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Márton-napi lúdvacsora
borlovagavatással
Tizenharmadik alkalommal adott otthont a
Tamási Áron Művelődési Központ november 9-én a Márton-napi újbor-ünnepnek.
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Elismerés
a virágos, tiszta városért

A vendégeket Császár László polgármester köszöntötte, az újbort Csere Sándor
kanonok áldotta és szentelte meg.

Fotó: N. Horváth
Fotó: N. Horváth

Az új borlovagok – dr. Brazsil József, Eke Ferenc és Csizmadia László –
esküt tettek arra, hogy a Badacsonyi Borvidék borait népszerűsítik,
bárhol is járjanak a világban
/Írásunk a 3. oldalon Márton-napi vígasság címmel./

Kicsi lány, óriási siker

Fotó: Internet

Csak így tovább!

A TVSE Sakk Szakosztályának színeiben versenyző 8 éves Juhász Judit a november 5. és 18. között Mariborban
megrendezett korosztályos világbajnokságon harmadik helyezést ért el.
A 8,5 pontos végeredménnyel záró versenyző egyedül a győztes iráni Motahare
Aszaditól kapott ki. A tehetséges kislány útját – éppúgy, mint valaha mesteredzője, a
kétszeres olimpikon Mádl Ildikóét – Paréj
József, a tapolcai sakkozás atyja egyengeti.
Az érmeket Garri Kaszparov, a sakkozás
13. világbajnoka adta át a záróünnepélyen.
/Írásunk a 9. oldalon Juhász Judit világbajnoki bronzérmes! címmel./

A virágos, tiszta környezetről elismeréssel szólnak az idelátogató turisták is
Tapolca Balatonfüreddel megosztott első Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés
helyezést ért el a Tiszta, Virágos Veszp- elnöke értékelte. Mint mondta, nagy öröm,
rém Megyéért versenyben az ötezer fe- hogy a településeken élők egyre fontosabbletti lakosú települések kategóriájában. nak érzik, hogy lakókörnyezetüket szépítAz ünnepélyes díjátadásra november sék, virágosítsák.
23-án Pápán, a Városházán került sor.
/Írásunk a 3. oldalon Közmeghallgatás
A 64 résztvevő település munkáját és lakossági fórum címmel./

Utolsó szakaszban
a belváros rehabilitációja

Kiállítóház az újraépített pajtában
A diszeli Márton-napi búcsú jó alkalmat nyújtott november 11-én arra, hogy az Első
Magyar Látványtár megnyissa a volt Stankovics-malom újjáépített pajta-istállójában berendezett kiállítóházát.

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Az újjászületett épület – benne a kiállított tárgyak – nemcsak a város,
de az egész régió értékeit gazdagítja
/Írásunk a 4. oldalon Üdvözlet és Békesség Diszelből címmel./

Kicserélték a nyílászárókat a Wass Albert Könyvtár és Múzeum épületén.
Jelenleg a tetőtér kialakítása folyik
Tapolca legújabbkori történelmének Áron Művelődési Központ felújítása, de
legnagyobb mértékű fejlesztési prog- utak, terek, belső udvarok szépültek a páramja, A tapolcai belváros értékmegőrző lyázati összegből, új arculatot kapott a Belrehabilitációja az utolsó szakaszba lépett. városi Irodaház, megújult a Köztársaság tér.
A közel egymilliárd forintos fejlesztés
/Írásunk a 2. oldalon Az állam Tapolca
uniós támogatás segítségével valósul meg. adósságának is jelentős részét átvállalja
Néhány napja megkezdődött a Tamási címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az állam Tapolca adósságának is
jelentős részét átvállalja

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, Tapolca polgárait érdeklő témákról, köztük az állam adósság-átvállalásáról, a belváros rehabilitációjáról, a laktanya-projekt indulásáról, a Városi Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének javításáról
készítettünk interjút.
– Polgármester Úr! Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete jelentette be, hogy az
állam 1956 önkormányzattól összesen 612
milliárdnyi adósságot vesz át. Ezek között az
önkormányzatok között Tapolca is ott van?
– Igen. Tapolcai is bent van ebben a körben.
A városnak többféle hitele, kötelezettsége van.
Nálunk ez az állomány a mai időszakban 1,6
milliárd forintot tesz ki. Ebben vannak hosszú
lejáratú hitelek, köztük a szennyvízcsatorna-,
illetve lakásépítés, de vannak kisebb hiteleink
is. Az adósság legnagyobb része a kötvénykibocsátásból ered. Ezt mi nem a működésre
használtuk fel, mint ahogy számtalan eladósodott önkormányzat tette kényszerből, hanem
fejlesztésre fordítottuk, pályázati önrészre
„költöttük”. Ennek segítségével több milliárd
forintnyi vagyongyarapodás történt a városban.
Az állam első lépcsőben az 5000 fő alatti települések adósságát rendezi, 100%-ban átvállalva
azt. Az ötezer lakosúnál nagyobb települések
adósságának egy részét – köztük Tapolcáét is –
átveszi az állam. Az adósság-átvállalást az egy
főre jutó helyi adóbevételek alapján fogják kiszámítani. Ez Tapolca esetében kb. 50-60%-os
lesz. Ez azt jelenti, hogy az adósság-szolgálatunk több mint a felére fog csökkenni. A részletek kidolgozása most van folyamatban, eredmény jövő év elején, tavasszal várható. Akkor
fog kiderülni, hogy pontosan milyen nagyságrendű lesz az átvállalás és milyen feltételekkel
teszi ezt az állam. Ha ez megtörténik, az óriási
könnyebbség lesz a városnak. Előzetes számításaink szerint éves szinten mínusz 70-80 millió forint adósságot fog jelenteni.
– Utolsó szakaszához érkezett a belváros
értékmegőrző rehabilitációja. Milyen munkálatok zajlanak még a finisben?
– Valóban az utolsó szakaszához érkezett az
uniós támogatás segítségével megvalósuló, közel egymilliárd forintos belvárosi rehabilitáció. Már folynak a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum felújítási munkálatai, hamarosan megkezdődik a Tamási Áron Művelődési Központ
rehabilitációja is. Ezeken kívül még néhány
apróbb felújítási feladat vár még ránk, közülük a patakparti sétány kiépítése, vagy a Nagyköz utcai szervizút. A munkálatok befejezésének végső határideje jövő tavasz, április vége.
– A felújítást támogató uniós pályázat utófinanszírozott. Az, hogy a megvalósítás eredeti határideje 2012. augusztus 31. volt, nem
jelent problémát a kifizetésben?
– A körülményekre való tekintettel – jogszabályi változások, tűzrendészeti és egyéb
elvárások módosulása, az elképzelések változásai – szerződésmódosítást kértünk és kaptunk a közreműködő szervektől. Eszerint nekünk április végéig kell befejezni a munkálatokat, a pénzek lehívása pedig június végéig
történik majd meg. Azokhoz a munkálatokhoz pedig, amelyeket már befejeztünk, idő-

Tájékoztató

arányosan megkaptuk az uniós pénzeket, az
elszámolás és ellenőrzés is megtörtént már.
– Mikor vehetik ismét teljes egészében birtokukba a Városi Rendezvénycsarnok küzdőterét a sportolók?
– Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik. A
felelősségvállalás kérdéséről a napokban fogunk
tárgyalni a fa tetőszerkezetet gyártó céggel. A
Képviselő-testület a javítással kapcsolatos döntését már meghozta. Hozzárendelte a munkálatokhoz azokat a forrásokat, amelyek szükségesek a javításhoz. Tehát a közbeszerzés után el is
kezdődhet a sérült elem javítása, illetve a többi
megerősítése. Nagyon bízom benne, hogy a
gyártó céggel meg tudunk egyezni, hiszen a
szakértői vizsgálatok egyértelműen a gyártó
felelősségét állapították meg. Ha a használat, az
üzemeltetés miatt keletkezett volna a probléma,
akkor az a többi elemnél is jelentkezett volna.
De mivel csak egyet érint, ezért a gyártás során
történhetett olyan hiba, amely a repedést okozta. A helyrehozatal – az előzetes költségvetési
kalkuláció szerint – kb. nettó 30 millió forintba
fog kerülni. Nyilván ebből minél többet szeretnénk a gyártótól megkapni. Ha ez „kérés” útján
nem tud megtörténni, akkor bíróságra megyünk. A tervek szerint december elején elkezdődhetnek a munkálatok, és január végére,
februárra már el is készülnek vele.
– A november 23-ai testületi ülés foglalkozott a helyi adókról szóló rendelet módosításával. Miért volt erre szükség?
– Azért volt rá szükség, mert egyes adók mértéke változni fog 2013-ban. Az idegenforgalmi
adónál egy 50 Ft-os emelést határozott meg a
Testület, így a mérték 450 Ft/fő/vendégéjszaka
lesz. Ez az emelés nem a helyi lakosságot fogja
érinteni, mivel az idelátogatók fizetik ezt be. Az
iparűzési adónál és a gépjármű adónál nem lesz
változás, azaz csak annyi, amit a központi jogszabályok előírnak. Az építményadónál differenciált lesz az emelés. 2012-től már lehetőség
nyílt tevékenység alapján, illetve nagyság szerinti differenciálásra. Ez a mostani adóemelés
elsősorban nem a kisvállalkozásokat, a termelő
cégeket fogja érinteni, hanem azokat a kereskedelmi szolgáltatókat, a multinacionális cégeket, amelyek fizetőképesek. A 0-500 m2 közötti hasznos alapterülettel rendelkező vállalkozások adójának mértéke 700 Ft/m2, az 501-1000
m2 közötti 1000 Ft/m2, az 1000 m2 felettieké
pedig 1400 Ft/m2 lesz a következő évtől. Ha a
vállalkozás pénzintézeti, biztosítási, távközlési,
villamos energia- és földgázszolgáltató, üzemanyagtöltő, szerencsejáték tevékenységet folytat, akkor az épület hasznos alapterületétől függetlenül 1400 Ft-ot fizet négyzetméterenként.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjai – a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel – nem változtak, azaz a 2012. január
1-jétől 2012. december 31-ig 20%-kal csökkentett mértékű marad 2013. január 1-jétől
2013. december 31-ig.
– 2013-ban megkezdődhet a volt honvédségi ingatlanok hasznosítása?
– A Szabályozási Terv módosítás már abban
a fázisban van, hogy túl vagyunk egy előzetes
véleményeztetésen. Mind a környezetvédelmi- és vízügyi hatósággal, mind a balatoni főépítésszel személyesen tárgyaltam. Jogszabályi
akadálya nincs a Rendezési Terv laktanyára
vonatkozó módosításának, azaz, hogy a turisztikai tevékenységből átsorolják a gazdaságikereskedelmi szolgáltatásba a területet. Előreláthatólag jövő év elejére, február végére
megtörténik a jóváhagyás is. Addig is lehető-

ség nyílt arra, hogy az érdeklődő vállalkozóknak egy befogadó nyilatkozatot tudjunk kiállítani, ha esetleg pályázatokhoz és egyebekhez szükségük lenne rá. Ez a nyilatkozat tartalmazni fogja, hogy az átminősítési folyamat
az adott területen már megkezdődött, az elképzeléseik, a terveik előkészítését ők is megkezdhetik, és ha majd a módosítás jogerőre
emelkedik, akkor már ténylegesen is megindíthatják a munkálatokat, a vállalkozások kiépítését.
– Tapolca Város Önkormányzata a legutóbbi ülésén vásárlásokról is döntött.
– Arról, hogy megvásároljuk a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítványnak a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-ben lévő 30%-os üzletrészét, a Testület már 2011. március 31-én megtartott ülésén döntött. Mostanra viszont már eljutottunk odáig, hogy konkrét szerződésen keresztül már az adás-vétel is megtörténhet. Ennek
értelmében az Önkormányzat 70 millió forintot
fizet az Alapítványnak a 30%-os mértékű üzletrészért. Ezt a kifizetést két részletben fogjuk
teljesíteni. Az első részletet az aláírástól számított 5 napon belül – ez 40 millió forint –, a másodikat, azaz a fennmaradó 30 millió forintot
2013. december 31-ig. A másik vásárlásunk tárgya a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő 28 személyes
autóbusz. A vételár a piacon kialakult szokásos
ár alapján 7 millió forint+ÁFA. Az autóbusz jó
szolgálatot fog tenni az iskolák, a különböző
intézmények körében, de a bérbeadás lehetőségét is meg kívánjuk majd teremteni.
– Még nem „mutatja fogát” a tél, de ahogy
már megszoktuk, akár néhány napon belül is
cudar idő lehet. Miként készült fel a város a
téli időszakra?
– Úgy, ahogy a korábbi években is a Helyi
Védelmi Bizottság – amelynek polgármesterként az elnöke vagyok – megtette a szükséges
intézkedéseket. Rendelkezésre állnak azok a dokumentumok, felkészülési jegyzőkönyvek, amelyekben a honvédelmi körzetben lévő települések kidolgozták a rendkívüli időjárásra vonatkozó stratégiájukat, elvégezték a saját kockázatelemzéseiket. A Bizottság ülésén a mentőszolgálat, az ÁNTSZ, a közműszolgáltatók, a Volán, a Közútkezelő, a rendőrség és a katasztrófavédelem is beszámoltak a felkészülésről.
Felkészülten várjuk a telet, bízom benne, hogy
semmi rendkívüli dolog nem fog történni. Azt
viszont tudomásul kell venni, hogy télen egy
kicsit nehezebbé válik az élet. Az még hozzátartozik a témához, hogy 2013. január 1-jétől a
Helyi Védelmi Bizottság szervezetében is változás áll be, A Bizottság vezetését a mindenkori
járási kormányhivatal vezetője veszi át. Ez
megyei szinten 2012. január 1-jétől már megtörtént. A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
elnöke a kormánymegbízott.
NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a decemberi polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
december 3. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
december 10. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
december 17. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. napjától a közigazgatás átszervezése és az
újonnan felálló járási hivatal miatt a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében, az egyes szervezeti
egységek által ellátandó feladatokban változások várhatóak. Kérem, hogy a pontos információk érdekében tájékozódjanak a www.tapolca.hu honlapon, illetve telefonon.
Ughy Jenőné aljegyző

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja

2

2012. november

Új Tapolcai Újság

Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi 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 hónap második hétfőjén 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfőjén 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig.
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, Fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság:
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.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125
Önkormányzati Iroda 511-150, 510-126
Ughy Jenőné aljegyző 510-126
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 511-156
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető 511-156
Építéshatósági Iroda
Ihász József irodavezető
511-155
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
511-161
Adócsoport
Dénes Emil csoportvezető
511-159
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
Gyermekjóléti Szolgálat 511-150/195-ös mellék
Polgári védelem
511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14-ig
Szervezetek
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Balatonfüredi-, Balatonalmádi-, Tapolcai-, Sümegi Kistérségi Intézetének Tapolcai Kirendeltsége
(ÁNTSZ) 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. I. em. Pf.: 69
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Ügyfélfogadási rendje: hétfőn és szerdán 8-12-ig
és 13-15.30, pénteken 8-12-ig.
Kirendeltség vezető: Dr. Szabó József tisztifőorvos
Tel.: 87/510-791
Járványügy:
510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. Tel.: 87/414-485
E-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
Tel.: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf.: 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: hétfő 8-13-ig és 13-15-ig, kedd 8-12-ig,
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Közmeghallgatás és lakossági fórum
Csekély számú érdeklődő előtt tartotta meg
a város vezetése a szokásos őszi közmeghallgatást november 23-án pénteken a felújítás előtt álló Tamási Áron Művelődési
Központban.
A rendezvény lakossági fórummal indult,
amelynek első témája városunk környezeti
állapotáról szóló beszámoló volt. Bakos
Gáborné, a városüzemeltetési csoport vezetője szemléletes előadással ismertette, hogy Tapolca tisztasága érdekében milyen napi munkavégzés folyik. Beszámolt a közterületek,
zöldterületek állapotáról, kiemelve, hogy idén
60 ezer tő virágot, számos díszcserjét és fát
ültettek el. Öreg fákat vágtak ki, és megtörtént
a gallyazás is. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy
a Veszprém megyei városok virágosítási versenyében Tapolca az első helyen végzett.
Nagy hangsúlyt fektettek a köztéri padok felújítására, a belvárosi értékmegőrző rehabilitáció keretén belül pedig a belső udvarok megszépítésére. A hulladék-gazdálkodással kapcsolatban örömmel számolt be a szelektív szigetek és a zalahalápi hulladékválogató működéséről, és a sikeres lakossági akcióként

Nagyobb állami
felelősségvállalás
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a köznevelési intézmények új
struktúráját és annak kialakításában
közreműködő tankerületi igazgatókat
sajtótájékoztató keretében mutatta be
a jelenlévőknek november 23-án Veszprémben a Városházán.
Veszprém megyében tíz tankerület
kezdi meg működését. Az igazgatókról
Marekné Pintér Aranka megbízott elnök szólt a sajtó képviselői előtt. A
tapolcai tankerület igazgatói feladatait
Tóth Mária fogja ellátni.
Az újonnan kinevezett vezetők legfőbb feladata a köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása lesz.
NHE

indult kertvárosi komposztálási programról.
Elmondta még, hogy a levegővédelem érdekében cserélték le az Egry utcai játszótér homokos talaját mosott kavicsra. Azóta jóval kevesebb a szálló por a levegőben. Az idei allergia szezonban alacsony volt a pollenkoncentráció a városban, köszönhetően a lakosság
gondos gyomirtásának és a kaszálásnak.
Hozzátette, hogy idén nem kellett ez ügyben
bírságot sem kiszabnia az Önkormányzatnak.
Elmondta még, hogy ebben az évben ismét elnyerte a város a „Kerékpárosbarát település”
és a „Napkorona bajnok” címet.
A fórum második témája az önkormányzati vagyonról és közigazgatási rendszer átalakulásáról szóló beszámoló volt. Császár László
polgármester elmondta, hogy a testületi ülésen is elfogadott háromnegyed éves költségvetési beszámoló alapján a város teljesítette vállalt feladatait, működési hitel felvételére nem volt szükség, reményei szerint ez év
végéig így marad. Részletesen ismertette a
beadás előtt álló, a folyamatban lévő és az elbírálás alatti pályázati projekteket. A közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatban

Tapolcán is szervezetet alakított
a Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség tapolcai szervezetének
alakuló ülésére a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskolában került sor.
November 7-én Csáky Csongor főtitkár és
Bajnóczi Gábor szervezeti munkatárs mutatta be a 23 éve alakult szerveződést.
A leendő tagokat Rohály János intézményvezető köszöntötte, majd azt követően rámutatott, iskolájuknak a helyi szervezet megalakításával nem titkolt célja: a felső tagozatos
diákokat szeretnék támogatni abban, hogy
jobban megismerjék a határon túli tanulókat,
valamint részt vehessenek a Rákóczi Szövetség által szervezett kirándulásokon, ünnepi
megemlékezéseken, előadásokon is.
Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor szövetségük céljaival kapcsolatban hangsúlyozta: azért jöttek létre 1989-ben, hogy a határon túl élő magyarok szellemi, kulturális, köz-

Egy nemes kezdet
méltó folytatása
Október 25-én bensőséges, sőt megható
műsor keretében ünnepelték a Dr. Somogyi
József Idősek Otthonában az intézmény
működésének 10. évfordulóját.
Megtisztelte jelenlétével ez alkalmat
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
Horváthné Németh Edit alpolgármester,
Pápainé dr. Németh Mária önkormányzati
irodavezető, Csere Sándor kanonok, Szabó
Emőke tiszteletes asszony, Bognár Ferenc
önkormányzati képviselő, számos hozzátartozó és tisztelő.
Az intézmény vezetője, dr. Somogyi Katalin
belgyógyász-diabetológus-geriater köszöntő
szavai után felvázolta az intézmény történetét
a kezdetektől a mai állapotig – megköszönve
a munkatársaknak és a hozzátartozóknak az
együttműködést, a segítséget. Gondolatait kiegészítette Somogyi Zsolt képekkel illusztrált
beszámolója.
Dr. Somogyi József belgyógyász főorvos
alapította Sümegen a ma is működő idősek
otthonát. Korai halála után nagy összefogással, szakember kurátorokkal létrehozták a mai,
korszerű tapolcai intézményt a romos, lepusztult egykori fiúiskola épületében.
Ma 60 ápoltjuk élvezi a szakszerű ellátást.
Nem egy 90 éven felüli gondozottjuk van.

kiemelte, hogy 30 év után ismét járási rendszer áll fel. Tapolca a 198 járás egyikének a
központja lesz. Jelentős változás még az oktatás átszervezése, hiszen kettéválnak a fenntartói és működtetői feladatok. A fenntartói felügyeletet esetünkben a tapolcai tankerület igazgatója, Tóth Mária, az Önkormányzat korábbi oktatási referense látja el. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy a változásból sem a
tanulók, sem a pedagógusok nem érzékelnek
majd semmit a mindennapi oktatás során.
Harmadik témaként a fórumon Rausz
István alezredes, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője számolt be a város közbiztonságáról. Elmondta, hogy ez évben 458 bűncselekmény kapcsán indítottak nyomozást a
városban. Még mindig probléma a harci jellegű kutyák tartása Tapolcán. Nagyon sok jelzést kapnak ezzel kapcsolatban. Sajnos, jogszabály híján kevés az eszköz, amellyel felléphetnek a kutyatartók ellen. Úgy véli, hogy
részben megoldhatja a problémát a januártól
kötelező chip, amely az állat adatait is tartalmazza. Hasonlóan sok bejelentést kapnak a
város frekventált helyein fiatalok járókelőket,

művelődési és érdekképviseleti tevékenységét
hathatósan segítsék, valamint hatékony részt
vállaljanak identitástudatuk megőrzésében.
Beszédes számokat is hallhattak a megjelentek: a Rákóczi Szövetség jelenleg 16 ezer
(ebből több mint 6 ezer fő a középiskolás)
taggal és 328 helyi szervezettel (ebből 161 a
középiskolai) büszkélkedhet. Ezek számos
programot valósítanak meg a határon túl
élő magyarság, a határainkon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítése, valamint
II. Rákóczi Ferenc szellemi hagyatékának megőrzése érdekében.
Évente több, mint ezer új taggal bővülnek,
átlagéletkoruk 21,5 év.
Örvendetes, hogy az alakuló ülés sikerrel
zárult, megalakult a Rákóczi Szövetség tapolcai szervezete, élükön Rohály János intézményvezetővel.
Dancs István

turistákat zavaró gyülekezésével kapcsolatosan. Ígérte, hogy ezt a problémát gyalogos
járőrökkel fel fogják számolni. Rendkívüli módon elszaporodtak az alkalmi lopások és a
betörések. Az elkövetők többnyire átutazó
bűnelkövetők, akiket könnyebb volna elfogni, ha a lakosság nagyobb figyelemmel lenne
a gyanús idegenek irányába. Kifejezetten kérte, hogy ha gyanúsan mozgó idegeneket látunk, ismeretlen autót fedezünk fel környezetünkben, akkor a rendszám felírása mellett
szóljunk a rendőrségnek. Az utóbbi idők lakásbetörőit ugyan sikerült elfogniuk, de hatékonyabbak lettek volna a lakosság hathatós
segítségével. Szintén sikerről számolt be kábítószeres ügyekkel kapcsolatban is. Elmondta, hogy nemcsak egyszerű fogyasztókat, de
terjesztőket is sikerült eljárás alá vonniuk.
A lakossági fórum lezártával a közmeghallgatáson kevés kérdés érkezett a Képviselő-testület tagjaihoz. A jelenlévők elsősorban
a rendőrkapitánytól érdeklődtek konkrét eseteket illetően, de tettek fel kérdést Tapolcát a
Balatonnal összekötő kerékpárút terveiről is.
Kovács Melinda
„Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek a fényes jászol s valamennyi angyal”
Szeretettel várunk Mindenkit
a tapolcai protestáns templomba
december 15-én (szombaton) 17 órakor
Ivanics Ilona és Szabó Gyula Győző
színművészek verses zenés
Adventi műsorára.
Ezzel az esttel emlékezünk Ács János
presbiterre, városunk polgármesterére,
halálának 4. évfordulóján.
Perselyadományaikkal a gyerekek
karácsonyát támogatják.
Szerető családja,
Tapolcai Református Gyülekezet,
Tapolcai Evangélikus Gyülekezet,
Hit-Remény-Szeretet
Ács János Emlékkör

Márton-napi vígasság

Dr. Somogyi Katalin mozgékony-napsugaras
lényével mozgásban tartja a megfáradt testeket; itt nem jellemző a fekvőbeteg.
Az épületnek korszerű mosodája, önálló
konyhája van. Megújult a homlokzat, lift működik. A közösségi teremben még színpad is
épült, és alaposan ki is használják. Napkollektorokat telepítettek, rendbehozták az udvart, a kutat. Távolabbi céljuk egy új épületszárny létrehozása.
A gazdag ünnepi műsorban szerepeltek
az idős gondozottak – kifejezve hálájukat.
Az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény növendékeinek műsora meghatóan
bizonyította, hogy a szeretettel végzett foglalkoztatás, a mozgás csodákat művel s jelzi: egy ember sem veszhet el. Havasi Gábor
dallal kísért mozgása fantasztikus hatással
volt rájuk.
A Batsányi Táncegyüttes fergeteges, igényes tánca gyönyörködtető mosolyt csalt az
arcokra.
A szellemi élvezetek után mindenki részesült a „lánggal égő” emeletes tortából.
Szerető szolgálat mutatkozott be ezen az
esten; igazi próbája a mindennapi gyakorlatban nyilvánul meg – napról napra.
G. Dr. Takáts Gizella

A Szent Márton-napi újbor-ünnepnek
és borlovagavatásnak a Tamási Áron
Művelődési Központ adott otthont november 9-én.
A tizenharmadik alkalommal megrendezett összejövetel résztvevőit a Vinum Vulcanum Borlovagrend nagymestere, Tóth
János Zoltán és főpohárnoka, Mezőssy
Zoltán fogadták.
A Márton-napi rendezvény történetéről
szólva Mezőssy Zoltán lapunknak elmondta, hogy 1999-ben néhai Ács János polgármesterrel közösen gondolkodtak el
arról, hogy borral kapcsolatos programokat kellene szervezni a bor városában,
Tapolcán. Az ötletet tett követte. Az első
Márton-napi esten még csak 20 fő vett
részt, mostanra viszont már lassan kinövi
a rendezvény az eredeti helyszínt, a művelődési központot.
– A borlovagrend új tagjainak kiválasztása körültekintően történik – hangsúlyozta Mezőssy Zoltán. – A jelölteknek nemcsak arról kell tanúbizonyságot adniuk,
hogy kötődnek a Badacsonyi Borvidékhez, Tapolca városához, de arról is, hogy a
szőlőtermesztés, a bor kiemelt helyet foglal el a tevékenységükben, ismerik az itt
termelt szőlőből készült borfajtákat.

Új Tapolcai Újság

Az ünnepi esten elsőként Császár László
polgármester köszöntötte a vendégeket.
Arról szólt, hogy városunkban komoly hagyományai vannak a szőlőt termelők és a
kiváló borok méltatásának, de ezek között is
kiemelt helyet foglal el az újbort köszöntő.
Tóth János Zoltán Szent Márton nevéhez fűződő legendák felidézésével kívánt jó
szórakozást a jelenlévőknek. Csere Sándor
kanonok-plébános újbor-áldását-szentelését
követően a borlovagrend új tagjainak – dr.
Brazsil József, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar docense, Eke Ferenc, Lesenceistvánd polgármestere, Csizmadia László, a Széchenyiiskola műszaki tanára – avatására került sor.
Az eskütétel mellett az avatóceremónia része volt a borlovagrend zászlós borának, a
Kéknyelűnek a felismerése is.
A sikeresen teljesített próbatétel után
már az est főszereplőié, az újboré és a lúdból készült, ízletes vacsoráé volt a főszerep. Mondani sem kell, hogy óriási sikert
aratott nemcsak a libamájas tepertőkrém,
de a sült libacomb almás párolt káposztával és a hozzá illő desszert is.
Az éjszakába nyúló vígasság táncra perdülőinek Sólymosi Tóni műsora adta meg
az alaphangulatot. N. Horváth Erzsébet
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„A bor Isten ajándéka”

Állampolgári eskü a Városházán

Zsúfolásig megtelt november 24-én este a
Csobánc Kultúrház Tapolca-Diszelben.
A közösséget formáló összejövetel az új
borok kóstolásán túl a finom lúdvacsora elfogyasztása, a baráti beszélgetések, a szórakozás színtere is volt.
A vendégeket elsőként Knolmajer Ferenc
üdvözölte. Szólt az ember és a bor gyönyörű
és válhatatlan kapcsolatáról, arról, hogy a
bornak lelke van, egyénisége és történelme,
amely párhuzamba állítható az ember életével: születik, a palackban fejlődik, egyre bölcsebb lesz, majd a legvégén „meghal”.
Bakos György, a településrész önkormányzati képviselője az András-napi ünnepség
kezdetének történetét is felelevenítve kívánt
jó szórakozást a résztvevőknek.

– Egy pohár borban több bölcsesség van,
mint egy vödör vízben – mondta köszöntőjében Császár László polgármester. Ez az
„örök igazság” nagy tetszést váltott ki a vendégek körében.
Lenner Sándor plébános mielőtt megáldotta és megszentelte az újbort, szólt Szent
Mártonról és arról, hogy akár Márton-napján,
akár András-napján ünnepeljük a bort, az
mindig is Isten ajándéka lesz.
Mező Sándor, az uzsai székhelyű Nagy és
Nagy Kft. borait kínálta kóstolásra a jelenlévőknek a több fogásból álló lúdvacsorához.
Természetesen arra is nyílt lehetőség az
éjszaka folyamán, hogy a táncos lábúak hódolhassanak kedvtelésüknek.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Az állampolgári eskütétel utáni felemelő pillanatok. Képünkön (balról-jobbra) Szigethy Katalin, Szigethy Aliz Júlia és Császár László polgármester
Ünnepélyes keretek között tett állampolgári esküt november 20-án a Nagyváradról Tapolcára települt Szigethy Aliz Júlia.
Lánya, Katalin már több, mint 2 évtizede
él városunkban. Édesanyja azután döntött arról, hogy követi leányát Magyarországra, miután tavaly meghalt a férje.

A Himnusz hangja és az ünnepélyes eskütétel után Császár László polgármester köszöntötte Tapolca új polgárát. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér és virágcsokor, valamint
az állampolgárságot igazoló okirat átvételével
ért véget az ünnepélyes ceremónia, amelyet
kedves hangulatú beszélgetés követett. NHE

„Szívekig hullámzó míves képek”
Adventi kiállításnak adott otthont az egykori Óra-Ékszer Szaküzlet. A megnyitóra
november 24-én került sor, amelyre érkeztek is szép számmal a képzőművészet iránt
fogékony érdeklődők.

évezrede nézzük ezt a csodát… Ahhoz, hogy
miénk legyen színeivel, hajnalaival, alkonyaival, remegő párájával és rezgő kristálybőrével, hullámaival, könnyed és meghitt melegségével: ehhez kell Bognár Ferenc, aki he-

Fotó: N. Horváth

Egyre népszerűbb az András-napi borünnep

Találkoztak
a nyugdíjas köztisztviselők

Fotó: Dancs

A kiállítást dr. Németh Lajos nyitotta meg, mellette Bognár Ferenc – Bence –
festőművész
Vörös Béla bevezető gondolataiban kiemelte: rohanó világunkban nem egyszerű dolog,
hogy időt szakítsunk egy kiállítás alkotásainak megtekintéséhez, gyönyörködjünk a művészi ábrázolásban.
Dr. Németh Lajos, az Astellas-díjas, tapolcai kötődésű sebész főorvos humortól sem
mentes megnyitójában Bognár Bettyt és
Bognár „Bence” Ferencet a fény űzőinek nevezte, miközben igyekezett megfogalmazni,
mit adhat, mit jelenthet számunkra „egy teremnyi festmény”, apa és leánya alkotásai a
pillanat varázsában.
Így vélekedett a művészekről: – Bognár
Ferencet a Balaton festőjének szokás nevezni, de mit mondhat el ez abból, amit láthatunk? A rómaiak Pelso lacusától máig két
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lyettünk lát és nekünk néz, értünk fest… S
vajon lehet-e, kell-e hinnünk az orvostudománynak, amely állítja: az ilyesmi nem öröklődik? Mintha csakis a rosszra való hajlamot
kaphatnánk útravalóul… Hadd ne higgyek
ebben akkor, amikor Bognár Betty kivetített
belső tájain járok, ahol hangszerek, sőt hangok simulnak ecset alá, arcok lélekútjai viszik
gondolatainkat, a teremtés gyönyörűségében
lubickolnak, s megéreztetik azt, miként
édesapja művein is, hogy lehet, lehetne
másképp élnünk. Erről árulkodnak ezek a
szívekig hullámzó míves képek – fejezte be
gondolatfüzérét dr. Németh Lajos.
A tárlat színvonalát emelték Frang István
szavalatai és Farkas Mihály andalító gitárjátéka.
Dancs István

Már többéves hagyomány, hogy a Tapolca
és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekképviseleti Egyesülete találkozót szervez a nyugdíjas közigazgatási dolgozóknak. Az idei évben ennek az összejövetelnek a Varjú Fogadó adott otthont november 16-án.
A jelenlévőket Csaba Dezső, az Egyesület
elnöke üdvözölte, és tolmácsolta Siposné Dr.
Kiss Gizella – aki a rendezvénysorozat elindítója volt – szeretetteljes üdvözletét is. (Ő családi
ok miatt nem tudott az eseményen részt venni.)
Köszöntötte a jelenlévőket Császár László,
Tapolca polgármestere. Elmondta, hogy továbbra is találnak lehetőséget az egyesület
rendezvényeinek támogatására. Baski Sándor,
Tapolca volt tanácselnöke és Rátosi Ferenc,
Sümeg polgármestere is szólt a megjelentekhez. Megtisztelte a rendezvényt Zalahaláp
korábbi, Mindszentkálla és Vigántpetend mai
polgármestere is.
Az ebéd jó hangulatban, élénk beszélgetésekkel zajlott. Nagy tetszért váltott ki a Batsányi
Népdalkör műsora.
Molnár Tiborné

Fotó: Csaba

Az összejövetelen résztvevő harmincegy nyugdíjas köztisztviselő azzal búcsúzott, hogy jövőre ismét találkoznak egymással

Üdvözlet és Békesség Diszelből
Kedves hangú, szívélyes meghívó invitálta
a településrész lakóit és a messzebbről
érkező vendégeket november 11-én a
Látványtár.
A Szent Márton-napi búcsú ünnepén –
mint már oly sokszor – terített asztal, finom
csobánci bor és bölcs beszélgetés várta mindazokat, akik elfogadták a meghívást.
A közös ünnep napjára új épülettel is gaz-

Új Tapolcai Újság

dagodott az Első Magyar Látványtár.
Vörösváry Ákos és párja, dr. Gyökér Kinga
az évekkel ezelőtt lebontott Stankovics-pajtaistállót építtette újjá, hogy benne az eddig raktározott gyűjteményük páratlan darabjait kiállítsák.
A 4 hónapig tartó munkálatokat kitűnően
végezték el a helyi iparosok, vállalkozók.
NHE

KRÓNIKA

Közlemény

Gyermekeink jövőjéért,
környezetünk védelméért
A Veszprém megye 158 településének összefogásával, 2005-ben
alakult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a KEOP pályázati kiírásán
3.429.787.912 Ft-ot nyert a működési területén lévő, 33 db települési
szilárdhulladék-lerakó rehabilitációjának megvalósítására.
A 2011. április 18-án kezdődött és
2015. június 20-án befejeződő kivitelezés keretein belül 2012-ben az alábbi
településeken várhatók munkálatok:
Csabrendek, Dabrony, Dáka, Gyepükaján,
Kiscsősz, Nagypirit, Nemeshany, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár, Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Felsőörs, Lovas,
Noszlop, Somlóvecse.

Az európai uniós projekt eredményeként 390.182 m2 felület rekultivációja
valósul meg, amely terület 3.058.816 m3
hulladék tárolását jelenti.
A Társulás korábbi projektje keretében készült el Királyszentistvánon a
Regionális Hulladékkezelő Központ, valamint a tapolcai, ajkai, pápai átrakóállomás, a kis- és nagyteljesítményű válogatóművek, a balatonfüredi komposzttelep, valamint 400 szelektívhulladékgyűjtő sziget, és ebből szerezték be a
mobil építési törmelék feldolgozó gépsort is.
Az új, a rekultivációs projekt megvalósítása már a továbblépést, az új irányú
fejlesztést jelenti. Czaun János, a Társulás
elnöke szerint a kiépítendő modern, környezetbarát hulladék-gazdálkodási rendszer abban segít, hogy csökkenjen a régió

környezeti szennyezettsége, megszűnjenek az illegális hulladéklerakók és a lehető legtöbb hulladék – újrahasznosítva –
visszakerüljön a körforgásba.
Az Európai Unió szigorúan előírja a
környezet megóvását célzó ipari és háztartási hulladék kezelését, újrahasznosítását. Magyarország ezen a területen
jelentősen lemaradt. Mivel a hasznosítás
aránya jelenleg csak 50%-os, az EU
irányelvei alapján ezt 2020-ig 70%-ra
kell emelni.
– A gyermekeink jövőjéért, a környezet
védelméért létrejövő Veszprém megyei
hulladékgazdálkodási rendszer sikeres
megvalósítása érdekében a lakosság körében szemléletformáló, felvilágosító tevékenységet és tanácsadási szolgáltatást
is végez a Társulás – tájékoztatott Czaun
János elnök.
(x)

Szent Márton
köpenye

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon / telefax: +36/88/545-116
info@tep.hu • www.tep.hu

Közlemény
A Tamási Áron Művelődési Központban a
„Tapolcai belvárosi értékmegőrző rehabilitációja” program keretében a felújítási
munkálatok 2012. november 26-án megkezdődtek.
Ez idő alatt az intézményben működő művészeti csoportok, klubok az alábbi helyszíneken változatlan időpontban tartják foglalkozásaikat:
Városi Rendezvénycsarnok: Baba-Mama
Klub, Gyógynövény Klub, Bridzs Klub,
sakkedzés; Járdányi Pál Zeneiskola: Ringató, Zeneovi; Városi Mozi: Tapolcai Musical
Színpad, Páneurópa Klub; Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterem: Amatőr Színjátszó Kör; Megbecsülés Idősek Otthona: Tapolca Városi Képzőművész Kör; Filharmónia koncertek: Hotel Pelion.
Egyéb rendezvényekről aktuálisan adunk
tájékoztatást a Tapolca Városi TV-ben, az Új
Tapolcai Újságban és a Tapolcai Hírözönben.
Bognár Ferenc intézményvezető

Esküvő a Városi Moziban
Akik Tapolcán szeretnék összekötni az életüket, ezt idén november elejétől, új helyszínen, a Tapolca Városi Mozi termében
tehetik meg.
Az elegánsan és igényesen berendezett
színpadon zajló szertartás alatt lehetőség

nyílik a vetítővásznon családi fotók kivetítésére is.
A 151 fő befogadására alkalmas moziterem kiváló fény- és hangtechnikával felszerelt, ideális helyszíne a polgári esküvőknek.
BV

Bár Tapolcán csak alig egy évtizedes hagyománya van a Szent Márton-napi ünneplésnek, 2012-ben már a számát is alig lehet
tudni a vele kapcsolatos rendezvényeknek.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete Szent Márton köpenye
címmel szervezett programot.
A résztvevőket Rohály János iskolaigazgató köszöntötte, majd Földi István atya idézte meg Szent Márton alakját.
Az iskola udvarán kézműves foglalkozás,
táncház és sok-sok sütemény várta a jelenlévőket. Az esti lampionos felvonulást követően
szeretetvendégség zárta az ünnepet.
NHE

„Látni és látszani”
Vigye szervizbe autóját
és ingyen átvizsgálják
világítástechnikai berendezéseit!

Évfordulók
1932. november
80 éve
Vívótanfolyam Tapolcán – adja hírül a helyi lap.
1992. november
20 éve
Az új temető műszaki átadása.
1872. november 06.
140 éve
A kolerajárvány megelőzése érdekében a városi
képviselő-testület egy bizottmányt hozott létre,
amelynek az a feladata, hogy az utcák és a lakóházak tisztántartására felügyeljen.
1922. november 12.
90 éve
Tapolca nagyközség megszüntette a fizetéses
tűzoltói állásokat. Helyettük önkéntesek teljesítenek éjszakai szolgálatot 50 koronáért.
1787. november 13.
225 éve
Batsányi közreműködésével megalakult a Kassai
Magyar Társaság.
1897. november 14.
115 éve
„A tapolczai r.k. temetőben kápolna építése határoztatván el, felhívatnak az erre vállalkozni óhajtók, hogy teljesen felszerelt ajánlatukkal alulírott
plébánia hivatalhoz, bezárólag f. é. deczember hó
20-ikáig annyival inkább is benyújtsák mert az
időn túl érkezõk figyelembe nem vétetnek.”
1897. november 21.
115 éve
A tapolczai iparos ifjak Önképző Köre saját
könyvtára javára fölolvasást és hangversennyel
egybekötött táncestélyt tartott.
1897. november 28.
105 éve
A Tapolczai Korcsolyázó Egyesület alakuló
közgyűlése. Elnökké Beszedits Edét választják.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Tapolcai
Ügyfélszolgálati Irodájának nyitva tartási rendje 2012. december 3-tól az alábbiak szerint
változik: Hétfő: 8.00-16.00; Kedd: zárva; Szerda: zárva; Csütörtök: 8.00-16.00; Péntek: zárva.
A nyitva tartási idő változása az ügyintézés
helyét és az ellátott tevékenységek körét nem
érinti: Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
Tapolcai Ügyfélszolgálati Irodája. Cím: 8300
Tapolca, Fő tér 4. Telefon: 06-30-867-8327
Ellátott tevékenységek: Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása; Panaszok, közérdekű bejelentések fogadása; Egyedi méltányossági kérelmek átvétele; Pénzbeli ellátással és utazásiköltség-térítéssel kapcsolatos igények átvétele; Személyesen megjelenő ügyfelek esetében TAJ és
EU kártya kiadása, az ezekkel kapcsolatos ügyintézés és a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása.
Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fotó: Család

Az első esküvő 2012. november 3-án volt. Házasságot kötött Drei Erzsébet
és Tóth András. Ezúton is gratulálunk az ifjú párnak!

Házasságot
kötöttek:

Hatvani Lajos és Sümegi Éva Márta
Pupos László és Horváth Zsuzsanna
Tóth András és Drei Erzsébet

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt rendőri jelentés alapján
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
október hó 27. nap 14,00 óra és 2012. október hó 28. nap 11,00 óra közötti időben a
Kazinczy téren található parkolóban zárt
állapotban hátrahagyott Lada típusú személygépkocsi motorteréből – azt ismeretlen módszerrel kinyitva – eltulajdonította az akkumulátort a sarukkal együtt. A bűncselekménnyel
okozott lopási kár: 18.000 Ft.
- Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja
miatt rendőri jelentés alapján indult eljárás helyi

lakos ellen, aki 2012. november hó 03. napon
00,43 óra körüli időben két társával az Árpád
utcában található La Pergola étterem egyik ablaküvegét kitörte, majd ezt követően elfutottak.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. november hó 03. nap 15,00 óra és 2012. november
hó 04. nap 08,00 óra között időben a Kazinczy
téren található társasház földszinti lépcsőház
nyitott folyosójáról 2 db Yamaha Mint típusú
segéd-motorkerékpárt tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott lopási kár: 180.000 Ft.
Molnár András r. százados

Új Tapolcai Újság

Az őszi hónapokban – sajnos – jellemzően
megszaporodik a közlekedési balesetek
száma, a gépjárművezetők ugyanis nem
mindig igazodnak a megváltozott környezeti és időjárási viszonyokhoz, és gyakran
megfeledkeznek az autó szakszerű, szezonális karbantartásáról is. A rendszeres
ködtől, az esőtől és a sártól az utak csúszóssá válnak, a látási viszonyok pedig a
korai sötétedés, illetve a rendszeres köd
miatt jelentősen romlanak.
Éppen ezért a járművek egyik legfontosabb
eleme a világítás! A sikeres európai példákon
felbuzdulva az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága felkészülési időszakot
hirdet a 2012. november 15-től kezdődő fokozott világítás-ellenőrzés előtt. Minden gépjármű-tulajdonosnak lehetősége van arra,
hogy az alábbiakban felsorolt, az akcióhoz
csatlakozó szervizbe betérjen, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármű világítástechnikai
berendezéseit.
A minősített szervizek egy igazolólapot
adnak, melyet az igazoltató rendőrnek bemutatva jelentősen megkönnyíthetik az intézkedés menetét.
Az akcióban résztvevő szervizek:
• Autó Pék Kft.
8300 Tapolca, Vasút u. 5.
Tel.: 87/322-090
• Pál Autóvillamosság és Klímaszervíz
8300 Tapolca, Szent György u. 44.
Tel.: 06-30/959-1347
• Somló Volán 2006 Kft.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 43.
Tel.: 87/511-027
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Önkéntes tartalékosként a Magyar Honvédségben
– Veszprém megyében eddig több, mint 400
fő jelentkezett önkéntes műveleti tartalékosnak, közülük 185 fővel kötöttünk szerződést – mondta a vele készített interjúban
Márton Zsolt őrnagy, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ érdekvédelmi tisztje.
– Őrnagy Úr! Ki lehet tartalékos katona?
– Önkéntes tartalékosnak jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgár a mindenkori
(jelentkezőre vonatkozó) szolgálati nyugdíjkorhatár betöltéséig.
– Milyen feladatkörre várnak jelentkezőket?
– Az önkéntes tartalékos állomány a Magyar Honvédség Hadrendjébe tartozó katonai
szervezetek állománytáblájában rendszeresített hadi beosztásokban látja el feladatait. Elsősorban olyan beosztásokról van szó, amelynek békeidőszaki folyamatos, vagy tényleges
állománnyal történő feltöltése nem elsődleges
fontosságú, illetve nem biztosított, azonban
betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a
békeidőszakban szükség van.
– Mekkora lehet a tartalékosok létszáma?
– A Magyar Honvédség jelenleg engedélyezett önkéntes tartalékos létszáma 8000 fő, azonban az Országgyűlés döntése esetén ez tovább bővíthető.
– Milyen képzésben, kiképzésben, illetve
gyakorlaton vesznek részt az önkéntes tartalékosok?
– Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál – béke időszakban kiképzésre és
felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra
(beosztásukból adódó alapfeladatokra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre), illetve személyes
vállalásuk alapján, külszolgálat teljesítésére,
továbbá különleges jogrendben kerülhet sor a

Ünnep
a Szent Erzsébet
Óvodában
Ismét elérkezett az az ünnepi időszak, amikor az óvoda a névadó,
Árpádházi Szent Erzsébet előtt tisztelgett.
Az ünnepségsorozat első napján a Búzavirág-csoport Márton-naphoz kapcsolódó népi mondókákat, énekeket adott
elő és felelevenítették Szent Márton
legendáját. A második napon a Margaréta-csoport vidám, állatos mesejátékkal, majd ünnepségünk zárónapján
pedig a Napraforgó-csoport Andrásnapjához fűződő népszokásokkal bűvölte el a nézőket. A műsorok után az
anyukák által sütött süteményeket kötetlen, jó hangulatú beszélgetés mellett a szülők a gyerekekkel együtt fogyasztották el.
(Forrás: Óvoda)

Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által kiadott behívóparanccsal. Jogszabály az önkéntes tartalékosok esetében – béke időszakban –
háromévente hat hónap igénybevételt tesz
lehetővé a kiképzésen túl (mely időtartam az
érintett beleegyezésével meghosszabbítható).
A kiképzés időtartama első alkalommal legfeljebb 25 nap, ezt követően a szerződésben
foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 nap.
– Van-e külön egyenruhájuk, megkülönböztető jelzésük?
– Tényleges szolgálatra történő behívás esetén a tartalékos szerződésében szereplő rendfokozatot viseli az önkéntes tartalékos a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyenruhán.
A jobb zseb felett elhelyezett állományviszonyt
kifejező jelzés utal a jogviszonyra, mely természetesen eltér a hivatásos állományétól.
– Együtt vagy külön teljesítenek-e szolgálatot az önkéntesek a hivatásosokkal?
– A kiképzési program egyik célja a beosztásokra történő felkészítés mellett az állomány összekovácsolása. Az önkéntes tartalékosok szerves részét képezik a Magyar Honvédségnek. Minden alkalommal a végrehajtandó feladat jellege határozza meg, hogy azt
mely állománykategóriába tartozó katonák
hajtják végre. A hatékony feladatellátásnak
elengedhetetlen feltétele, hogy a katonák a
szervezetszerű beosztásukban, és szükség
esetén egy-egy feladatra megalakított ideiglenes szervezetben is képesek legyenek bajtársaikkal összehangolt tevékenység végrehajtására. Fentiekből adódóan előfordulhat,
hogy kizárólag önkéntes tartalékosok vesznek részt egy feladat teljesítésében, de az is,
hogy hivatásosokkal együtt.
– Milyen jogaik és kötelezettségeik vannak
a tartalékosoknak? Milyen térítést kaphatnak?
– Az önkéntes műveleti tartalékos katona a

Bárdos
Napok
2012
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegységében kiemelt helyet foglalt
el ebben az évben is a névadó Bárdos Lajos
tiszteletére rendezett ünnepségsorozat, amely
számtalan színes programot, versenyt kínált.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően több tantárgyból, köztük matematikából,
olvasásból, angol nyelvből, valamint népdaléneklésből és képzőművészeti és versírói pályázaton mérhették össze tudásukat a tanulók.
A versenyre a környező települések iskoláiból
is érkeztek.
A versenyek eredményhirdetésére november 16-án került sor az iskola aulájában. A
képzőművészeti munkákat Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna, a Tapolcai Képzőművész Kör vezetője, a verseket Németh István költő értékelte.
A díjakat Bajner Imre igazgató és Gál Attila
intézményegység-vezető adta át a nyerteseknek.
NHE

Mézes-mázos

Mézeskalácssütő verseny és kiállítás Tapolcán
Tapolca Kft. – Tamási Áron Művelődési Központ
karácsonyi mézeskalácssütő versenyt hirdet.
Kiállítás és értékelés 2012. december 14-én, 17 órakor a „Szép Galériában”.
A következő kategóriákban várják december 5-ig
a Városi Moziba (8300 Tapolca, Fő tér 1.):

I. Óvodai, iskolai csoportok
II. Háziasszonyok vagy a közösség örömére
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tényleges szolgálatteljesítés idejére a viselt
önkéntes tartalékos rendfokozatának megfelelő honvédelmi pótlékra, az állománytábla
szerinti beosztásához tartozó beosztási illetményre, valamint – iskolai végzettségétől és a
szolgálatteljesítés helyétől függően – illetménykiegészítésre, laktanyai elhelyezésre,
térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálatteljesítésének ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggő helyközi utazási költségeinek a megterítésére, ezen felül évente a
mindenkori minimálbér 50 %-ának megfelelő
összegű rendelkezésre állási díjra jogosult. A
szolgálati járandóságban részesülő önkéntes
tartalékos vonatkozásában a következő eltérés van: a szerződés hatálybalépését követő
hónap első napjától a szerződés megszűnése
hónapjának utolsó napjáig jogosult a szolgálati járandóságra eső SZJA mérték szerinti
fizetési kötelezettség alóli mentesítésre. A
szolgálati járandóságban részesülő önkéntes
tartalékos a 60 napot meg nem haladó, belföldi igénybevétele során térítésmentes étkezési
ellátásra, laktanyai elhelyezésre, valamint
utazási költségtérítésre jogosult. A tényleges
szolgálatteljesítés 61. napjától a szolgálati járandóság összege havonta kiegészítésre kerül
a besorolás szerinti illetmény mértékéig. A
szolgálati járandóságban részesülő önkéntes
tartalékos egyéb díjazásra (rendelkezésre állási díj) nem jogosult. Az önkéntes tartalékos
a szerződéskötéskor arra vállal kötelezettséget, hogy a haza érdekében rendelkezésre áll,
és a szükséges időben, helyen és időtartamban
tényleges katonai szolgálatot teljesít. A szolgálatteljesítés idején a szolgálati szabályzatban,
valamint a katonákra vonatkozó jogállási törvényben meghatározott kötelezettségek terhelik és jogok illetik meg a tartalékos katonákat.
– A megyében hányan jelentkeztek tartalékosnak? Kiket várnak még?

– Veszprém megyében eddig több, mint
400 fő jelentkezett önkéntes műveleti tartalékosnak, közülük 185 fővel kötöttünk szerződést. A Magyar Honvédség számára fontos,
hogy a fiatalok közül minél többen magukénak érezzék az ország védelmét. Ennek érdekében a felsőoktatásban vagy a közoktatásban tanuló önkéntes tartalékosok – a lehetőségek figyelembevételével – kiképzése elsősorban nyári időszakban történik, annak érdekében, hogy tanulmányaikat és vizsgakötelezettségeiket sikeresen tudják teljesíteni. Számukra ez egy jó lehetőség, hisz új ismeretekhez, képességekhez juthatnak, gyakorlatilag a tanulmányaik kockáztatása nélkül. A
szerződéses állományra vonatkozó illetményt
kapják a kiképzés alatt, valamint a rendelkezésre állási díjra is jogosultak.
– Ha valaki az interjút olvasva kapna kedvet a szolgálatra, hol és miként lehet jelentkeznie?
– A jelentkezési szándék kinyilvánításához
a regisztrációs lap a www.hadkiegeszites.hu
oldalon letölthető formában megtalálható (fontos a sajátkezű aláírás megléte, ezért ki kell
nyomtatni). Személyesen, Tapolcán és környékén a Tapolca Honvéd Bajtársi Egyesület
vezetésén keresztül, vagy közvetlenül az MH
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központban (Veszprém, Jutasi út 20.) lehet jelentkezni és tájékoztatást kérni. A Magyar
Honvédség mindenki jelentkezését várja, aki
nagykorú magyar állampolgár és tenni akar
az ország biztonságáért, embertársai életének
és tulajdonának megóvásáért. Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00, 13.00-18.00; kedd: 08.0012.00; csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-15.30;
péntek: 08.00-12.00. Bővebb információ a
www.hadkiegeszites.hu internetes oldalon
olvasható.
N. Horváth Erzsébet

Kard és liliom
A Batsányi János Gimnázium tanulói – a
hagyományokat követve – részt vettek a
Rákóczi Szövetség által megszervezett,
2012 márciusában meghirdetett Gloria
Victis elnevezésű történelmi versenyen.
Az idei évben a rozgonyi csata évfordulója
alkalmából az Anjou-kor lett a verseny témája „A középkori magyar nagyhatalom – Kard
és liliom. Az Anjou-ház Magyarországon
(1301-1395)” címmel. Az első próbatételt az
előző tanév végén
Szijártó
Tamara,
Kázsmér Dávid,
Kulcsár Robin oldotta meg. A júniusi
határidőre 160 csapat adta be megoldását, többen a határon túlról.
A legjobb 60 kapott meghívást a második fordulóra, melyet az 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten, a
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendeztek meg
október 21-23-a között. Az utolsó pillanatban átalakult a
csapat, Tamara he- Gratulálunk!

lyére Bárka Levente került.
A rendkívül részletes, alapos szaktudást
igénylő középdöntő feladatait szépen oldották meg diákjaink. 133 pontot értek el, ami 4
ponttal maradt el a szóbeli döntő tíz csapatának teljesítményétől. Így 13. helyezést ért
el Bárka Levente (11.A), Kázsmér Dávid és
Kulcsár Robin (12. B) együttese. Felkészítő
tanáruk: Riba Erzsébet.
Gratulálunk!
(Forrás: Iskola)

Fotó: Iskola

Szerencsés robbanás
Érdekes esethez riasztották a
tűzoltóságot november 1-jén,
csütörtök reggel.
Tapolcán egy négyemeletes épület földszinti
lakásában gázrobbanás történt, a detonáció kilökte a konyhaablakot. Szerencsére tűz nem ke-

Új Tapolcai Újság

letkezett, s a robbanáskor a konyhában tartózkodó személy sem sérült meg. Mi több, a palackos gáz sem robbant be. A helyszíni vizsgálat
során arra jutottak a szakemberek, hogy a gáztűzhely hibája (tömítetlensége) miatt a helyiség
feltelt gázzal, s az robbant be. (Forrás: Napló)

KULTÚRA - NÉPHAGYOMÁNY

A jövő krónikája – a jövő krónikása Szent Márton a hétköznapok hőse
„Hit és bátorság kell ahhoz, hogy utunkat
végig tudjuk járni, de nem hinném, hogy
hiányozna belőlünk a szeretet” – e bölcs
gondolatot még egy 2011-es rendezvényen
osztotta meg velem Andrea Weaver, a tapolcai kötődésű, népszerű írónő, a hazai
spirituális irodalom kiemelkedő alakja, aki
immár ötödik kötetét (A jövő krónikája)
mutatta be a nagyközönségnek november
20-án. A rendezvénynek a Tamási Áron
Művelődési Központ adott otthont.

állandót és a folyton változót, múltat és jövőt,
igazságot és hazugságot, a súlyos és könnyű
közötti mozgásokat. A két főszereplő (Moira
és Adam) küzdelmét az őserővel, benne az
Időben rejlő kettősséggel, a manipulációval,
hatalommal, felelőtlenséggel és anyagiakkal,
míg a jó oldalt a szabadság tisztelete, döntések tisztasága és nem utolsósorban a szeretet ereje jellemzi.
Mika Waltari – világhírű finn író –
Szinuhe című művében a főszereplő a miér-

Második alkalommal rendezték meg november 10-én az Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete által szervezett Márton-napi hagyományőrző lámpás felvonulást.
A szép számú közönséget Kondor Péter, a
szervezet vezetője köszöntötte, majd átadta a
szót Sólyom Károly alpolgármesternek, aki
megnyitójában kiemelte a család, a nagycsaládok jelentőségét az ország vérkeringésében.
Szólt arról a nemes eszméről, ami az egyesületet is vezérelte. Támogatásukról is biztosította a jelenlévőket: – A civil szférát Tapolca
Város Önkormányzata anyagi és egyéb eszközökkel is igyekszik segíteni. Ezt a kapcsolatot még szorosabbá lehet tenni annak érdekében, hogy tovább működhessen a szerveződés.
A Szent Mártont övező legendákról, életének epizódjairól, a Szombathelyen (Savaria)
született, remetéből lett püspökről, az erős

Krisztusért, hanem a hétköznapok hőseként
vonult be a történelembe.
Kulka Gábor fővédnök a Márton-nap
és az újbor közötti összefüggésre tért ki:
– Ilyenkor kóstolhatták meg először egymás
nedűjét, tanácsokat adtak és tapasztalatokat
cseréltek a szőlősgazdák. Az elismert borász rámutatott: erre ma is nagy szükség
lenne, annak ellenére, hogy a felgyorsult
világunkban, a technológiai eljárások térhódításával Márton-napra már el is adják a
borosgazdák nedűiket.
Ezt követően Kondor Péter Emléklapokat
adott át a szónokoknak, majd kezdetét vette a
kulturális blokk. Felléptek a Zalahalápról
érkezett Kacagó Óvoda és Csontváry Általános Iskola csoportjai, bemutatkoztak a Nagycsaládos gyermekek, de színvonalas műsorral
kedveskedtek a helyi ÉFOÉSZ fiataljai, valamint a népszerű Batsányi Táncegyüttes is.
Amint sötétség borult a tájra, az est szó

Fotó: Dancs

A program záróakkordjaként nem maradt el a megvásárolt könyvek dedikálása sem
A fenti mondat kulcsszavai legújabb mű- tekre keresi a választ. Andrea Weaver sem
vének is alappillérét képezik. A XI. parancso- megy el szó nélkül e fontos kérdés mellett,
lat (1995), Társasjáték (2002), Angyalom ?! miközben a kötet fő kérdése: „Mit kell ten(2008), Benső kastély (2010) után folytatja a nünk, hogy a jelen döntéseink végül lelket
szerző a megkezdett utat, könyvében meg- nyugtatóan tükröződjenek vissza a Jövőerősítve a bemutatón általa elmondottakat. ből.” Erről szól az írónő ötödik műve.
Többek közt az emberben létező dualitást, az
Dancs István

„Tollfosztóban jártam az este”
A szokásostól eltérő módon az idei évben a
népdaléneklési verseny helyett hagyományőrző éneklésre hívták meg a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola aranyhangú tanulóit a Bárdos-iskolába.
A két teremben berendezett „fonóház” a
régi paraszti világot idézte, ahol téli napokon
a közös munka nyújtott alkalmat a közös
éneklésre. Miközben belekóstolhattunk a szövés-fonás, rokkázás és orsózás tudományába,

csapatonként egy népdalcsokorral idéztük fel
a régieket. Alsós énekeseink egyházi népénekkel, felsőseink moldvai dalokkal színesítették a fonóház hangulatát.
Pedagógusként mindannyiunk feladata,
hogy beépítsük gyermekeink nevelésébe mindazon értékeket, melyek a folklórban megőrzésre érdemesek. Így a modern világgal
ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai
gyerekek is megtalálják benne a szépséget,
örömet és a követendőt.
(Forrás: Iskola)

Fotó: Dancs

A Köztársaság téren megtartott rendezvényen számtalan program közül
választhattak a megjelentek
hittel megáldott emberről beszélt vallási szerinti fénypontja – a lámpás felvonulás –
perspektívából Cséry Gergő plébános: – Ha következett.
hitről volt szó, tudott nagyon kemény is lenni
A felsoroltakon kívül a szervezők zsíros
Szent Márton. Akár saját életét is képes volt kenyérrel, forró teával (Hotel Gabriella) és
forralt borral (Varga Pincészet) várták az érkockára tenni.
Utalt rá, hogy ő volt az első szent, aki nem kezőket, de volt lámpáskészítés, kézműves
Dancs István
azért kapta a címét, mert vérét ontotta Jézus foglalkozás is.

TAPOLCAI GYÖKEREK – TAPOLCAI KÖTŐDÉSEK

„Csodaként élem meg, ami eddig velem történt”
Tűz és víz – sokan így jellemzik a Tapolcáról indult, ma már ismert és elismert,
nagyszerű hangú előadóművész-testvérpárt: Tóth Verát és Gabit.
Akár igazat is adhatnék az őket így jellemzőknek, ha a megnyilatkozásaik, a tetteik
nem azt erősítenék meg bennem, hogy – az
ellentéteik dacára, vagy éppen azért – elválaszthatatlanok egymástól. Erről és még sok
másról Gabival a Tapolca és környéke kistérségéért kitüntetés átadása után beszélgettünk.
– Nagyon büszke vagyok erre az elismerésre, nagyon köszönöm. A legmerészebb álmomban sem gondoltam erre, amikor a
Bárdos-iskola padjaiban az énekesi pályáról
merengtem.
– Amióta a 2005-ös Megasztár legjobb női
hangja lettél, a bulvár kedvelt témája vagy.
– Tudom, hogy a mi szakmánkban nagyon
fontos a sajtóban való jelenlét, de abban is
biztos vagyok, ha tudom, hogy mennyi bántás
ér rajta keresztül, hogy mennyi valótlanságot,
álhírt írnak le rólam, a testvéremről, Veráról,
akkor talán nem is vállalom ezt a pályát. Nem
gondoltam, hogy ennyire kiteszik az életünket a címlapokra, hogy sokan akarnak bántani
bennünket. Sajnos, nem tudunk vele mit kezdeni, nagyon sok ügyvédnél voltam már, de
ők azt mondják, hogy közszereplők vagyunk,
vállalnunk kell, amit ránk mérnek. Nekem
nincsenek menedzser által „kreált” nyilatkozataim. Megpróbálok szívből szólni, amit út-

ravalóként kaptam a szüleimtől. Az az egy
lehetőségünk van a bántások ellen, hogy a
szívünkkel védekezünk. Már sokszor mondtam, ha azoknak a pénzeknek csak a töredékét
kaptam volna meg, amelyeket a rólam szóló
valótlan hírekért kaptak az újságírók, akkor abból már egy állatmenhely létesülhetett volna,
vagy egyéb jótékonyságra fordíthattam volna.
– Bár nem akartam róla szólni, írt a sajtó
már eleget arról, hogy nagyon megromlott a
kapcsolatod Verával. Mi igaz ebből?
– Semmi. Minden rendben van közöttünk. Bár
más a természetünk, mint a testvérek, veszekszünk is néha, de imádjuk egymást. A hara-

Fotó: Internet

Tóth Gabi és párja, Rasztovics Dávid

gunkról szóló álhírek nemcsak bennünket, de
a szüleinket és a Tapolcán élő idős nagyszüleinket is nagyon megviselik. Ha valakik, akkor ők tudják, hogy semmi sem igaz belőlük,
de a bántás, a rosszakarat, akkor is megmarad.
– Milyen gyakran jössz Tapolcára?
– Sajnos, csak félévenként kétszer-háromszor. De amikor tudok, „futok”, mert itt feltöltődöm. Bevackolom magam a nagyszüleimhez, beburkolózom a szeretetükbe, és akkor
minden olyan egyszerűnek tűnik. A tapolcai
ittlétek másról se szólnak, csak a szeretetről,
a családról, a barátokról.
– Még csak 24 éves vagy, de a könnyűzenei szakma meghatározó, különleges egyéniségű, mindig újítani tudó alakja lettél.
– Ha visszatekintek a Megasztár óta eltelt
évekre, valóban csodaként élem meg azt, ami
velem eddig történt. Óriási megtiszteltetés,
hogy a Viva Comet az év énekesnőjének választott, hogy a Való Világ 5 főcímdalának az
előadója lehettem, hogy felléphetek a különböző tehetségkutatókban az újonnan feltűnő
énekesekkel, lemezeim, videóklipjeim jelennek meg, dalokat szerezhetek, a szakma legjobbjaival dolgozhatom együtt, lesz egy koncertem, fellépek Szlovákiában. Nagyon örülök
annak, hogy számtalan jó ügyhöz adhatom az
arcom, hogy jótékonysági koncerteken szerepelhetek. A sok fellépés és felkérés azt is jelenti számomra, hogy annak az álmodozó tapolcai kislánynak azért teljesülnek az álmai,
mert egyre nagyobb tisztelettel és felelősség-

Új Tapolcai Újság

tudattal teszi a dolgát, azaz kezd felnőtt lenni.
Óriási kihívásnak tekintem, hogy a Győri
Nemzeti Színházban dolgozó Forgách Péter
felkért életem első színházi feladatára. A
Finitó című darab főszerepét, Tigris Nikit kell
eljátszanom, egy bukott popdívát fogok alakítani. Nagyon készülök rá. Egy teljesen más
arcomat kell megmutatni a darabban, sok
szöveget is meg kell tanulnom az éneklés
mellett. Nagyon igyekszem, hogy a közönség
megelégedésére azonosulni tudjak a szereppel.
– A mai ünnepségre a párod, Rasztovics
Dávid is elkísért. Sőt, egymáshoz is költöztetek.
– Nagyon örülök, hogy itt van velem. Boldog párkapcsolatban élünk, inspiráljuk egymást. Ő futballista, de modellkedik is.
– Te is „belekóstoltál” már a modellvilágba. De mi történik akkor, ha Őt hosszabb időre külföldre szólítja egy előnyös futballszerződés?
– Akkor összecsomagolom Gabit egy bőröndbe, és viszem magammal – válaszolja
nevetve párja helyett Dávid.
– Önként mennék vele – veszi vissza a szót
Gabi. – Nemcsak azért, mert nagyon szeretem
és vele akarok lenni, de azért is, mert már „kacsintgatok” egy külföldi megmérettetés felé.
Nagy terveim vannak. Benne egy európai turné. Jó lenne egy kicsit nyitni a világra. Bízom
benne, ha ezt is olyan nagyon szeretném, mint
ahogy akartam, hogy énekesnő legyek, akkor
ez az álmom is valóra fog válni, ha a Jóisten is
úgy akarja.
N. Horváth Erzsébet
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Sikeres állatvédelmi rajzpályázat
Sikeres gyerekrajz pályázatot tudhat maga
mögött a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ. Rengeteg pályamű érkezett a „Véded az állatokat? Védem.” című kiállításra, melynek megnyitójára és eredményhirdetésére november
15-én került sor.
Az intézményvezető, Füstös Zsuzsanna bevezető gondolataiban örömének adott hangot a be-

érkezett rajzok számát illetően. Mint utalt is rá,
kellő visszaigazolást kaptak, hogy megfelelő
volt a témaválasztás, a gyermekek fantáziájának
köszönhetően szép és érdekes művek születtek.
A négy tagból álló zsűrinek (Varga Károlyné,
Füstös Zsuzsanna, dr. Varga Ottó és Hangodi
László) nem volt könnyű dolga, színvonalas
pályaművek közül kellett kiválasztani a legjobbakat.
Dancs István

Szólj, síp, szólj ! . . .
Mindenkinek lenne oka panaszkodni kisebb-nagyobb mértékben. Kicsi gyermektől természetes, hogy sérelmével-panaszával pl. anyjához fordul. Ahogy nő, megtanul tűrni is
vagy győz a sérelmek felett.
Jogos panaszt nem helyes eltitkolni; orvosolni kell, illetve felfigyelni rá. Ha bekövetkezik
a tragédia, azt mondja az illető környezete: nem panaszkodott.
Van néma panasz is, szóban ki nem mondott, nem mondható. De vannak jelei, talán még
kiáltóbbak, mint a Szó. Mikor már panaszra sincs erő, akkor nagy a baj. „Nem érez, aki
érez szavakkal mondhatót.” (Vörösmarty)
Környezet és törvény kötelessége meghallgatni és lehetőség szerint orvosolni a jogos
panaszt.
Dr. G.T.G.

Tapolca zenei ígéretei
November 9-én egy kamara hangversenyen a Járdányi Pál Zeneiskolában az intézet volt növendékei mutatkoztak be: a
Blahunka-lányok.
Zsenge koruktól hallhatta a közönség egyre finomabbá, érettebbé vált játékukat: Adrienn
hegedűn; ő jelenleg Szombathelyen képezi
magát a zenei szakközépiskola ötödik évfolyamán, aztán – talán – egy külföldi továbbképzés is lehetséges. Annamária szintén hegedűs; Budapesten tanul a Bartók Béla Zenei
Szakközépiskolában. Flóra csellón játszik s a
budapesti Weiner Leó Zenei Szakközépiskolában műveli magát tovább.
Az alaposan próbára tevő műveket kicsiszolt
technikával, mély átérzéssel szólaltatták meg

a zenészek – Bach, Schubert, Goltermann,
Popper, Hubay Jenő műveit; Paganini g-moll
(Caprice) etüdjét a Mester nevéhez méltó technikával és összeszedettséggel játszotta Adrienn.
(Azok a húrokon villanó ujjak, az a vonótechnika!)
Flóra bársonyos-meleg csellójátéka a hallgatókban is mély átélést teremtett. Annamária
épp úgy jeleskedett az adagio és a presto
tételekben. Hozzáértőn, nagy zenei tapasztalattal és műveltséggel kísérte őket zongorán
Takácsné Németh Magdolna.
Csak remélhetjük, az ifjú zenészek eljutnak
a zenei színvonal magasságába tapolcai iskolájuk igazolására, örömére.
G. Dr. Takáts Gizella

Gyógynövények
Articsóka
Az articsóka népies elnevezése: olaszparaj.
A Földközi-tenger környékén honos, évelő
növény, melyet hazánkban kerti dísznövényként is nevelnek.
Erős habitusú növény, kissé tüskés vagy
tüskétlen, egyszerű vagy szárnyasan hasadt
levelekkel. Fészekvirágzata 8-15 cm átmérőjű, benne csöves, kék virágokkal. Fészekpikkelyei alsó része húsos, tompa tojásdad,
lekerekített vagy tüskék, hegyes függelékkel.
Legtöbb termesztett faja a már említett
Földközi-tenger vidékén fordul elő, ahol
zöldségként termesztik, de már Közép-Európában is elterjedt.
Gyógyászati célokra alsó leveleit alkalmazzák, melyek a feldolgozás során keletkező klorogénsavat, cinarint tartalmaznak.
Ezenkívül megtalálhatóak benne flavonoidok és szeszkviterpén laktonok is.
Az articsókakivonat serkenti az epetermelést, az epeelválasztást, magával hozhatja
a koleszterin- és trigliceridszint csökkentést

3. rész

is. Erős antioxidáns hatása védi a májat a
szabadgyökök okozta károsodástól. A növény
leveléből készített tea epe- és májbántalmak
esetén alkalmazható. Konyhai használatra is
hasznosítják főzelék, vagy akár saláta formájában. (Fontos tudni, hogy az articsóka elkészítése során ne alkalmazzunk alumíniumedényt, mert megsötétedik benne!)
Folyt. köv.
HL

8

2012. november

Tapolca sok jeles fotóst indított el a pályán. Közülük legtöbbre
talán Vámos László jutott. Édesanyja Steiner Magda volt. Gyermekkorában elkerült Tapolcáról. 1920-1932 között iskoláit Bécsben
végezte. Nyomdásznak tanult és kisebb-nagyobb megszakításokkal
e szakmában dolgozott 1944-ig. 1939-ben Reismann Mariann híres
stúdiójában szerződött és fokozatosan a fotózás vált legfőbb hivatásává. Nagy szerepe volt
az 1945 utáni fotóélet újjászervezésében. Létrehozta és szerkesztette a Dolgozók Világlapja
című képes hetilapot. 1948-50 között a Nikexport osztályvezetője. 1950-53 között félreállították. 1953-tól a Fővárosi Fotó Vállalatnál megszervezte a színes fotózást, létrehozta az
első nagyobb színes laboratóriumot. Megalapította a Fotóművészek Szövetségét, amelynek
1956-60 között választott főtitkára volt. 1960-1972 között a Magyar Hírek fotóriportere.
Ekként járta az országot és készítette igényes fényképriportjait. Portréfotókat készített Czóbel
Béláról, Déri Tiborról, Lukács Györgyről, Kassák Lajosról, Ferenczy Béniről, Lengyel
Józsefről, Pásztori Dittáról, Amerigo Totról, Jékely Zoltánról, Kodolányi Jánosról, Latinovics
Zoltánról, Borsos Miklósról és másokról. Különleges vonzalma a zenéhez vezette. A legátfogóbb fotósorozatot Kodály Zoltánról készítette. Mint a nagy mester tisztelője, nyolc éven
át kísérte különböző útjaira. Eközben ismerkedhetett meg a világ nagy karmestereivel,
szólistáival, interpretátoraival. Stravinsky, Casals, Boulez, Menuhin, Richter, Rubinstein
portréi bejárták az egész világot és szerte ismertté tették Vámos László nevét. Hazai és
külföldi kiállításai eseményszámba mentek. Számos kitüntetése közül a Balázs Béla-díj és az
Érdemes Művész (1977) a legjelentősebb. Gazdag életművet hagyott hátra. Fontos és
emlékezetes művek fűződnek nevéhez. Kilenc jelentős albuma jelent meg magyarul és idegen nyelveken. A színes kényképezésről írt könyvét Németországban, Bulgáriában és a
Szovjetunióban is kiadták.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Balatoni fogas rolád, bardirozva, zöld spárgával mozaikolva

Általános Iskola Gógánfa 69,5 pont; 3. Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Monostorapáti 69 pont; 4. Bárdos
Lajos Általános Iskola 68 pont; 5. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 67 pont; 6. Fekete István Általános Iskola
Dabronc 66 pont.
Gratulálunk!
NHE

Felettünk a csillagok 66. rész
„Üstökös-dodzsem” egy távoli csillag körül
Csillagászok a tőlünk 400 fényévre található 49 Ceti katalógusjelű fiatal csillag
(„alig” 40 millió éves) megfigyelése során
arra a következtetésre jutottak, hogy a
Nap távoli kistestvére körül átlagban 6
másodpercenként ütköznek egymással az
üstökösök.
A kérdéses csillag körül már 1996-ban
felfedeztek egy vastag, szén-monoxidból álló gázgyűrűt. Ez azért volt furcsa, mert az
„újszülött” csillagok körüli – a keletkezésekor visszamaradt – gáz- és porfelhőnek körülbelül 10 millió év alatt el kellett volna
tűnnie.
Ben Zuckerman és munkatársai úgy vélik,
rájöttek a megoldásra. Szerintük a 49 Cetirendszer peremén több trillió, legalább néhány kilométeres jeges üstökös található
(becslések szerint az össztömegük kb. 400

Vámos László fotóművész
(Tapolca, 1912. április 15. – Budapest, 1983. december 16.)

Főzzünk együtt Halász Jánossal!

Az egészséges fogakért
A Magyar Vöröskereszt tapolcai szervezete november 14-én fogászati vetélkedőt rendezett a térség általános iskolai tanulóinak
a Tamási Áron Művelődési Központban.
Az évek óta népszerű felvilágosító, új ismereteket is adó megmérettetés eredménye a
következő: 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola 4.a osztálya 70 pont; 2. Fekete István

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

földtömeg). Ez lenne a mi naprendszerünkben megfigyelhető Kuiper-öv (innen származik a Naprendszerben megfigyelt üstökösök túlnyomó része) méretben és számban
jóval nagyobb megfelelője (a Kuiper-öv össztömege alig 0,1 földtömeg). Mivel ilyen hatalmas számú üstökösről beszélünk, olyan
sűrűn helyezkednek el egymáshoz képest,
hogy a mi bolygórendszerünkben még hasonlót sem tapasztalhattunk. (Átlagos egymástól való távolságuk alig 140 ezer km!!!)
Ebből a csillagászati értelemben kicsinek számító átlagtávolságból egyenesen következik
az ütközések nagyon magas valószínűsége,
amelyek során szén-monoxid szabadul fel. A
számítások szerint a megfigyelt gázmenynyiség keletkezéséhez 10 millió éven keresztül 6 másodpercenként be kell következnie
egy ütközésnek!
Huszák László

Lassan nyakunkon a karácsony, ehhez
ajánlok egy nagyon finom, az ünnepi asztalra való halételt. Lehet készíteni tengeri
halfiléből is, csak akkor áztassák ki tejben
(legalább egy éjszakát hagyjuk állni) Nem
olyan ördöngös az elkészítése sem, de nem
mindennapi! Az íze és a tálalása pedig
leveszi a családot a lábáról.
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg fogas
filé, 1 db tojás, 1 dkg só, 10 dkg citrom, 2 dkg
halfűszer, 20 dkg baconszalonna szeletelt, 20
dkg zöld spárga mirelit, 1 csomag kapor, 1
csomag rétes lap, 0.5 dl olíva olaj, 1 kisebb
vöröshagyma, 15 dkg kaliforniai paprika, 1
cs. petrezselyem, 1 cs. Újhagyma, 80 dkg
burgonya, 0.5 dl tejföl.
Elkészítés: A fogas filét sózzuk, fűszerezzük, majd baconszalonnát alufóliára terítünk.
Majd a fogas filét formázzuk és a leesett
darabokat ledaráljuk és tejszínnel és petrezselyemzölddel, sóval és kaliforniai paprikával
ízesítjük. A fogas filét megkenjük tojásfehér-

jével és ráterítjük a baconszalonnára és rákenjük, a ledarált pépet, majd az előfőzött
zöld spárgát szépen belehelyezzük, kis
olvasztott vajjal megkenjük, majd az egészet
felgöngyöljük, és az alufóliába tekerjük,
erősen meghúzzuk, majd 30 percet gőzös
sütőben 180 °C fokon sütjük.
PAPRIKAMÁRTÁST úgy készítjük, hogy
kaliforniai paprikából lecsót készítünk és a
végén leturmixoljuk, és kész a mártás.
ÚJHAGYMÁS KRUMPLIS RÉTES készítése. A burgonyát héjában megfőzzük és melegen áttörjük, majd vajon a zöldhagymát
megfonnyasztjuk, majd olajozott réteslapra
a burgonyás hagymás tölteléket rakjuk és
tejföllel meglocsoljuk és felgöngyöljük. 20
percre sütőben 180 fokon megsütjük. A halat
karikára szeljük, rétessel és a mártással tálaljuk.
Citromfűvel és grillezett cukkínivel díszítjük.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Gazdag a magyar szókincs viccelésre is
- Borotvaélen táncol a hab.
- Négy szöglet lett a háromszögből.
- Jóska nagyapja nem himpellér volt, hanem
vincellér.
- Algériás, ill. allergiás vagyok én is a
parlagfűre.
- Álmos vagyok, elnyomott az állam, ill. az
álom.
- Nem illúzió a szerelem, a szerelõ is
szerelmes lett.
- Nem, nem puszedlit, sem nokedlit, hanem
pukedlit csinált a kislány.
- Mindennek van oka, a fejszének meg foka.
- A vadászhoz: Várj, míg sörét lesz.

Új Tapolcai Újság

- A tüzér félálomban: Be kell vetni az ágyut.
Felébredt: az ágyat.
- Parancs a kopasz katonának: Először hajrá,
utána a haj rá.
- Kiköpött apja, de nem az ablakon.
- Nedves, bocs' - Kedves közönségünk.
- Ki áll ott a kiállítás képei előtt?
- Állok a vártán, valaki vár tán.
- Az unoka nem a papa háton, hanem
hasonmása.
- Ő nem a Lalai Dáma, hanem a Dalai Láma.
- Tetkóval a karjukon indultak a fiúk a
TESCO melletti DISCO-ba.
Dr. Töreky László

SPORT

Testvérvárosunkban, Esteben jártunk
Október elején négy napot töltött Esteben
a Tapolcai Általános Iskola sportküldöttsége, kézilabdások és futballisták négy tanár kíséretében.
Október 4-én hajnalban vidám csoport
indult a hosszú útra. Minél közelebb kerültünk első úticélunkhoz, Velencéhez, annál
kíváncsibb tekintetek pásztázták a környéket.
A festői szépségű tájba burkolózó I. világháborús isonzói emlékmű széles és hosszú
lépcsősorát éppen csak megpillanthattuk az
autópályáról. Az érdeklődő tanulók rövid
történelmi leckét kaptak tanáraiktól az I.
világháború eseményeiről.
Velencébe érkezve fokozódott az izgalom.
A kis csapat tagjai ámulva nézték a vízivárost, Adria királynőjét, előbb csak a hídról
a Canal Grande-t, majd vaporettón utazva
csodálhattuk a világörökség részét képező
csodát. A hajónk mellett elhaladó gondolásokat szinte testközelből szemlélhettük. A
város fő közlekedési útvonala ez, melynek
bal és jobb partján több, mint száz palota
illetve templom sorakozik.
A Szent Márk térre érve csapatunk belevegyült a színes nemzetközi forgatagba. Villantak a vakuk a szemet gyönyörködtető épületek láttán. Velence központja ez a tér, melynek nincsen párja a földön, ahogy ezt Petrarca
írta. Három oldalról középületek veszik körül. Előttünk volt a Szent Márk-székesegyház
csodálatos díszítésű épülete, a harangtorony,
a loggetta, a zászlórudak, a prokuráciák, az
óratorony, a pátriárkák palotája.

Nehéz volt innen távozni, de tovább kellett
indulnunk Estebe. Ott már vártak minket vendéglátóink. A következő két napon a sporté
volt a főszerep. A fiúk labdarúgásban, a lányok kézilabdában mérték össze tudásukat a
helyi és a környékbeli csapatokkal. Nem volt
szégyenkezni valója egyik iskolás együttesünknek sem. A kézis lányok izgalmas, szoros mecscseket játszottak az estei sportcsarnokban, a
labdarúgásban a fiúk is odatették magukat.
Szép emlékekkel távoztunk testvérvárosunkból, Esteből. Köszönjük a lehetőséget.

Továbbra is eredményesek a tapolcai futók
Az év utolsó futóversenyein folyamatosan
dőlnek meg a részvételi rekordok.
Ahogy ez a Sárvár Saga félmaratoni versenyen is jellemző volt. 470-en álltak rajthoz,
köztük tapolcaiakkal. Városunkat három váltó
és 5 egyéni versenyző képviselte eredményesen a megméretésen. Egyéniben dr. Vidosa
Noémi, dr. Komjáti Sándor – egyéni csúccsal
–, Kozma Imre 1óra 55 perces idővel ért
célba. Gubián Judit az 5 km-es versenyt teljesítette. Férfi váltóban a két tapolcai csapat
azonos eredménnyel ért el első helyezést.

Juhász Judit világbajnoki bronzérmes!
A szlovéniai Mariborban rendezett korosztályos sakk-világbajnokságon remekül
helytálltak a tapolcai sakkozók. Egyetlen
magyar érmesként Juhász Judit (U-8) zárta a viadalt.
70 ország sakkozójának volt igazi megméretése a Mariborban rendezett korosztályos sakkvilágbajnokság. 12 korcsoport sakkozói ültek asztalhoz, hogy eldöntsék korosztályaik legjobbjait.
Magyarországot 24 fős küldöttség képviselte,
köztük 3 tapolcai, Juhász Judit, Érseki Tamara
és Bakos Balázs. A háromfős küldöttséget
Mádl Ildikó olimpiai bajnok sakkozónk kísérte.
Juhász Judit 11 mérkőzést játszott a világbajnokságon, ebből 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel végződött (a későbbi
győztestől, az iráni Motahare Aszaditól kapott ki). A tizedik körben világossal magabiztos játékkal legyőzte az indiai Gaurav Garimát,

majd a záró napon az azeri Malak Izmail ellen
sötéttel nyert. A Mádl Ildikóval készülő tapolcai sakkozó 8,5 pontjával lett tisztán harmadik. Juditnak sokat jelentett a verseny során
Mádl Ildikó jelenléte, ugyanakkor azt sem felejtette el, hogy nevelő edzője és felkészítője
Paréj József volt. Az utolsó – 5 órás, 68 lépéses – csatát követően, amikor már megvolt
a világbajnoki bronzérem, Juditnak az volt a
kérése, hogy beszélni szeretne Józsi bácsival,
hogy tőle tudja meg a hírt.
Ne feledkezzünk meg a másik két tapolcai
versenyzőről sem. Mindketten az értékszámuknak megfelelőt, az elvártat hozták. Érseki Tamara
az elérhető 11 pontból 5,5 pontot szerzett,
amellyel a 127 induló között a 62. helyet szerezte meg. Bakos Balázs szintén 5,5 pontot
szerzett a 196-os mezőnyben, amellyel a 102.
lett. Gratulálunk!

Ismerjük meg a Tapolca VSE Karate Szakosztályát!
Lapunkban eddig alig adtunk hírt a karatésokról. Most itt az alkalom, hogy vezetőjük, Kernya József 3 danos mester
beszéljen a szakosztályról, a klub történetéről, rendezvényeikről.
A mester először a tapolcai klub történetéről szólt.
– A magyar kyokushin karate 1980-as években került Tapolcára a honvédség keretein belül. A tapolcai klub akkor még a Bauxit SE-hez
tartozott. 1987-től lettem a szakosztály vezetője. 2007-ben a Tapolca Városi SE Karate Szakosztálya csatlakozott a Japán Nemzetközi Budo
Szövetségen belül létrejött Kyokushin Karate
Seibukai Szervezethez. A seibukai karate kiváló módszer az ember fizikumának, jellemének, akaratának, erkölcsének fejlesztésére.
– Mekkora tagsága van a szakosztálynak,
hol és milyen rendszerességgel folyik az oktatás és az edzés?
– Taglétszámunk a vidéki csoportokkal együtt

81 fő. A tapolcai oktatás a felnőtteknek heti
két alkalommal a Batsányi-gimnáziumban, a
gyermekeknek szintén heti kétszer a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában zajlik, amiből az egyik versenyedzés.
– Szólj az idei rendezvényeitekről, azokról,
melyeken részt vettetek, illetve azokról, mik
hátra vannak még a 2012-es évben!
– Július 5-8-ig 31 fővel vettünk részt Szigetmonostor-Horányban az V. nemzetközi
edzőtáborban, melynek vezetője Yukio Nishida
/7 danos mester/, a Seibukai Szervezet alapítója volt. Október 12-14-ig tapolcai helyszínen zajlott az okinawai kobudo edzőtábor,
melyen 17 fő vett részt, irányítását pedig az 5
danos mester, Nathalie Luce vállalta. November 11-én a Japánban rendezett nyílt nemzetközi seibukai karate versenyen is résztvevők
voltunk, majd november 16-18-ig Varsóban
tartózkodtunk okinawai kobudo szemináriumon, amit a jeles 9 danos mester, Kenyu Chien

sensei vezetett. Egyébként minden hónap utolsó hétvégéjén 3 edzésből álló továbbképző
szemináriumot tartunk az országos szervezet
fekete öves mesterei és edzői részvételével.
Egy jelentős rendezvényünk van még ebben
az esztendőben. Harmadik alkalommal rendezzük meg 2012. november 25-én a Batsányigimnázium tornatermében a Seibukai Szervezet gyermek és felnőtt versenyét.
– Köszönöm, hogy bemutattad a munkátokat. A harcművészektől mindig nagyon filozofikus gondolatokat hallhatunk, zárjuk akkor most
is egy bölcs gondolattal beszélgetésünket!
– A harcművészet tanítása szerint tisztelettel és szeretettel kell megtanulnunk élni. A
harcművészeti stílusunk, irányzatunk technikai repertoárja eszköz lesz a megfelelő életmód kialakításában. Így válunk adottságainkat és képességeinket együttesen használó,
nyugodt emberré – emberré, aki összhangban
van saját magával, igazi belső természetével.

Tapolca egyes váltóját Czili György 2 perces
előnnyel hozta az első váltásra id. Vadász
Attila előtt, a második szakaszon Zoboki
Mihály fél perccel jobban futott, mint ifj.
Vadász Attila, és a váltó harmadik szakaszán
Domán Rajmund és Domán Gábor együtt ért
célba azonos idővel. A verseny után a termálfürdőben lazíthattak a versenyzők.
Az év utolsó maratoni versenyét a Budapest Sportiroda Siófokon rendezte, szintén
részvételi csúccsal. Mintegy 3500 fő rajtolt
több kategóriában. A párosok versenyében
a Beke Mónika, Domán Gábor páros 3 óra 11
perces eredménnyel az abszolút 20. helyen
végzett, kategóriájukban pedig a nyolcadik
helyet szerezték meg. Egyéniben dr. Vidosa
Noémi 4 óra 18 perces idővel, Vadász Attila
pedig 3 óra 15 perc alatt teljesítette a távot.

Élmezőnyben
párbajtőrözőink!
Hétről hétre újabb sikereket érnek el hazai
és nemzetközi szinten is az Sz-L Bau Balaton Vívóklub párbajtőrözői. A rengeteg
munka, edzés meghozza a várva-várt eredményeket, hiszen utánpótlás és felnőtt vívóink is kiemelkedően teljesítenek.
A Tapolcán az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
által rendezett junior válogató versenyen
Siklósi Enikő és Siffer Klaudia döntőben 5. és
8. helyen végeztek
Budapesten országos kadet válogatón
Siklósi Gergely ezüstérmet, Siffer Klaudia 5.
helyezést szerzett. Ugyanitt junior korosztályban Felker Adrienn bronzérmes, Siklósi
Enikő – miután kikapott csapattársától,
Adrienntől a döntőbe jutásért – 11. lett.
Vívóink a pozsonyi Világkupán a rendkívül
népes nemzetközi mezőnyben (férfi 254 fő, női
199 induló) is szépen helyt álltak. Siklósi
Gergely a négy évvel idősebb rutinos vívók
között a 16-ba jutásért folytatott meccsen kapott ki a portugál Rod Maxtól. A női mezőnyben Felker Adrienn ugyancsak a 16-ba jutásért
maradt alul. Ellenfele a lengyel Zavoda volt.
A sűrű versenynaptárban egy dupla felnőtt
országos válogatóverseny következett Tatán,
ahol kiegyensúlyozott vívással Rédli András
mindkét napon a döntőbe került, egy bronzérmet és egy 5. helyezést vívott ki magának.
Felker Adrienn a második napon a döntősök
között a 8. helyét ünnepelhette.
2012 decemberében a legifjabb olimpici
vívóink Szolnokon állnak pástra, év végén
pedig a felnőtt Magyar Bajnokság egyéni és
csapatküzdelmei következnek.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB II. A nemzeti csapatbajnokság 3. fordulójában teljesen megérdemelt, nagyarányú
tapolcai győzelem született. KeszthelyTapolca Rockwool VSE 2:10. Az eredmény
értékét növeli, hogy a tapolcai csapatban 5
ifjúsági versenyző szerepelt.
A 4. fordulóban ugyan győzött a Tapolca
Rockwool VSE 7,5:4,5 arányban a Sárvári
FC ellen, de a szakvezetés nagyobb arányú
győzelemben reménykedett. A forduló után a
Tapolca az élen áll.
Megyei I. osztály: A 3. fordulóban Bányász
SK Ajka II.- Tapolca VSE II 2,5:9,5.
A Zala megyei bajnokságban szereplő Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda csapatának
eredményei: 2. fordulóban: ZalaszentgrótTapolca VSE-Kölcsey Nyomda 2:6. Magabiztos tapolcai győzelem. A 3. fordulóbanTapolca VSE-Kölcsey Nyomda-Nagykanizsa
III. 4:4. Nagy küzdelem után igazságos döntetlen született.
A XV. Kölcsey-kupa villám és rapid kétnapos
egyéni versenyre (október 20-21.) népes
mezőny (72 fő) jött össze. Az egyéni villámverseny ifjúsági győztese Árvai Eszter lett.

További sorrend: Ács Márton, Juhász Judit,
Sötét Barbara (Mindannyian a TVSE sakkozói). A felnőtteknél a dobogó mindhárom
fokára tapolcaiak állhattak: 1. Heiligermann
Gábor, 2. Marton József, 3. Bodó Bence.
Az egyéni rapid verseny ifjúsági bajnoka
Érseki Tamara lett Buzás Bertalan, Ács
Márton és Árvai Eszter előtt. A felnőtteknél a
győzelmet Bodó Bence szerezte meg, megelőzve Marton Józsefet és Gyarmati Jánost.
A Budapesten rendezett (október 27-31-ig)
Országos ifjúsági és gyermek sakkcsapatversenyen szép tapolcai siker született. A
gyermek csapatbajnokság (17 csoport) bronzérmese a Tapolca VSE együttese lett. Minden
elismerést megérdemelnek a tapolcai sakkiskola versenyzői, hiszen az igen erős mezőnyben a nyolc mérkőzésből hétszer nyerni
tudtak. A csapat tagjai voltak: Bakos Balázs,
Érseki Áron, Kauffmann Kristóf, Juhász
Judit, Bencze Balázs, Csalló Krisztián. Bakos
Balázs az első táblán elért 6,5 pontjával tábladíjat nyert.
Az ifjúságiak mezőnyében (37 csoport) a Tapolca VSE-Szeremley SI gárdája a 13. helyet
szerezte meg.

LABDARÚGÁS:

KÉZILABDA:

Véget ért a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szakasza. A TIAC együttese a
dobogó harmadik fokáról várhatja a tavaszi
folytatást. A még nem közölt mérkőzések
eredményei: Sümeg-Tapolca 1:1, TapolcaAjka 2:1, Tapolca-Ugod 3:0, Úrkút SK-Tapolca 1:1, Tapolca-Balatonalmádi 2:0, Balatonfűzfő-Tapolca 1:3.

Az NB II-es bajnokságban szereplő TVSE
női csapatának eredményei a legutóbbi fordulókból: Mosonszolnok-Tapolca VSE 21:23
(10:8) A Tapolca bravúros győzelmet aratott
az addig veretlen Mosonszolnok otthonában.
Komárom-Tapolca 26:24 (16:9). A Tapolca
csak magának köszönhette a vereséget. Celldömölk-Tapolca 26:22 (10:8). A tartalékos
Tapolca rendkívül küzdelmes mérkőzésen
nem érdemelt vereséget. Körmend-Tapolca
23:21 (10:9). A hazai pálya minden előnyét
élvező körmendi csapat ellen a Tapolca az
idei leggyengébb játékát produkálta.
Férfi felnőtt csapat eredményei: Ács-Tapolca
33:28 (17:14). Egyenlő erők küzdelméből a
hazai csapatnak kedvezett a hazai pálya. Bakonyerdő-Tapolca 28:18 (14:11). A megyei
rangadón a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét a Pápa. Hort SE-Tapolca 36:27
(13:13). Ötven percig vezetett a Tapolca, a
hajrát azonban nem bírta. Treff 07 SE (Érd)Tapolca 30:27. A végjáték most sem sikerült
a tapolcaiaknak.
Az oldalt készítette:
Antal Edit

NŐI KERESZTPÁLYÁS
LABDARÚGÁS:
Befejeződött a 7 csapatos női keresztpályás
labdarúgó-bajnokság őszi sorozata. A TVSEHonvéd hölgyei a 2. helyen zárták az őszt 14
ponttal, 32 rúgott és 5 kapott gól a mérlegük.
A házi gólkirálynő Gyarmati Renáta 9 góllal.
Az őszi utolsó fordulóban TVSE-HonvédTótvázsony 6:0 (4:0). Góllövők: Gyarmati
Renáta, Szabó Evelin 2-2, Torma Szabina,
Preininger Ivett 1-1.

TEKE:
A megyei bajnokság 8. fordulójában Herend
B-Tapolca VSE 5:1 ( 2055:1881).
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Meghívó
A Tapolcai Városi Képzőművész Kör
szeretettel meghívja Önt és Kedves
Családját a hagyományos évvégi kiállításainak megnyitóira:
• Időpont: november 30. 17 óra. Helyszín: a tapolcai volt Okmányiroda (a
piaccal szemben). A kiállítást megnyitja: Bognár Ferenc, a Tamási Áron Művelődési Központ igazgatója, önkormányzati képviselő. Megtekinthető:
november 30-tól december 9-ig.
• Időpont: december 13. 10 óra. Helyszín: Veszprém, Megyeháza, Szt. István
terem. A kiállítást megnyitja: Lasztovicza
Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke. Megtekinthető: december 13tól január 9-ig a Megyeháza nyitva
tartásának megfelelően.

Aranyminősítés
a Csobánc Népdalkörnek
A XVI. Térségi Országos Népzenei
Minősítő Versenyen a Csobánc Népdalkör aranyminősítést szerzett.
A győri Bartók Béla Megyei Művelődési Központban november 20-án megrendezett versenyre két népdalcsokorral készültek a tapolcaiak: Dr. Barsi
Ernő gyűjtéséből vittek magukkal Rábaközi népdalt, illetve Olsvai Imre Bako-

nyi népdalcsokra volt még a „tarsolyukban”.
Gratulálunk a Kocs Ida vezette népdalkörnek, amelynek tagjai: Czibók
Ernőné, Egyed Istvánné, Hazafi József
és párja, Lengyel Mihályné, Berecz
Lászlóné, Fehér György és párja, Fülöp
Gyuláné, Takács Józsefné, Tóth Józsefné,
Bakos Lászlóné és Burda Tibor. NHE

Koncertfilmek
a Városi Moziban
December 15. (szombat): Led zeppelin
Celebration Day – a legendás 2007-es
londoni koncert digitalizált változata;
December 17. (hétfő): Queen in Budapest – az 1986-os budapesti koncert digitalizált változata; December 28. (péntek): Opera on Ice – Európa-, világ- és
olimpiai bajnok műkorcsolyázók kűrjei
a világ leghíresebb operaslágereire, felvételről Veronából. Bővebb információ a
www.tapolcamozi.hu oldalon vagy személyesen a Tapolca Városi Moziban
(Tapolca, Fő tér 1.).

Házhoz megy
a Mikulás

December 6-án – rendelésre – ingyen házhoz megy a Mikulás a Dobó-lakótelepen.
Jelentkezni lehet a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület Facebook-oldalán,
vagy a 06-30/851-8498-as telefonon.

Fotó: Dancs

Ötödik alkalommal nyert aranyfokozatot az együttes

Észrevettük - szóvátesszük...
A SPAR melletti parkolóban lévő szelektív
hulladékgyűjtő-szigetet ismeretlen elkövetők megrongálták. Tettükre szinte nincs is
szó, a kultúrszintjüket minősíti.
Az esetről a Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjét, Kiss Nándort kérdeztük.
– Városunkban a régebbiekből (2005)
12+6, azaz 18 található. Ez még négy tárolóedényből áll, amelyek zárhatóak. Ehhez csatlakozott még 20 újabb fajta, amely
három tagot tartalmaz, a konténer jobb felső részén piros színű speciális zárral ellátva. Hétfőn, szerdán és pénteken végigjárjuk a 38 darab szigetet, hogy a félig, vagy
zsúfolásig pakolt tárolóedényeket ürítsük.
Hétvégén gyűlhet össze annyi hulladék,
hogy a fotón is látható állapot fogadja az
arra járókat, de az első munkanapon elszállítjuk. Mi magunk is elítéljük a vandalizmust, rongálást, hiszen ez a fajta jogsértő magatartás váltja ki a tisztességes
állampolgár felháborodását egy ilyen jellegű utcakép láttán. A Remondis Tapolca
Kft. a józan ész és a költséghatékonyság

elvén üríti a tárolóedényeket a felsorolt
napokon, a többi, ahogy Ön is említette, a
polgárok kultúrszintjén múlik!
Dancs István

Fotó: Vasáros
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Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját
2012. december 21-én 18 órára
a Fő téren feldíszített fenyőfához,
a Mindenki karácsonya
városi ünnepségre.
Ünnepi beszédet mond:
Sági István önkormányzati
képviselő.
Ünnepi műsor:
Márió karácsonyi összeállítása.
Közreműködik:
Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegység
Kicsinyek Kórusa.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
decemberi túraterve
2-án „Bakonyi Mikulás” 50/40/30/18/10
teljesítménytúra, Csesznek
8-án „Téli Kab-hegy” teljesítménytúra,
Nagyvázsony
8-án Kapolcs-Hegyestű-Zánka
22-én Nemesvámos-Tekeres-völgy-Csatár-hegy-Veszprém
31-én Évzáró szilveszteri túra, Badacsony-hegy
Für Ágnes
Változások:
www.sites.google.com/site/tapterm/

Fotó: Dancs

Felső fotókon az újabb, alul a régebbi szelektív hulladékgyűjtő-sziget –
a vandalizmus nyomaival

Országos bajnokság, tapolcai bajnokok

Gratulálunk!

Ünnepeljünk
együtt!

A Szenior Tollaslabda Országos Bajnokságot november 18-án rendezték
Budapesten, a nemrég átadott Hodos
Tamás Tollaslabda Csarnokban.
A műanyag labdás férfi páros kategóriában a tapolcai Gombkötő Richárd
és Pintér Ákos páros aranyérmet szerzett. A versenyzők a Keszthelyi Tollaslabda Egyesület színeiben indultak, mivel Tapolcán jelenleg nincs tollaslabda
egyesület. Jó hír: az I. Tapolcai HE-PA
Fallabda Sportegyesület a tollaslabdát,
mint sportágat felveszi, így a következő
mérkőzésen már a város színeiben indulhatnak a versenyzők, de a döntő mérkőzéseiket már most is „Tapolcás” pólóban vívták.
NHE
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