme adott otthont. A résztvevők között akadtak fiatalok is.
A EUROPE DIRECT az Európai Bizottság
által létrehozott és támogatott információs
szolgáltatás, melynek küldetése, hogy az
állampolgárokat lakóhelyükhöz közel és saját
anyanyelvükön tájékoztassa európai uniós
kérdésekben. A rendezvény „A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása” című pályázat keretében valósult meg.
Az előadó kivetítő segítségével is láthatóvá, olvashatóvá tette az általa elmondottakat, amelynek gerincét a továbbtanulás, munkavállalás, pályázati lehetőségek alkották.
Bevezetője után Szili Valéria átfogó képet
adott és tájékoztatta a megjelenteket a lehetőségek pozitív- és árnyoldalairól is.
Beszélt a munkavállalók szabad mozgási lehetőségeiről a tagállamokban, a munkavállalás
jogi feltételeiről, a közösségi munkajogról (11
alapvető munkajogi irányelv, a minimumsza-

bályozás elve alapján). Utalt a munkakörülményekre vonatkozó szabályozásról, a munkavédelem és munkakörülmények javítása a közösségi szociális és munkajog legkidolgozottabb területe. Ezután kitért a munkakör utáni adózásra, a társadalombiztosítási ügyek intézésére, az
EU oktatáspolitikájára, amely – mint kiemelte –
nem egységes, tagállami hatáskörbe tartozik.
Elmondta, hogyan tanulhatnak a fiatalok
az EU tagállamaiban, hogyan kezdjenek hozzá és legfőképpen hol találhatnak információkat (EURES adatbázis 1993-tól)?
Külön is hangsúlyozta az „Egész életen át
tartó tanulás” programot, amely 901 millió
euró forrásból gazdálkodik. Itt lelhető föl a
Comenius-közoktatás, Erasmus-felsőoktatás,
Leonardo-szakképzés, Gruntvig-felnőttoktatás is.
Jelenleg egy nyugdíjasra négy munkavállaló jut, de ez a ráta az idő előrehaladtával
csak romlani fog. Ez komoly társadalmi
problémákat is felvet. Elöregszik Európa és
hazánk is… ezért is kellenek az említett képzések és oktatások – vetítette előre a nem túl
biztató jövőképet a Fejér megyei EUROPE
DIRECT irodájának vezetője. Dancs István

„Varrás” – művészi színvonalon
– Néhány szóban a kezdetekről…
– Fülöp János nevet kaptam szüleimtől, de
ehhez vissza kell mennem egészen 1980-ig.
Tapolcán születtem. Már korán érdeklődni
kezdtem a rajzolás iránt, annak ellenére, hogy
nem volt lehetőségem megtanulni a szakma
fortélyait. Jobbára csak firkálgattam, de igyekeztem azért, hogy hétről-hétre jobb legyek.
Mielőtt a tetoválásnál lehorgonyoztam volna,
sok munkahelyen megfordultam, emellett zenéltem is. Egyszerűen nem találtam a helyem
a világban.
– Mikor találkoztatok – Te és a tetkók?
– Elég korán, ugyanis a Magyar Metál magazin számaiban a fotókon látható zenekarok
tagjain láttam tetoválásokat. Így aztán hamar
rám került az első „alkotás”, igaz, ennek nem
igazán örültek a szüleim. Bevallom, nem
igazán tetszett, úgy éreztem, ezt még én is
képes lennék magamra tetoválni. Tesóm és a
haverjaim intenzív unszolására belevágtam.
– Út a sikerhez? Meg lehet élni belőle?
– Igen (mosolyog). Az odáig vezető út nehéz és roppant göröngyös, tele akadályokkal.
Legyen szó sportról, zenéről vagy éppen tetoválásról. Rengeteget fektettem bele, főleg fizikálisan, sok háttérmunka volt vele. Én is csak
lépkedtem fölfelé lépcsőfokról lépcsőfokra.
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Fotó: Dancs

Fülöp János, a mester
Természetesen csak egy szint és kiépített kör
után mondható el itt is, hogy meg tudsz belőle
élni. Utána már szájról-szájra terjed a híred,
főleg, ha minőségi munkát végzel. Mára már
elismert tetováló vagyok Prágában. Azért hangsúlyozom a települést, mert főváros, lehetőségek tárházát kínálja. Gondoljanak csak bele,
Magyarország viszonylatában, Budapesten is
valamivel könnyebb a munkalehetőség.

– Testvéred (Fülöp Artúr, aki szintén külföldön tetovál) szerint az egyik legjobb tulajdonságod, hogy „nem vagy elszállva magadtól”…
– Igaza van a tesómnak. Bevallom őszintén, keményen megdolgoztam azért, hogy saját tetováló-szalonnal rendelkezzek. Hosszú
út vezetett idáig, tudom értékelni a sikert…
emellett kezelni is képes vagyok. Egyébkéntvéleményem szerint csak az lesz beképzelt,
nagyképű, aki ráér önmagát „fényezni”.
– Reklámfilmben szerepeltél, munkáidat
díjazták – ilyen értelemben is sikeres vagy.
– Hmmm… (széles mosoly ül ki az arcára)
Tudod, a Skoda cég reklámfilmjébe úgy kerültem bele, hogy elég extrém külsővel rendelkeztem. Aztán egy portrét kellett készítenem az egyik ottani énekesről. Az én rajzom
lett a legjobb… Igen, versenyeken két alkalommal is helyezést értem el a Prágában
megrendezett Tattoo Fesztiválokon. Erre mit
mondjak? A zsűrinek bejöttek a „varrásaim”.
– Mit üzensz a pályakezdő fiataloknak?
Akár példakép is lehetsz, sikertörténet a Tied…
– Nehéz okosat, bölcset mondani. Elsősorban talán azt üzenem, hogy feltétlenül tanuljanak nyelvet. Soha ne legyenek önmagukkal
elégedettek, mindig a maximumra töreked-

Új Tapolcai Újság

jenek, csiszolják, tökéletesítsék a tudásukat.
Legyen, ami motiválja őket. Emellett, ha első
nekifutásra nem sikerül valami, ne adják föl…
Sőt, soha ne adják föl! Akkor még a szerencse
is melléjük szegődik.
– Terveid?
– Vannak. Az egyik álmom, hogy veszek
majd egy lakókocsit és bejárom vele a világot… de addig még rengeteg tetkót kell „varrnom”.
Dancs István

Fotó: Dancs

Íme, az egyik mestermű

TÖRTÉNELEM - KULTÚRA

Bakony az én Párizsom
Dr. Sáry Gyula nyugalmazott belgyógyász
főorvos mindannyiunk ismerőse.
Van, aki mint gyógyítóval találkozott vele,
míg mások az orvosi, művészeti szaklapokban, az Új Tapolcai Újságban megjelent írásain keresztül ismerték meg a világról, az
emberről alkotott, kritikai észrevételtől sem
mentes gondolkodásmódját.
Gyakran találkozhatunk vele úgy is, mint
egy-egy képzőművészeti kiállítás megnyitójával, de zenei élményeit is szívesen osztja

meg az olvasókkal.
A vadászéletről írt könyvei útjelzők, mérföldkövek a szakirodalomban. Legutóbbi kötete Bakony az én Párizsom címmel a közelmúltban jelent meg. A kötet címének eredetéről maga a szerző vall az Előszóban:
„A kötetem e címében megtalálható az
egész önvallomásom, hol, mit és miért. Bakony a szabad természetet jelentette és jelenti
és mindazt, amit mint vadász fél évszázad
alatt fedeztem fel benne. Arra tanított, mint
hús-vér ember ugyanannak a földi természetességnek vagyok a gyermeke, akinek az erdők, vizek állatai és növényei a genetikai rokonságát képezik. Erről, még telve kulturális
felsőbbségérzéssel sem szabad soha megfeledkeznünk.
Párizs a szabad szellemű kultúrát közölte
velem, európaiságom egyik fontos összetevőjét, ahogy a felvilágosodás fővárosa nyújtotta. A szekularizált szellemi immanens szépség
igényét. Voltaire, az enciklopédisták, zenészek, írók és főleg gondolkodóik példaképként
élnek bennem. Útmutatók, hogyan lehet ragaszkodni az igazi szépséghez megalázkodás
nélkül. Amikor egy erdei kényszer-éjszakázásban felfedeztem Pánt, a vadászó termékenységi és kultúrát is istápoló istent, ráébredtem,
személyében és annak tartalmaiban megtalálhatom gondolataim és érzelmeim megszemélyesítőjét. Akinek megnyilatkozásait spontán módon képes voltam interpretálni. Szinte
belőlem szólt. Mert az emberi természet eredetileg pogány!”
NHE

Kormentés Horváth József módra
„Hosszú és fáradtságot nem ismerő szorgos
kutatómunka és anyaggyűjtés után most
újabb kötetével áll olvasói elé. Köd az öböl
fölött” – olvasható a mű Előszavában,
amely Hangodi László nevéhez fűződik.
Horváth József könyvének bemutatójáramárcius 6-án a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban került sor.
A Batsányi-emlékdíjas költő, író – eddig egy
tucat művet publikált – verses és prózai jellegű kötetekkel is megörvendeztette már az
irodalom kedvelőit. Közel áll hozzá a kortörténeti szociográfia, így nem véletlen, hogy
sokadszor is ezen a téren alkotott maradandót. Miről is szól a szerző által is színvonalasra értékelt kötet? Szintén Hangodi László
történész-muzeológus cizellált megfogalmazását érdemes idézni: „A Szigliget és Balatonederics közötti Balaton-öböl minden évszakban megkapó szépségű tájképélménye inspirálta címválasztását, s a kötet lapjain is
eme tájék majd egy évszázados históriája, annak szereplői, eseményei, örömei és bánatai
kelnek életre, kapnak lábra, mintegy kilépve a

feledés homályából.”
Emellett az író meghívott vendége utalt rá
bevezető gondolataiban, hogy a könyv nem
más, mint vázlatos merítés, kormentés, a környékben – még élő – polgároktól szorgalmas,
mélyreható adatgyűjtés. Ezeket a fontos eseményeket, vele együtt a személyeket is „átmenti” Horváth József a műbe. Külön kiemelte, hogy volt olyan nyilatkozó, akit már
a 24. órában kérdezett meg. Rámutatott: a
kötet nem mentes a politikai tartalomtól sem.
A mű írója is ehhez kapcsolta gondolatfűzérét. Szólt a Magyar Népköztársaságtól a
Magyarország-ig vezető rögös útról, a hanyatló mezőgazdaságról, éles párhuzamot vont az
AKKOR és a MOST között, és külön szólt a
megkeseredett, megkeserített emberekről,
embersorsokról. Bírálta a „történelemhamisítókat”, azok negatív hatását.
A Köd az öböl fölött című könyvének
végét mégis kellő optimizmussal (utópiával)
felvértezve zárja: „A köd egyszer feloszlik,
talán egy erős szélfuvallatra, nemcsak az
öböl, de szép Magyar hazánk fölül is.” DI

Illyés Gyula:

A kálváriára
Kószáltam, jártam a világot,
ülök most hűvös fák alatt.
Arcomon száraz béke és
szívemen, mint bonyolult számok
aljába az összegzés:
hűvös, biztos tapasztalat.
Tiszta a sor, kész az eredmény.
homlokomat sem törölöm.
A hajlongó, hű táj felett
elnézem hosszan a keresztény nagy
összeadási jelet:
a Krisztusét a temetőn.

A zenei szép
Zeneiskolánk tanárai hangszereikkel emlékezetes hangversenyt adtak március
23-án. A műsor válogatottan szép dallamokkal kívánta megörvendeztetni a hallgatókat. Elgondolkoztatott a hallottak
alapján a zenei szépség. Miből is áll? Mi
szerint ítélünk a szépségről?
Bach és Rameau megalkották a temperált
dur-moll skálákat, és velük a tonalitás fogalmát. Ezekből alkotott dallamok egy-egy zenei stílus hangulatát maguk is képesek kifejezni, de megfelelő hangulatú harmóniákkal
támogatva, hatásuk fokozódik. A dallamot és
harmóniát a darab műformájában a tonalitás
tartja össze. Ezen zenék közül az emberek
ízlésük szerint válogatnak, és ami tetszik nekik, az számukra a szép zene. A zenészek is
azt játsszák szívesen, ami szívüknek és hangszerüknek is „tetszik.” Azaz, a dallami és a
hangszer a kifejezésben egymásra talált. Ilyen
esetben a hallgató az euphónia, a szép hangzás élményét éli át. Ahogy Beethoven kifejezte, szívből, szívbe.
A dallam és a kísérő harmóniája között
konszonancia, vagy disszonancia viszony

Zenei Napok 2012
Meghívó a Járdányi Pál Zeneiskola rendezvényére
Április 2. (hétfő) 17 óra: A budapesti Járdányi Pál Zeneiskola hangversenye.
A hangversenyekre a belépés díjtalan!
A Zeneoktatást Támogató Alapítvány részére adományokat köszönettel elfogadunk!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A kommunizmus egyházüldözése Magyarországon
A fenti címmel tartott előadást dr. Kahler
Frigyes egyetemi docens, jogász, történész
március 5-én a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskolában.
A Boldog Özséb Alapítvány meghívására
érkezett szakember a tárgyalt események történelmi előzményeit is felvázolta, majd ismertette az eszközöket, amellyel a hatalom
emberei éltek.
Az egyházüldözés történelmi előzményeit,
ok-célbeli szálait visszavetítette a francia forradalomig, a német Kultúrkampf programig,
a XX. századi pusztító háborúk – minden
szempontból pusztító – hatásáig, a középszerű vezető államférfiak működéséig. A hatalmi
elvakultságtól vezérelt ideológusok, politikusok tömegnyomort, tömegek erőszakos véres
áldozatát okozták.
Az első világháború szerves folytatása lett
a második. Az utána létrejött SZU a megszállt
országokra is kiterjesztette ideológiáját, ha-

talmát. Nyikolaj Bergyejev szerint a kommunizmus egyfajta vallás, melynek megszállottjai a pártfegyelem címszó alatt bűntudat nélkül ítélkeztek, öltek, pusztítottak.
Magyarországon az ÁVH Egyházügyi
Osztálya irányította a programot. Eszközeik:
fegyveres, véres munka, megtévesztés, a
sajtón keresztül történő agymosás. A politika
játékszere lett a jog. Révai József főideológus
szerint: Ki a reakciós? Aki nem kommunista.
A koncepciós perek szerint lehetett kitalálni tényállásokat: hazaárulás, deviza ügyek
stb. Egyházi intézményeket támadtak, az ifjúsággal, munkássággal foglalkozó egyházi
személyeket. Az egyházi iskolák államosítása, az alsó- és felsőpapság szembeállítása, a
békepapi mozgalom, a szerzetesrendek felosztása fő céljuk volt. Eszközük volt a provokálás (Pócspetri ügy), az egyházi szervezetbe
való beépülés. Nagyobb városok lelki vezetőit perbe fogták (Bálint Sándor), az Actio

hallható, attól függően, mit kíván a szerző kifejezni. Nyugalmat és szépséget, vagy izgatottságot és azt kifejező kellemetlen hangzást.
Klasszikus szerzők is éltek a disszonancia
zaklató hatásával, de szabály volt, fel kellett
oldani harmonikus hangközzel. A klasszikus
zenének, a második Bécsi-iskola szerzői, mint
Schönberg, majd mai követői úgy vélték, a
régi összhangzattan már nem tudott újat kifejezni a zenében. Ezért megpróbálkoztak az atonalitással, másképpen dodekaphóniával, amit
ma is használnak az euphónia ellenesek. No
és a kistehetségű szerzők. Weiner Leo, magyar
zenetudós elemző összhangzattanában, a Funkció-tanában bizonyította, a harmónia rendszerek új hangzások elérésére tovább tágíthatók.
Nem kell a rendszert eldobni, mert kimerült,
csak bánni vele, szigorúbb feltételekkel lehet.
Igen, a szép dallam, már önmagában zene,
de feldolgozva, harmonizálva, hangszerekkel
előadva, közvetlen hatásával az érzelmekre a
legnagyobb esztétikai hatással van. Az előadó
zenetanárok a műsorba válogatott darabokkal
az igényes szépség mellett álltak ki. Szép
volt!
Dr. Sáry Gyula

Catolica támadását Lénárd Ödön piarista
pap személyén keresztül (18 évig ült börtönben). Legismertebb célszemélyük Mindszenty
József bíboros hercegprímás, akit nem lehetett sem megtéveszteni, sem beszervezni.
Szenvedői voltak a protestáns egyházvezetők is: Ordas Lajos, Ravasz László.
1956-ban a tömegek óhaja: orosz megszállók hagyják el az országot; szabad választást,
vallásszabadságot!
A Kádár-korszak „puha diktatúrájának”, ügynökhálózatának véres áldozatai közt Brenner
János áldozópapot és a Tapolcán született Ács
Ferenc István pálos szerzetest is említhetjük.
– Ma ennek szellemi hordalékával, a liberális egyházüldözéssel kell élnünk, szenvednünk – fejezte be áttekintését az előadó.
A helyben rendezett könyvbemutatón többek között dr. Kahler Frigyes alkotásait is
meg lehetett vásárolni (pl. A Brusznyai-per).
G. Dr. Takáts Gizella
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A füredi
dobos
Nem mindennapi produkcióval kápráztatta el a zenekedvelő közönséget Figula
János ütőhangszeres koncertjén a tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola hangversenytermében március 2-án.
A tehetséges balatonfüredi előadó John
Beck szonátáját mutatta be a hallgatóságnak.
A dobverők cikázása, a kifeszített bőr és a
káva közötti gyors ritmikus váltások, a szemmel szinte követhetetlen sebességű ütemsorok elvarázsolták a közönséget. És még ezután is maradt különlegesség, Rosauro marimbaversenye, amelyet Kiss András zongoraművész kíséretével mutatott be Figula
János. A most diplomázó füredi ütőst Tóth
Péter ütőhangszeres művész hívta meg Tapolcára, házigazdaként ő mutatta be a nagy
sikert aratott fellépőt.
(Forrás: Napló)
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Köszönet az I. Tapolcai Téltemető
segítő szponzorainak
A rendezvény a Városért Egyesület, a Tanúhegyek Egyesület, a Nagycsaládosok
Egyesülete és a Városszépítő Egyesület Nőklubja közös kezdeményezésére jött létre.
Segítségünkre volt: Császár László polgármester, a rendezvény fővédnöke, Tapolca
Kft., Tamási Áron Művelődési Központ, Kinizsi Táncegyüttes, Batsányi Táncegyüttes,
Musical Stúdió, Csobánc Népdalkör, Tapolcai Általános Iskolák Batsányi és Bárdos
Intézményegységei, Tapolcai Óvodák, Barackvirág, Kertvárosi és Szivárvány Intézményegységei, Széchenyi István Szakközép és Szakmunkásképző Intézet, EFOISZ, Polgárőrség, Rendőrség, Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület, Tűzoltóság, Piac Bt.
Szponzoraink voltak: Balaton Elektronika Kft., Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet,
Balázsné Kiss Éva, Bébi Belló, Berzsenyi u. Kozmetika, Fodrászat és Szolárium,
Boszorkánytanya, Centrum Patika, Corzó Önkiszolgáló Étterem, Dégi Virágbolt, Diák- és
Közétkeztető Bt., Dobó-téri Fodrászat, Főtéri Könyvesbolt, Fórum Pizzéria, Fülöp László,
Gyevnár Kálmán, Hornyák Pékség, Játékország, Kasza Tamásné, Kertvárosi ABC, Kónya
Cipészet, Kölcsey Nyomda Kft., Kurucz Jánosné, La Pergola, Lutti Pékség, MÁV
Állomás, Marika Papír Írószer, MB Balaton Kft., Nagyné Szabó Katalin Avon tanácsadó,
Olga Szőrmeszalon, Pelikán Gyógyszertár, Peppinó Pizzéria, Rompos Virágbolt, Sabján
Géza, Sárközi Optika, Stari söröző, Stimmel Üzletház, Szabó Optika, Talentum Könyvesbolt, Tapolcai Média Kft., Vadrózsa, Szent György Panzió, Zöldségelosztó (Búzás Miklós).
A szervezők

Igyunk gyógyteát!
A Tamási Áron Művelődési Központ által
meghirdetett városi gyógynövény-ismereti
vetélkedőn – 96%-os teljesítménnyel – első
helyezett lett a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola „Gyümiteák” nevet viselő – Bán Ramóna, Bencze Loretta,

Böröcz Nikoletta 7-es tanulókból álló – csapata. Az ötödikesek „A három kismalac” nevű – Buzás Bertalan, Cseh Zoltán, Sötét Áron
összetételű – csapata csupán egy ponttal
lemaradva a 3. helyezettől negyedik lett.
(Forrás: Iskola)

Korunk betegsége, az allergia
Rejtett allergiaforrások 1. rész
Nem feltétlenül elég védekezés az az allergiásoknak, ha pollengazdag időszakban
zárva tartják az ablakaikat, így védekezve a
szabadban megtalálható pollenektől. Most 3
olyan helyet mutatunk be a lakásban, amely
szintén veszélyforrás lehet egy allergiás számára, így – pl. takarításkor – jobban érdemes
ezekre a helyekre odafigyelni.
1. Cserepes növények: Érdemes a cserepes növényeket közelebbről megvizsgálni, mivel a cserepekben penészgombák spórái tenyészhetnek, és innen már könnyen „kiszabadulhatnak”. Megoldás: rendszeresen távolítsa el a halott leveleket, és kerülje a növény
túlöntözését!
2. Háziállat: Házi kedvencünk esetében
elsősorban nem szőrével, hanem a bőréről

8. rész

levált elhalt bőrdarabokkal van a probléma.
Ez a levegőben lebegve könnyen „bejárhatja”
a lakást és megtelepszik a bútorokon. A háziállat kitiltása bizonyos szobákból nem megoldás, mivel a légáramlatok a lakás minden
pontjába eljuttathatják ezeket a bőrdarabkákat. Megoldás: gyakran takarítson, porszívózzon, valamint mindig mosson kezet, miután háziállatát megszeretgette.
3. Drapériák, pokrócok és szőnyegek:
Ezek a felületek nemcsak nekünk kellemesek,
hanem a poratkáknak is. A poratkák ürüléke
és a már elpusztult poratkák testének darabkái
a porallergia egyik kiváltó okai. Megoldás:
segíthet, ha HEPA-filteres porszívót használ,
de a legbiztosabb az, ha lakásában minél kevesebb textíliát és kárpitozott felületet tart.
Folyt. köv.
HL

Tamási Áron Művelődési Központ áprilisi programjai
10. 19 óra: Dumaszínház: Badár Sándor és Kormos Anett; 11.: Virágvásár; 16. 17
óra: Ösi Attila: Dinoszauruszok Magyarországon; 21. 18 óra: 20 éves a Tapolcai
Kamarakórus, jubileumi műsor; 24.: Öltönyvásár.
Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs Klub: csütörtök 16.30. Sakkedzés:
H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
Baba-mama klub: csütörtök 10.00-12.00. Amatőr Színjátszó Kör: minden kedden 16.30.

Felettünk a csillagok

58. rész

Szökevény bolygók
Az első szökevény csillagot hét évvel
ezelőtt fedezték fel a csillagászok. Az a bizonyos csillag 2,4 millió km/h sebességgel
száguld kifelé a Tejútrendszerből.
Ennek nyomán már korábban felvetették a
szakemberek, hogy ha létezhetnek ilyen kilökődött, szökevény csillagok, akkor miért ne
létezhetnének ugyanilyen bolygók is? A legújabb kutatások szerint nemcsak hogy létezhetnek ilyen égitestek, de sebességük akár
a 48 millió km/h-t is elérhetik (tehát alig három óra alatt megtennék a Nap és a Föld
közötti kb. 150 millió kilométeres távolságot), és így a leggyorsabb objektumok galaxisunkban.
Ezeket a hipersebességű bolygókat ugyanaz a mechanizmus indítja el egész galaxison
átsuhanó útjukon, mint a hasonló tulajdonságú csillagokat. Amikor egy kettős csillagrendszer túl közel merészkedik csillagvárosunk központi feketelyukához, a hatalmas
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gravitációs erő szétszakítja a csillagpárost.
Ilyenkor általában az egyik égitest ellökődik
a feketelyuktól, a másik pedig keringeni kezd
körülötte.
A kutatók azt vizsgálták a mostani szimulációkban, hogy mi lenne abban az esetben,
ha a feketelyuk közelébe tévedő kettőscsillag
mindkét tagjának lennének saját bolygói. Arra az eredményre jutottak, hogy a kilökődő
csillag magával vinné a bolygórendszerét, a
keringésre „ítélt” társától viszont a feketelyuk elszakítaná a bolygóit, és óriási sebességgel kilökődnének a galaxis centrumából.
Egy átlagos hipersebességű bolygó óránként 11-16 millió kilométeres sebességgel
száguld, de bizonyos feltételek mellett akár
48 millió km/h-s sebességre is felgyorsulhat.
Ezek az égitestek jó eséllyel elszakadhatnak a Tejútrendszer vonzásától, és megkezdhetik magányos, intergalaktikus útjukat.
Huszák László

Szólj, síp, szólj ! . . .
Megszokja, mint … kutya a verést.
Sokszor hallottam gyerekkoromban, mert a kutyáknak sokszor „kutyasors” jutott: éhezés,
verés, szenvedtető körülmények.
Ugyanez kijutott az embereknek, zsengekorú gyermekeknek is: éhezés, kemény munka,
gorombaság, verés.
A jót hamar megszokja az ember, ill. igazán értékelni az tudja, aki átélt rosszat is.
A katonasors próbáit, az intézet, kollégium kemény napirendjét nehezebben vállalta-teljesítette a jólétben, kényelemben nevelkedett, elkényeztetett emberke, mint az élettől
megedzett dolgos, beosztó, szegény ember gyereke.
Bizonyos lemondás, edzés akkor is vállalandó, szükséges, ha kényszer nem szorít rá, mert
ez jellemnevelés is.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Péterfay Endre fotóriporter
(Tapolca, 1929. – Hajmáskér, 2008. március 16.)
A Csobánc utcai családi házban született. Az elemi, majd a polgári fiúiskolát Tapolcán
végezte. Dolgozott itt a vasútnál és a Szigethy-féle gyógyszertárban. A kötöttségeket azonban nehezen viselte, nem tudta összeegyeztetni bontakozó művészi hajlamaival, egyéni
elképzeléseivel. Szabadabb, mozgalmasabb életre vágyott.
Már gyermekkorától fényképezett, de főként a rajz és festészet érdekelte. Fel is vették az
akadémiára, de főként anyagiak hiánya miatt otthagyta az iskolát. 20 évesen dekoratőr lett,
kirakatrendezőként helyezkedett el.
1959 októberétől lett a Napló fotóriportere. Itt hamar kitűnt szemfülességével és lényeglátásával. Trabantjával „száguldozva” mindig ott volt, ahol történt valami érdemleges. Fényképei igazi kordokumentumok, megtalálhatók a vezető megyei közgyűjteményekben és a
tapolcai könyvtár helyismereti archívumában is.
Mellesleg tizenhét üzemi lapnak is fotózott és huszonegy könyvet illusztrált. Tapolca
folyamatosan fotótémái közé tartozott. 1972-től, 1994-ig dolgozott a Bauxit újságba, adott
fotókat a Tapolca és Vidékének 1987-1989 között, és állandó fotósa volt a Tapolcai Körképnek is. Mindenfelé ismerték, és lassan legendává nemesülő anekdoták övezték mindig
mosolygó, sajátos, sokszor harsány humorú személyét. Nyugdíjasként Hajmáskéren élt családja körében. 79 évesen hunyt el.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Böllérleves a Hentes levest átgondolva,
ahogy én megalkottam és elkészítem
Verebélyi Laci tapolcai gasztronómus, vendéglős barátom kiválóan megalkotott, általam véglegesre módosított Hentes leves után,
egy hasonlóan tartalmas csodás ízvilágú recepten törtem a fejem, és így készült el a ’90-s
évek végén ez a Böllérlevesnek nevezett étel.
Gondolkoztam a nevén sokáig, hiszen sok
böllérleves található, ami belsőséget, hurkát,
húst és egyebeket takar. Viszont mégsem
lehet Hentes leves 2. Így adtam neki ezt az
elnevezést, hiszen ízében hasonlít a Hentes
levesre. Nagyon jó, egyszerűen elkészíthető
akár egytál ételnek is kitűnő. Azonban felkínálhatjuk ünnepekre, húsvétra, szilveszterre, szinte mindig megállja a helyét.
Hozzávalók 4 személyre főételnek, vagy
8 adag normál leveshez: 4-5 dkg füstölt szalonna kocka, 5-6 dkg zsír, ami a töpörtyű
sütésekor megmarad, 40 dkg sütnivaló kolbász, 1db tojás, 1 kisebb fej vöröshagyma,
25 dkg sárgarépa, 15 dkg petrezselyem
gyökér, 30 dkg burgonya, 15 dkg gomba, 1db
zöldpaprika, 1 db paradicsom, 2-3 gerezd
fokhagyma, 2dl 20%-os tejföl, 1 ek. mustár, 1
ek. liszt, só, bors, pirospaprika, 2 babérlevél,
1 mk. cukor, 1 l csont vagy szárnyas húsleves. Továbbiakban: szükség esetén zsemlemorzsa, vagy búzadara, és ha nem elég
pikáns, akkor egy fél citrom levével, és kevés
friss tárkonnyal, vagy tárkonyos ecettel
tehetjük ízletesebbé! A tálaláshoz tejföl, és
zöldségzöld a díszítéshez.

Elkészítése: A zöldségeket megtisztítjuk,
megmossuk. A vöröshagymát apróra, a répát,
zöldséget kockára, gombát nagyobb, a burgonyával hasonló kockára vágjuk. A paprikát,
paradicsomot is darabokra vágjuk. A kolbászt
kifejtjük a bőréből, azonban ha disznóvágáskor készítjük, akkor csak a kolbász masszát,
összegyúrjuk a tojással, és vizes kézzel apró
gombócokat formázunk. Amennyiben nagyon lágy lenne a massza, akkor tegyünk hozzá kevés zsemlemorzsát, esetleg búzadarát!
A hagymát megfuttatjuk a törekes zsíron
kipirított szalonnakockán, hozzáadjuk a zöldségeket, a zúzott fokhagymát, és amikor megpirult, akkor megszórjuk liszttel, csipetnyi pirospaprikával, folytonos keverés közben felöntjük 1 liter csontlevessel, majd hozzáadjuk
a felszeletelt paprikát és a paradicsomot.
Amikor felforrt, beletesszük a kolbászgombócokat, a babérlevelet, és lassú tűzön 20
percig főzzük. Amikor feljönnek a gombócok, akkor hozzáadjuk a szeletelt gombát, a
kockákra vágott burgonyát, és készre főzzük.
Közben a tejfölt kevés hideg vízzel, majd a
mustárt hozzáadva kikeverjük, és a hőkiegyenlítés után hozzáadjuk a levesünkhöz.
Kiforraljuk, és közben ízesíthetjük még és hozzáadjuk az ízfokozónkat, a csipetnyi cukrot.
Tűzforrón, friss parasztkenyérrel, tejföllel,
zöldségzölddel megdíszítve tálaljuk.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Ismét szójáték
- Ne mássz éjszaka az ágy alá, hanem rá,
hiszen nem ez az első nászéjszakád.
- Nem jöttél zavarba, mehetünk az avarba.
- Az MKP így is értelmezhető a már jól
olvasó Pityu szerint: Mama kérek palacsintát.
- Nem az alagút alatt alakult ünnepi alakulattá ez az alakulat.
- Az elektromos áram: az én áram bezzeg
nem áron aluli.
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- Egy szép szál legény nem egy szál virágot,
hanem hatalmas virágcsokrot vitt kedvesének
szülinapjára. A szalag felirata: Szeretlek
Virágom.
- Az öregedő, már kissé szenilis kékfestő utolsó kívánsága: a borús eget kékre festeni.
- Láthatjuk, hogy ebből a jól tojó tyúkból nem
mostanában lesz tyúkhúsleves.
Dr. Töreky László

SPORT

Hírek tájfutóinkról, futóinkról
A Tomcsányi Ford-Honvéd SE versenyzői
remek eredményekkel kezdték a 2012-es
versenyszezont. Domán Gábor szakosztályvezetőtől jó híreket kaptunk a futók,
tájfutók eredményeiről, a felkészülés mostani szakaszáról.
Az Alsópere közelében rendezett hagyományos szezonnyitó tájfutó maraton verseny
igazi felüdülésnek számított a hideg téli alapozás után. A kellemes időben rendezett verseny színtes terepe futható volt, az aljnövényzet még nem volt jelentős. Igaz, hogy a tiszta,
futható erdő helyenként kövesnek, sziklásnak
bizonyult, a térkép sem volt tökéletes, de azért
az eredmények szépek lettek. A versenyen F35-ös kategóriában Molnár Zoltán, az F-45-ös
kategóriában Zoboki Mihály magabiztosan
nyert. Az F-35-ös kategóriában, mely az egyesületen belül válogató verseny is volt, a 2012-es
csapatba kerülésért Domán Gábor a 2. helyen
végzett, magabiztosan verte Tömösközyt 15
perccel. Az F-45-ös kategóriában Hartmann
István a 2. helyen ért célba, Balogh Zsombor
pedig F-14-ben végzett az 5. helyen.
Más hírek a csapat háza tájáról:
A téli átigazolási időszakban a tapolcai
csapatba igazolt Vereszki Zoltán (TSE), első
osztályú versenyző. Az egyesület vezetése reális célként Magyar bajnokságokon csapatban

és váltóban bajnoki címeket vár a versenyzőktől. Vereszki Zoltán is magabiztos versenyzéssel, technikai hiba nélkül nyerte a Budapest hosszú távú bajnokságot.
A „Kaposvár dombjai” fél maraton versenyen Hartmann-né P. Tímea a korosztályában
fölényesen nyert, s az önbizalmat erősítő győzelem lendületet adhat a sikeres folytatáshoz.
A következő megméretés a versenyzők részére a március végén Salgótarján térségében
megrendezésre kerülő Hosszútávú OB lesz,
melyen csak a bajnoki pontszerzésre esélyes
versenyzők indulnak. Több versenyző a nehéz
terep és az igen nagy táv, valamint a nem tökéletes alapozás miatt ezt nem tudta vállalni.
Vajda Zsolt a tájkerékpáros vébére történő sikeres felkészülés miatt nem indul a bajnokságon.
Futással kapcsolatos információk: A tapolcai futók – nem igazolt versenyzők –, amatőr
kocogók vagy az egészségmegőrzés érdekében sportolgatók közös edzéseket tartanak
minden pénteken 17.15-től a Városi Rendezvénycsarnoknál. A BSI futónagykövet segít
edzéstanácsokkal, kisebb sportsérülések kezelésében, sportöltözettel, táplálkozással kapcsolatban. A közös futások különböző távokon és tempóban kerülnek lebonyolításra. Minden kezdőt, újrakezdőt kortól függetlenül várunk! Csatlakozz a tapolcai trappolókhoz!

Bravúrosan kezdett a TIAC!
Ki gondolta volna, hogy győzelemmel
kezdi a tavaszi szezont megyei I. osztályú csapatunk a listavezető Úrkút ellen?
Úgy gondolom, kevesen.
A téli átigazolási időszakban öt védő
játékos (Szalai, Szita, Kocsis, Lukácsa,
Rajkai) távozott a TIAC-tól, s ez némi
fejfájást okozott is Viski László edzőnek,
hiszen a hátsó alakzat összeállítása így
nem lehetett egészen problémamentes. A
felkészülési szakaszra négyen érkeztek
(Csala Ferenc, Baumann Szabolcs, Lukács
László és Halász Dávid), bár közülük csak
egy a védő, de megfelelő szerkezet így is
kialkulhatott.
A meccsről: A találkozó kezdetétől támadó szellemű TIAC-ot láthattunk. Hely-

zetek alakultak ki az Úrkút kapujánál,
melyből a 25 percben gól született. Szűcs
beadását Enyingi sarkazta Zsigmond kapujába. A második játékrész elején két
hazai helyzet maradt ki, ezt követően az
Úrkút (szinte törvényszerű) egyenlített
a 72. percben Csörnyei révén. Új erőre
kapott a tapolcai gárda, majd Zsigmond
kapus kiállítását követően hatalmas szabadrúgásgóllal (80. perc) köszönt be a
csereként beálló Osztermann. A vesztéshez nem szokott vendégek néhány játékosánál elszakadt a cérna, ez újabb kiállítást szült a vendégeknél. A játékvezetői
hármas sípszó pedig a Tapolca 2:1-es bravúros, de megérdemelt győzelmét jelentette.

Siklósi Enikő
a magyar válogatottban
Az idei évben a legfiatalabbak, az „olimpici” versenyzők az Sz-L Bau Balaton Vívóklub kadet korosztályú versenyzőjétől,
Siklósi Enikőtől vehették át díjaikat.
Enikőre azért esett ez a megtisztelő feladat,
mert példaképe lehet azon kezdő vívóknak,
akik most álltak először a dobogóra. Ő is innen indult el a vívásban, és az idei évadot
olyan sikeresen fejezte be, hogy nemcsak a saját, kadet korosztályában, hanem az idősebb,
17-19 éves junior ranglistán is az első négy között végzett. Eredményei alapján mindkét válogatottnak a tagja lett, s kiharcolta magának az
indulás jogát az Európa- és világbajnokságon.
Enikő edzőjétől, Szalay Gyöngyitől megtudtuk, hogy a március elején a horvátországi
Porecben rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon kadet egyéni versenyszámban Enikő a 20.
helyen végzett, kadet csapatban pedig a 7. helyet szerezte meg a magyar csapat tagjaként.

Az idősebb juniorok között egyéni indulóként
a 38-dik lett, csapatban pedig az előkelő 4.
helyen zárták a versenyt a magyar lányok.
A napokban már zajlik a moszkvai világbajnokságra való felkészülés, részben a tatai edzőtáborban, részben a Batsányi-gimnázium vívótermében készülhetnek a vébére utazók. Enikőért és a magyar fiatalokért március 31-től április 8-ig izgulhatunk. Egyéni versenyzőként a
kadet korosztályban párbajtőrözik (a kadetoknál nincs a vébén csapatverseny), a magyar
válogatott tagjaként pedig a juniorok között
vívnak a világ legjobbjaival. A világbajnoksággal az évad lezárul az ifjúsági mezőnyben,
következik egy rövid pihenő, majd áprilistól
az előválogatókkal megkezdődik a jövő évi
pontgyűjtés. Az „olimpicik” korosztálya viszont
csak a félidőben jár, nekik még márciusban Pécsett lesz megmérettetésük, ahonnan remélhetőleg sok értékes helyezéssel térnek haza.

Mi újság az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
párbajtőrműhelyében?
Versenyekről, versenyeredményekről olvashatnak az alábbiakban, melyek a tapolcai
sikersportágról, a párbajtőrről tudósítanak.
A 2012-es esztendő első hónapjaiban is számos vívóversenyen mérették meg magukat az
Sz-L Bau Balaton párbajtőrözői. Szinte minden korosztály érintett volt egy-egy hétvégén.
Junior korosztályban Országos Bajnokságot rendezett a klub, ahol egyéni és csapatküzdelmek zajlottak. A zord időjárás ellenére
magas létszámmal jelentek meg az ország
legjobb korosztályos vívói. A fiúk mezőnyében Sáfár Cirill magyar bajnoki címet szerzett, Kranabet Regő 9., Siklósi Gergely a 11.
helyen végzett. A lányoknál Felker Adrienn 3.
helyezést ért el, Siklósi Enikő 10. lett.
Csapatküzdelmekben a Sáfár, Kranabet,
Siklósi G., Csák Marcell összeállítású csapat
az elődöntőbe jutásért szoros küzdelemben
szenvedett vereséget az MTK csapatától,
majd a helyosztókat magabiztosan hozta, így
az ötödik helyen zárt. A lányoknál a fiatal

csapat (Siklósi E., Felker, Siffer Klaudia) hősiesen küzdött, de nem sikerült legyőzni a
Békéscsaba lányait, majd a Honvéd ellen
hosszabbításban 1 tussal bizonyult jobbnak a
fővárosi csapat. A 7. helyért a balatonos lányok magabiztosan győzték le a BVSC-t.
A fiatalabbak a tapolcai rendezésű Olimpici GP országos versenysorozaton mérették volna meg magukat, ám a 3 naposra tervezett rendezvény csak a feléig zajlott zökkenőmentesen.
A gyermek korosztály versenyeiben sajnos
nem volt balatonos ifjú vívó a döntőben. A
szombati, egyetlen befejezett versenynek, a
törpici lányoknál volt balatonos érmese
Juhász Manuela révén, aki a békéscsabai és
romániai kislány mögött a dobogó harmadik
fokára állhatott. Fazekas Dalma az 5. helyen
végzett. A többi újonc versenyszám félbeszakadt, a serdülők vasárnapi versenyét lemondták a szervezők. Remélhetőleg egy későbbi
időpontban, más helyszínen bepótolják az elmaradt versenyszámokat.

Rövid sporthírek, eredmények
KÉZILABDA-DIÁKSPORT:
A nyirádi Erzsébet királyné iskola IV. korcsoportos lányoknak szervezett tornáján a
négy csapat küzdelméből a Batsányi-tagintézmény lányai kerültek ki győztesen, második helyen a badacsonytomaji Tatay-iskola
végzett, harmadik lett a rendező iskola együttese, míg a Bárdos-intézményegység kézilabdázói a negyedik helyen zártak.
Lezajlottak a városi-körzeti kézilabda diákolimpiai versengések mindkét nemben és korcsoportban. A nagyoknál, a 7-8. osztályosoknál (IV. kcs.) mindkét nemben a Tapolcai
Általános Iskola csapatai jutottak tovább; az
5-6. osztályosoknál (III. kcs.) a lányoknál a
Tapolcai Általános Iskola lett a bajnok, a
fiúknál a badacsonytomaji Tatay-iskola. Ők
képviselik a tapolcai körzetet az Ajkán megrendezésre kerülő kézilabda diákolimpián március 24-én (IV. kcs.) és április 14-én (III. kcs.).

KOSÁRLABDA:
A megyei bajnokságban szereplő Gázcentrum Tapolca kosarasai újabb két fordulón vannak túl. Sajnos, mindkét mérkőzésen vesztesen hagyták el a pályát. Veszprémben a Rendőr SE csapatától szenvedtek vereséget 78:52
arányban. A Tapolca legeredményesebb dobó-

ja Kovács Kristóf volt, 28 ponttal. Másik találkozójukon, hazai pályán a bajnokaspiráns
veszprémi OOK Press csapata volt az ellenfél,
az eredmény pedig 69: 100 lett. A két legeredményesebb tapolcai Csipszer Péter és Kovács
Kristóf volt. Előbbi 25, utóbbi 21 pontot gyűjtött.

LABDARÚGÁS:
Több edzőmérkőzést is játszott a TIAC megyei I. osztályú labdarúgó csapata az elmúlt
időszakban, mellyel a bajnokságra hangolódnak fiúk. Néhány eredmény: Szigligettel szemben 2:2, az erdélyi Zabolával előbb 0:0-ás
döntetlen, majd 3:0-s győzelem, majd a fiatalokkal felállított Tapolca a Nyiráddal 1:1-es
döntetlen eredményt ért el.

SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság 6. fordulójában
magabiztos, 7,5:4,5 arányú győzelmet aratott a
Tapolca Rockwool VSE NB II-es csapata a
Péti MTE ellen idegenben. A forduló után
sakkozóink a 4. helyen állnak 40 ponttal az
ugyancsak 40 pontos Zalaegerszeg mögött. A
7. fordulóban hazai mérkőzésen biztos vendéggyőzelem született a gyengén játszó hazai
csapat ellen. A listavezető Szentgotthárd megérdemelt 7,5:4,5 arányú győzelmet aratott. A

tapolcai csapatból csak Istvándi Lajos, Tóth
Kristóf és Bodó Bence játéka volt dicsérhető. A
Veszprém megyei csapatbajnokság 7., utolsó fordulójában Révfülöp SE-Tapolca VSE II. 1:11.
Ezzel az ezüstérem került a Tapolcához. Az
aranyérmes a HEMO Veszprém II. gárdája lett.
A Zala megyei bajnokságban induló Tapolca
VSE-Kölcsey Nyomda utolsó mérkőzésén
5,5: 4,5 arányban győzte le a Zala Volán TE
II. gárdáját. A 6. fordulóból elmaradt mérkőzésüket is bepótolták a tapolcaiak, a Lenti
TE sakkcsapatával 5:5-ös döntetlent játszottak. A Kölcsey ezüstérmes lett a Zala megyei
bajnokságban, mindössze fél ponttal lemaradva a bajnok Zala Volán TE II-től
A Szombathelyen rendezett Dési Grand Prix
nemzetközi sakkverseny 2. játéknapján sikeresen szerepeltek a tapolcai sakkiskolások. A
2003-asoknál Juhász Judit a 3., Csík Hunor a
7., Gaál Zsóka a 9. helyet szerezte meg 28
induló között. A 2001-ben születettek megméretésén Érseki Áron a 2., Bakos Balázs a
6., Kauffmann Kristóf a 10. lett a 35 indulós
csoportban. A 2000-ben születetteknél a
győzelem Kaufmann Péterhez került, Buzás
Bertalan a 4., Szabó Benjamin az 5., Ács
Márton a 7., Érseki Tamara a 11. helyen
végzett. Itt 34 induló volt. A 42 indulós 1600
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értékszám alattiak felnőtt mezőnyében Koltai
Anna a 12. lett. Az 1700 értékszám feletti
felnőtteknél Bodó Bence a 7. helyen végzett,
Paréj József, Árvai Eszter és Sötét Barbara a
34-es mezőny közepén.
Ragyogó tapolcai siker született a 2012. évi
megyei sakk diákolimpia döntőjén Pápán. A
megrendezett 12 korcsoportból 11-ben indultak a tapolcai sakkiskolások . Az eredmény:
10 aranyérem, 4 ezüst és 2 bronz. Az aranyérmesek: Juhász Judit, Érseki Tamara, Koltai
Anna, Árvai Eszter, Szabó Dorina, Peszleg
Pálma, Bakos Balázs, Kauffmann Péter, Tóth
Kristóf, Bodó Bence. Ezüstöt nyertek:
Kauffmann Kristóf, Ács Márton, Szabó
Benjamin, Tóth Tímea. Bronzérmesek lettek:
Sötét Barbara és Érseki Áron.

SPORTLÖVÉSZET:
Czirók Attila sportlövőnk remek eredményeket ért el a közelmúltban. A Hungarian Open
elnevezésű nemzetközi versenyen a 8. helyet
szerezte meg. A Keszthelyen rendezett Farsang Kupán két bronzéremmel gazdagította
éremgyűjteményét. Országos meghívásos versenyen (ide csak a legjobbakat hívták meg)
aranyérmet lőtt.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Tűz a réten
Március 17-én 15:58 órakor érkezett a
jelzés, hogy Tapolcán, a Fenyves utca
mögötti réten kb. 1 hektár területen
avar égett.
A beavatkozó helyi önkormányzati tűz-

Öltözz pirosba!

oltók (1+3 fő) egy darab – úgynevezett –
„D” sugárral és kéziszerszámokkal oltották
el a tüzet. – Az eset anyagi kár nélküli volt
– tájékoztatta lapunkat Sárközi Roland, a
Tapolca ÖTP parancsnoka. Dancs István

Fotó: Iskola

A segítő szándékú programot az iskolai diákönkormányzat szervezte

Fotó: Dancs

A Fenyves utca mögötti réten tűz ütütt ki, ismeretlen az elkövető

Tapolcai érmek a Keiko Kupán
A IX. Keiko Kupát február 25-én rendezték Budapesten. Helyszínül a jól bevált UTE szolgált. A versenyről Molnár
Gábor farkasai 4 arany, 3 ezüst és egy
bronzéremmel tértek haza.
Tapolcáról a VOKE 3 farkasa indult
csatába, de sajnos, egyikőjük betegen kö-

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi
Tagintézményének tanárai és tanulói is
csatlakoztak a Szemem Fénye Alapítvány Öltözz pirosba! adománygyűjtési
akciójához február 14-én.

A karitatív megmozdulásnak nagy sikere
volt. Az adományokat a pécsi Dóri és a
törökbálinti Tábitha Gyermek Hospice
házakban élő gyermekek kezelésére fordítja az Alapítvány.
NHE

Vigyázzunk természeti értékeinkre!

tött ki a gyengélkedőn. Major Levente
dicsőségesen és tudatosan küzdött, a
jutalma aranyérem lett. Major Marcell is
nagyon szépen harcolt, de nem az ő hibája, hogy a korosztályában mindenki magasabb nála. Eredménye: III. helyezés.
Gratulálunk!
NHE

Fotó: Napló

Fotó: Farkasok

Mester és tanítványok

II. Csobánc Hagyományőrző
Rocktalálkozó
Fellépnek:
HUNGARICA • HATÁRKŐ • ÚJ IDŐK • TURÁN
Helyszín: Tapolca-Diszel, Művelődési Ház. Időpont: 2012. április 21.
Kapunyitás: 17:45; Belépő: 1000 Ft, Program: 18:00 Határkő, 19:30 Új Idők,
21:00 Hungarica, 22:30 Turán

A Tapolcai Általános Iskola tanulói
termet
A környezettudatos nevelés egyik fontos
színtere a Bakonyerdő Zrt. által működtetett Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei
Iskola Szentjakabfán.
Az uniós pályázat segítségével megújult
„erdei otthon” ünnepélyes átadására március
22-én került sor. Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke az ünnepségen

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
áprilisi túraterve
9-én Húsvéti túra, Bakonybél
14-én Tihany
21-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
29-én Káli 60/30/15 gy. 45/35 k. teljesítménytúra, Ábrahámhegy
30-án Családi túranap, Gyenesdiás-Nagymező
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/

Észrevettük - szóvátesszük...

Fotó: Dancs
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Soha nem lesz vége? – teheti föl a jogos kérdést minden jóérzésű
polgár, amikor szemének nem tetsző dolgot lát. Sajnos, utam során
(2012. március 18.) a Hotel Gabriella és a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola közötti pihenő területen ismét a
vandalizmus nyomait véltem fölfedezni.
A megpihenni vágyók részére rendszeresített két darab, asztallal kombinált ülőalkalmatosságot – feltehetően szombat éjszaka – fel- illetve
leborították az aranyvesszők közé. Ily módon dupla kárt okozva. A
helyszínen „buli” és „tábortűz” nyomai is fellelhetők voltak.
Hiába a fokozott ellenőrzés, a vandálok arctalanul, személytelenül és
névtelenül pusztítják tovább városunk értékeit.
Dancs István
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azonnal birtokba vették az élményhangsúlyozta, hogy a természet és az ember
feltétlen tiszteletére és szeretetére nevelnek
az erdei iskolák. Bajner Imre, a „bázisiskolát”
adó Tapolcai Általános Iskola igazgatója – az
intézmény tanulóinak példáján keresztül mondott köszönetet az itt tapasztaltakért, azért az
élményért, amelyet másutt nem szerezhetnek
meg a természettel ismerkedő gyerekek. NHE
A következő lapzárta időpontja: 2012. április 20.
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