
A 250 évvel ezelőtt Tapolcán született Batsányi János-
ra, a látnok költőre nagyszabású ünnepségsorozattal
emlékezik a város május 6-a és 13-a között.

/A Batsányi Emléknapok részletes programja a 9.
oldalon olvasható./
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Nemzetközi
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XXI. Szent György-hegyi Napok
– Tisztelettel hajtunk fejet mindazok előtt,
akik az elmúlt évezredben itt éltek: dol-
goztak és reméltek, küzdöttek és álmod-
tak – mondta ünnepi beszédében a Hotel
Pelionban Császár László polgármester
április 5-én Tapolca Város Napján.

– Tapolca történelemkönyvének lapjait
az Ő szenvedélyük, hitük –, hogy maradni,
kivárni érdemes – kezdte írni és tette lehe-
tővé, hogy mi, a kései utódok – ma és itt –
ünnepelhetünk. Az Isten által rendelt, cso-
dálatos lakóhelyünk önmagáért beszél. A
Teremtő két kézzel osztotta kincseit az itt
megtelepülőknek. Adott élni segítő vizet és
földet, védelmet, vadat biztosító hegyet és er-
dőt – idézte Tapolca múltját a város vezetője.

/Írásunk a 4. oldalon „Mi, a XXI. század
tapolcai polgárai büszkék lehetünk elő-
deinkre” címmel./

A Vállalkozók Területi Ipartestülete a
szépen felújított Semmelweis utcai szék-
házában április 11-én tartotta soros tag-
gyűlését.

A tagok elnöki beszámolót hallhattak a
2012-es év tapasztalatairól, arról, hogy az

átmeneti időszakban milyen problémákkal
kellett szembesülnie a Testületnek, és azo-
kat miként oldotta meg. A Felügyelő Bi-
zottság beszámolóját követően a 2013. évi
munkatervről, az új feladatokról beszél-
gettek a jelenlévők.

Több mint két évtizedes múltra tekint
vissza a Szent György-hegyi borünnep,
amely idén április 23-tól 28-ig tartott.

Az április 23-ai megnyitó rendezvény-
nek Nyári Ödön pincészete adott otthont.
Lasztovicza Jenő, a térség országgyűlési kép-
viselője, a Veszprém Megyei Közgyűlés el-
nöke megnyitó beszédében arról szólt, hogy
a hegy gazdáinak ünnepe egy szakmai-
gasztronómiai-kulturális rendezvénysoro-

zattá nőtte ki magát, mindvégig szem előtt
tartva a kezdetekkor megfogalmazott célt:
megmutatni mindenkinek, hogy van a Ba-

laton-felvidéken egy hegy, amely olyan kli-
matikus sajátosságokkal rendelkezik, amely-
lyel kevés hely a világon. Ennek köszönhe-
tően olyan borokat termelnek rajta, amelyek
a világ csúcsboraival is felvehetik a versenyt.

/Összeállításunk a 3. oldalon Fontos a
borvidék… címmel./

A kézilabda népszerűsítését tűzte ki cél-
ként az a Comenius-pályázat, amelynek
keretében a Szász Márton Iskola és
EGYMI, valamint a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség tornát szervezett.

A Városi Rendezvénycsarnokban április
17-én rendezett tornára 5 külföldi – olasz,
osztrák, német – nevezett. Hazánkat egy
pápai és egy tapolcai csapat képviselte.

/Összeállításunk a 11. oldalon A kézi-
labdasportágat népszerűsítették címmel./

A taggyűlésén Vörös Béla elnök a 2013-as év feladatait is felvázolta
/Írásunk a 3. oldalon Új fejezet kezdődött... címmel./

Fotó: N. Horváth

A Szent György-hegy Hegyközsége, a Szent György-hegyért Alapítvány és
a Szent György-hegy önkormányzatai (Hegymagas, Kisapáti, Raposka, Ta-
polca) sokat tesznek azért, hogy a hegy és az ott termelt bor ismertté legyen

Fotó: Török Zsolt

Horváthné Somogyi Ildikó a „Tapol-
ca Városért” kitüntetést Császár
László polgármestertől vette át

Fotó: Sajcz

A tapolcai kéziseknek Császár
László polgármester adta át az ér-
meket

Fotó: Dancs

A szeretet világa
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában dr. Barsi Balázs tar-
tott előadást április 16-án.

A Biblia az emberről, a férfiról és nőről
című előadás középpontjába az Istentől el-
szakadt emberiséget, a földi lét célját állí-
totta Barsi atya, hangsúlyozva, Krisztus-
ban nincs nő és férfi, az emberpár elsősor-
ban Istené és csak utána lehetnek egymásé.

/Írásunk a 6. oldalon „Krisztusban nincs
nő és férfi” címmel./

Dr. Barsi Balázs ferences szerze-
tes Isten és az ember kapcsola-
táról szólt

Fotó: Dancs

Nagy felbontású, jó minőségű képet
adó térfigyelő kamerákat telepí-
tenek Tapolcára a közbiztonság és a
bűnmegelőzés érdekében.

A 12 új kamera helyét a város sajá-
tosságait figyelembe véve jelölik ki.
A kamerarendszer zárt, több hétnyi
felvételt képes tárolni. A felvételeket

a helyi rendőrség szigorú adatvédelmi
szabályok szerint kezeli, bűncselek-
mény esetén az elkészült és megőrzött
felvételeket bizonyítékként használja
fel.

/Írásunk a 2. oldalon A közbiz-
tonságért és a bűnmegelőzésért cím-
mel./

Új térfigyelő kamerák 
a településen

Batsányi Emléknapok
2013

Batsányi János arcképe 1799-ből. 
W. G. Kininger kompozíciója alapján 
rézbe metszette K. H. Pfeiffer



Tapolca Város Önkormányzata – együtt-
működve a Tapolcai Rendőrkapitányság-
gal – térfigyelő kamerarendszert telepít a
település területén a közbiztonság és a
bűnmegelőzés érdekében. A kivitelező
céggel ünnepélyes keretek között írta alá a
szerződést Császár László polgármester
április 4-én a Városházán.

Menyes Vilmos, a kivitelező cég képviselő-
je elmondta, hogy a városban olyan korszerű,
IP-kamerás térfigyelő rendszert alakítanak ki,
amely már több településen is „bizonyított”.
A rendszer 12 új és két, már korábban elhe-
lyezett kamerából áll. Helyüket a város sajá-
tosságait figyelembe véve jelölik ki. A rend-
szer bővíthető.

Rausz István alezredes, a Tapolcai Rendőr-
kapitányság parancsnoka annak az örömének
adott hangot, hogy Tapolca Város Önkormány-
zata a bűnmegelőzésből példát mutat. Majd
arról szólt, hogy a kamerák a tisztességes em-
bert megnyugtatják, a bűnös szándékút elret-
tentik, az átutazó bűnelkövetőket pedig távol
tartják. A pozitív eredmények azonnaliak. A
rendszer központját a rendőrkapitányságon szi-
gorú adatvédelmi szabályok szerint kezelik,
bűncselekmény esetén az elkészült és megőr-
zött felvételeket bizonyítékként használják fel.

– A város közigazgatásban vállalt szerepe,
földrajzi-gazdasági elhelyezkedése, intéz-
ményrendszere, kereskedelme, turisztikai
vonzereje – sajnos – kihatással van a bűn-
cselekmények mennyiségére, a bűnelkövetők
számára is – mondta Császár László polgár-
mester. – Ez a tény is motiválta a várost, hogy
2007-ben megalkossa az „Együtt Tapolca
Biztonságáért” című koncepciót, amelyben a
térfigyelő rendszer kialakításának igénye is
szerepelt.

Az Önkormányzat által már korábban el-
nyert „Korszerű IP technológiás kamerarend-
szer tervezésére” kiírt pályázat során született
„Tapolca Város térfigyelő rendszerének kivi-
teli terve”. A kamerarendszer fejlesztésének
összköltsége 8.103.089 Ft, az elnyert támoga-
tás összege 6.482.471 Ft, az önrész 1.620.618
Ft. A térfigyelő kamerákat nemcsak a város-
ba bevezető utak mentén található körforgal-
mi csomópontoknál helyezik el, de a leglá-
togatottabb városi helyszíneken is. (Malom-
tó, Tavasbarlang, Köztársaság tér, Ady E.
utca, Fő tér, Deák F. utca, Hősök tere, Déli
Városkapu parkoló, Tapolca-Diszel városrész,
illetve a Dobó-városrész bejárata.)

– Az előfinanszírozású pályázat az enge-
délyeztetésekkel kezdődik, ugyanis az áram-

szolgáltató oszlopaira kerülnek. A telepítés
június 25-ig fejeződik be, így már az idegen-
forgalmi szezonban is szolgálják a közbiz-
tonságot és a bűnmegelőzést – hangsúlyozta
a polgármester. Majd itt is köszönetet mon-
dott Kontrát Károlynak, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkárának, hogy mindvégig fi-
gyelemmel kísérte a tapolcai pályázat sorsát.                            

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

A Képviselő-testület április 5-én soros ülést
tartott. Az ott tárgyalt napirendekről és a ve-
lük kapcsolatos döntésekről Császár László
polgármester adott tájékoztatót lapunknak.

– Tapolca Város Önkormányzata ezen az
ülésen módosította a 2013. évi költségvetés-
ről, a végrehajtásával kapcsolatos szabályok-
ról szóló rendeletét. Erre azért volt szükség,
mert a város 2013. március 1-jétől közös
önkormányzati hivatalt – Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal – működtet Gyulakeszi
és Raposka községekkel, és a közös önkor-
mányzati hivatal költségvetését meg kellett
határozni, ugyanis a csatlakozással megnöve-
kedtek a működési kiadások (4 fő dolgozó
részére bér, illetve dologi kiadások).

– A tárgyalt napirendi pontok között szere-
pelt az Önkormányzat folyószámlahitel felvé-
telének kérelme. A jogszabály előírása alap-
ján működési célú hitelt tervezni nem lehet,
ugyanakkor a Stabilitási törvény engedi, hogy
az önkormányzat kormányzati engedély nél-
kül éven belül ún. folyószámlahitel felvéte-
lével éljen, amennyiben átmeneti likviditási
problémái fordulnak elő. Az önkormányzati
saját bevételek legnagyobb része a helyi adók-
ból származik, amelyek többnyire évente két
alkalommal (március és szeptember) folynak
be. A költségvetési kiadásaink teljesítése ugyan-
akkor folyamatos, az intézményeket finanszí-
rozni kell, a pályázati forrásokból megvaló-
sítandó projektek esetében is előfordul, hogy
előfinanszírozást kell alkalmazni. A korábbi
évek gyakorlatának megfelelően, folyószám-
lahitel célra 50 millió forint összegű hitelt vesz
fel az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-től
2013. szeptember 30-ig terjedő időszakra.

– A testületi ülésen módosítottuk az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló rendeletet. A módosításra több
okból került sor. A helyi önkormányzatról szó-
ló törvény meghatározza, hogy az SZMSZ mi-

lyen kötelező tartalmi elemeket foglaljon ma-
gába. Többek között tartalmaznia kell, hogy a
személyes érintettségét bejelenteni elmulasztó
képviselőt milyen jogkövetkezmény éri. Fon-
tos változás még, hogy a közút kezelője a
Képviselő-testület, ezért a napi munka előse-
gítése érdekében a hatáskört eddig gyakorló
jegyzőre célszerű átruházni. Ez az átruházás az
SZMSZ módosításával történik meg.

– A temetőkkel és a temetkezéssel kapcso-
latos önkormányzati rendeletek módosítása is
szerepelt a napirendi pontok között. Tavaly,
de különösen az idei évben az a tapasztalat,
hogy a temetkezési vállalkozók sok esetben,
különös méltánylást érdemlő körülmények nél-
kül – az Általános Igazgatási Csoportot kész
tények elé állítva – szombatra fogadnak te-
metést. A rendelet azon részét, hogy legalább
3 munkanappal előbb kell jelezni a temetési
szándékot, nem minden esetben tartják be. Je-
lenlegi emberi erőforrás kapacitásunk csupán
a hétköznapi temetést teszi lehetővé. A meg-
szaporodott szombati temetések miatt plusz
egy fő temetőőr alkalmazása lenne szüksé-
ges, de ezt a költségvetés nem teszi lehetővé,
így a hétvégi (vasárnap nem lehet temetni),
szombati temetésnek külön díjat, hétvégi fel-
árat állapítottunk meg. A temetőőr a túlmunká-
ért díjazást is fog kapni, így a hétközepi fela-
datellátás sem sérül. A rendelet módosításában
szerepel még az urnasírhelyek megváltása is.

– Tárgyalta a Képviselő-testület a lakás és
nem lakás célú bérlemények felújítási tervét
is. Az ingatlanokat kezelő Városgazdálkodási
Kft. 2013. évre vonatkozóan összeállított fel-
újítási tervjavaslata 41.550.000 Ft-ról szól az
alábbi épületeket illetően: Deák F. u. 21. sz.
alatti lakóépület, Május 1. u. 4/2. sz., Kossuth
L. u. 1. és 2. sz., a Fő tér 10., valamint a 12.
sz. alatti épület és a Keszthelyi út 9 sz. alatti
épület. De az Ipar u. 2. sz. alatti többlakásos
lakóépület (Fecskeház) felújítására, a Casco-
ház liftjének a javítására is szükség lenne. A
Testület elfogadta a Kft. felújítási tervét, de a
felújításokhoz kb. csak 23 millió forint áll
rendelkezésre. Meg kell vizsgálnunk, hogy
mi az, amit ebből az összegből fel tudunk újí-

tani, illetve milyen saját forrásból tudnánk a
fenti összeget kiegészíteni.

– A testületi ülésen elfogadtuk Rausz István
rendőrkapitány beszámolóját Tapolca közbiz-
tonsági helyzetéről. Ebből megállapítható,
hogy a város, a térség közbiztonsága az elmúlt
évekhez viszonyítva javult, országos és megyei
szinten is a felső harmadba tartozik a térségünk.

– A Tourinform Iroda 2012. évi működésé-
ről és 2013. évi terveiről számolt be a Testület-
nek Minorics Tamás irodavezető. Az elmúlt na-
pokban kaptunk egy tájékoztatót a Turizmus
Zrt-től, amelyben értékelték az ország 127 Tour-
inform Irodájának tevékenységét. A tapolcai
előkelő helyen szerepel benne, messze felette
az átlagnak.

– Tárgyalta a Képviselő-testület a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása lét-
számcsökkentési pályázatának benyújtását (5
fő), ugyanis minden tagönkormányzatnak hoz-
zájárulási nyilatkozatot kellett tennie. A lét-
számcsökkentéssel öt és fél millió forint pályá-
zati forráshoz juthat a kistérség. Ez csökken-
tené Tapolca hozzájárulási összegét is. Még
egy napirendi pont foglalkozott a Társulással. A
Kistérségi Tanács az elmúlt ülésen már elfo-
gadta azt a módosítást, hogy június 30-ig a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, 2013.
július 1-jétől pedig Lesenceistvánd Hivatal és
polgármestere látja el a gesztor feladatát. A
fenti megállapodásokat Tapolca Város Önkor-
mányzata az április 5-ei ülésén hagyta jóvá.
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfoga-
dás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ: 

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető 87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető 87/511-156
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető 87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető: 87/511-152
Gyermekjóléti Szolgálat: 87/511-150/195-ös mellék
Polgári védelem:              87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00
óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/511-157, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály: 87/511-400
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420, Fax: 87/321-721
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Mb. hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.
Tel: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolcai@oai.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/511-280, Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-283
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel: 87/413-222, Fax: 87/413-609
E-mail: veszpremmmktapolca@LAB.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes: 
Zsadányiné Kovács Judit 87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.
Telefonszám: 87/414-485, e-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 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: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00
óráig, kedd: 8.00-12.00 óráig, péntek: 13.00-17.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók: 
8300 Tapolca, Hősök tere 11. 
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság: 
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

Ügyfélfogadási
rend változása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Tapolcai Járási Hivatal Törzshivatalának
(Hatósági Osztály és Okmányirodai Osz-
tály), valamint a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Járási Gyámhivatalának ügy-
félfogadási rendje 2013. május 6. napjától
az alábbiak szerint változik: hétfő: 8.00-
17.00 óráig; kedd: nincs ügyfélfogadás;
szerda: 8.00-16.00 óráig; csütörtök: 8.00-
13.00 óráig; péntek: 8.00-12.00 óráig.

Benczik Zsolt
hivatalvezető

Felújítási terv készült 
az önkormányzati tulajdonú lakás
és nem lakás célú bérleményekről

A közbiztonságért és a bűnmegelőzésért

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a májusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban ke-
rülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
május 6. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
május 13. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
május 27. 13:00-15:00

Császár László
polgármester



2013. április    3Új Tapolcai Újság

AKTUÁLIS

Európai Uniós forrásból új aszfalt-
burkolatot kapnak Tapolca egyik leg-
forgalmasabb útszakaszai, a Keszthe-
lyi út és a Május 1 utca. 

Tapolca Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett az Új Széchenyi Terv
Közép-dunántúli Operatív Program kere-
tén belül az „Önkormányzati tulajdonú bel-
területi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra
2012. január 30-án nyújtotta be projekt-
javaslatát, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, mint Irányító Hatóság 2012. április
16-án támogatásra érdemesnek minősített. 

A „Tapolca belterületi önkormányzati
tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u.
korszerűsítése” című, a KDOP-4.2.1/B-11-
2012-0037 azonosítószámú projekt Támo-
gatási Szerződésének megkötésére 2012.
június 25-én került sor.

A projekt az Európai Unió Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapjából 96.321.327,- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A 107.023.698,- Ft összköltségű pro-
jekt önrészének biztosítására Tapolca Város
Önkormányzata vállalt kötelezettséget. 

A projekt kivitelezési és befejezési határ-
ideje: 2013. március 25. — 2013. július 31.

Tapolca Város Önkormányzatának és a
városnak is régi „vágya” teljesül azzal, hogy
megtörténhet a Keszthelyi út és a Május 1.
utca korszerűsítése. A projekt megvalósí-
tása során a Keszthelyi út Ipar utcai kör-
forgalmi csomópont és a Hősök tere közötti
szakaszának, valamint a Május 1. utca teljes
hosszának felújítására kerül sor. A projekt
lehetőséget biztosít a tárgyi útszakaszok
felújításán túl a burkolat megerősítésére, a
csapadékvíz elvezetés javítására, a forga-
lombiztonság és gyalogosközlekedés biz-
tonságosabbá tételére. 

A Kedvezményezett hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásá-
val kiválasztotta kivitelezőnek a Horváth-Ép
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft-t. A munka-
terület 2013. március 25-én került átadásra. 

Az Önkormányzat fő célja a korszerűsítés
során, hogy minél előbb befejeződjenek a
felújítási munkálatok. Mivel Tapolca legfor-
galmasabb útszakaszait érinti a felújítás,
ezért a Kedvezményezett kéri mind a gép-
járművel közlekedők, mind a gyalogosok,
mind pedig a környékbeli lakosok és vállal-
kozók türelmét, megértését az esetlegesen
felmerülő kellemetlenségek miatt. 

Kezdődik a Keszthelyi út és

a Május 1. utca felújítása

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tapolca Város Önkormányzata 
Cím: „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdo-
nú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése”
E-mail: polghiv@tapolca.hu 
www.tapolca.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Április 22-én a Varjú Fogadó és Rendez-
vényházban tartotta soros programját az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Tapolcai Szervezete. 

A rendezvényen két elismert barlangász,
Szilaj Rezső és Horváth Sándor tartott élmény-
beszámolót a Tapolcai Plecotus Barlangku-
tató Csoport legújabb, országos jelentőségű
eredményeiről, amelyeket Tapolcán és a Keszt-
helyi-hegységben értek el. 

Lapunk kérdésére elmondták, hogy a há-
rom nagy barlang (Tapolcai-barlangrendszer)
természetes kapcsolattal való összekötésével,
és közel 10 km-es hosszával hazánk negyedik
leghosszabb barlangjává lépett elő.

Szóltak még a Halápi út kivezető végén
található „Kincsesgödör”-ről is, ahol egy nagy-
méretű barlangterem és több jelentős járat
vált ezáltal ismertté. 

Horváth Sándor tartalmas előadása után
Szilaj Rezső a Keszthelyi-hegységben elért
eredményekről beszélt: a Kessler Hubert-bar-
langban egy 200 méternél mélyebbre vezető
barlangot tárt föl. Mindkét barlangász fotók-
kal és videókkal is színesítette mondandóját.

– Országos jelentőségű eredményeinknek
köszönhetően a média is felfigyelt ránk, így
azóta sokan érkeznek, akik segítenek nekünk
– tájékoztatott Horváth Sándor.

Dancs István

Kétségtelen, hogy a Tapolcai-medence
egyik leglátványosabb tanúhegye a Szent
György-hegy, amely egyben névadója is az
immár huszonegyedik rendezvénysorozat-
nak, a Szent György-hegyi Napoknak. Ez a
borünnep nemcsak a minőségi nedűkről,
hanem a szakmáról, kultúráról, gasztro-
nómiáról és turisztikáról is szól.

Az évről-évre népszerűbb rendezvény idén
is borversennyel vette kezdetét április 23-án a
Nyári Pincében. A megnyitón Lasztovicza
Jenő, az eseménysorozat fővédnöke, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke, országgyű-
lési képviselő emelte ki a borvidék, a borok
népszerűsítésének fontosságát. Tóth János
Zoltán már a Szent György-hegy Hegyköz-
ség leköszönő elnökeként köszöntötte a meg-
jelenteket (utódja Knolmajer Ferenc lett).

Nyári Ödön házigazda szavai után került
sor a borversenyre. – Idén 127 mintát bírált el
a szakmai zsűri. Végül 29 bronz, 62 ezüst, 13
arany és 5 nagyarany minősítés született.

Április 25-én a Hotel Gabriellában rande-
vúztak az ínyencek, ahol egy borvacsora ke-
retében házasították a hegy borait a gasztro-
nómiai csodákkal. 

Nem maradhat el egyetlen esztendőben sem
a szakmai konferencia. A Széchenyi István

Szakképző Iskolában április 26-án Győrffyné
dr. Jahnke Gizella, a Badacsonyi Kutatóinté-
zet tudományos munkatársa tartott tartalmas
előadást. A szőlőfajták származását taglalta a
genetikai kutatások tükrében. Ezt követte az

eredményhirdetés, majd az aranyérmes borok
kóstolása.

Április 27-én verőfényes napsütésben kez-
dődött a borutak bejárása (Szent György Bor-
út – Hegymagas, Bazaltorgona Borút – Kis-

apáti, Szent Mihály Borút – Raposka), ahol
nem pusztán hazai, hanem erdélyi és finn
vendégek, borkedvelők is csatlakoztak a 
programhoz. Délután került sor a Hegy Fiai
Rend találkozóra és a hegyi Szőlő jövések be-
mutatására. A hegymagasi rendezvény része
volt a Fonográf Emlékzenekar fellépése.

A több napon át tartó színes Szent György-
hegyi Napok forgatagának méltó záróakkord-
ja minden esztendőben a szabadtéri szentmi-
se, bor- és kenyérszentelés. 

Április 28-án reggel a hegymagasi kul-
túrház előtt a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
térzenéjével vette kezdetét a program, majd
felvonult a tömeg a Lengyel-kápolnához.
Előtte a fúvósok, táncosok, huszárok, bor-
lovagrendek, egyházak képviselői haladtak.
A vendégsereg a Szászi Pince előtt pihent
meg. 

A tavalyihoz hasonlóan, a hegyoldal több
pontján idén is megállt a tömeg, amíg 
dr. Cséry Gergő plébános megszentelte, meg-
áldotta a termőföldet, a szőlősgazdákat, majd
a szabadtéri szentmisén a bort és a kenyeret.
Így zárta kapuit a huszonegyedik alkalommal
megrendezett szakmai, kulturális, gasztronó-
miai és turisztikai seregszemle. 

Dancs István

Feltárul a Tapolcai-barlangrendszer

A Vállalkozók Területi Ipartestülete
április 11-én tartotta soros taggyűlését a
székházában.

A taggyűlésen Vörös Béla elnök arról
számolt be, hogy a 2012-es év átmeneti,
alapozó év volt a tagság életében. Míg az
első félévben még külön működött a három
– vállalkozókat, iparosokat, kereskedőket
tömörítő – testület, addig a második
félévtől már a Vállalkozók Területi Ipartes-
tülete néven folytatja tevékenységét. Az új
élet új kihívásokat és új feladatokat is ho-
zott. A sikeresen megtartott Semmelweis
úti székházban már felújítások is történtek,
a vizesblokk és a nagyterem is átalakult.
Bár árbevétele még nem volt a kezdeti idő-
szakban az új Testületnek, ennek ellenére a
talponmaradás, a túlélés mellett sikerült
olyan rendezvényeket tartaniuk, amelyek-
nek nem titkolt célja az volt, hogy közelebb
hozza egymáshoz a tagságot. Fontos szem-
pont volt az is, hogy a különböző szerve-
zetekkel, intézményekkel, az IPOSZ-szal, a
helyi önkormányzattal folyamatos legyen a
kapcsolattartás.

Az új összetételű tagság is igyekezett a
megváltozott helyzetben „helytállni”.

A jövő terveiről szólva az elnök elmond-
ta, hogy a különböző rendezvények mellett
egy Üzleti Klub indítását is tervezik. Ez a
klub arra lesz hivatott, hogy segítse a tagsá-
got az aktuális jogszabályokban, az adózás-
ban és a szakmák újabb kihívásaiban való
eligazodásban. A foglalkozásokra az adott
területek szakembereit hívják meg. 

– Az első alkalomra, április 15-én kerül
majd sor – mondta Vörös Béla –, ahol az új
online pénztárgépek kezeléséről, az aktuá-
lis munkaügyi kérdésekről esik majd szó.

A beszámoló végén az elnök arra kérte a
tagságot – és rajta keresztül mindenkit –,
hogy aki bármilyen dokumentummal, fotó-
val, információval rendelkezik a székház,
illetve a régmúlt tagság tevékenységéről,
bocsássa a Testület rendelkezésére, hogy
azt egy, a székházban nyíló állandó kiállítás
keretében bemutathassák. Mert így is sze-
retnének tisztelegni a régmúlt idők iparo-
sainak emléke előtt.

N. Horváth Erzsébet

Új fejezet kezdődött a helyi iparosok,
vállalkozók testülete életében

Fontos a borvidék, a Szent György-hegy és az ott termő borok népszerűsítése

A Jobbik támogatja a rezsicsökkentést
Ez volt a tárgya annak a sajtótájékozta-
tónak, amit Dobó Zoltán a Jobbik tapolcai
frakcióját képviselve tartott március 26-án.

Dobó Zoltán elmondta, hogy minden olyan
kezdeményezést támogatnak, ami a magyar
nemzet érdekét szolgálja. Így ezt is, amennyi-
ben valóban a számlákon szereplő összegek
csökkentését jelenti. – Miért nem tudják az
emberek kifizetni a közüzemi költségeiket? –
tette fel a kérdést a jobbikos politikus. Ez egy
folyamat része – mondta, majd kifejtette,
hogy az összes fogyasztási cikk világpiaci
áron van, a bérek pedig harmadik világbeliek
hazánkban – hangsúlyozta. – A magyar ember
szívesen fizet, ha van miből. Nincs másra szük-
ség, csak tisztességes munkára. Ez teremt
újabb munkát és értéket. Ha ez nincsen, akkor
az elemi dolgok is luxussá válnak. Úgy tűnik,
a multi cégek semmilyen nyomásra nem kí-
vánnak rezsit csökkenteni. Leginkább ver-
senyképes jövedelemre lenne szükség, hiszen
sok esetben bizonyos fogyasztási cikkek

drágábbak, mint az Unióban. Súlyosbítja a hely-
zetet, hogy a forint árfolyam ingadozása min-
dent befolyásol – szögezte le Dobó Zoltán, aki
úgy vélekedett, hogy a magyar munkaerőt támad-
ják így a pénzügyi spekulánsok, nem a forintot.

A jelenleg elérhető forint alapú hitelek és a
jegybanki alapkamat összefüggéseiről elmond-
ta, hogy a Nemzeti Banknak a nemzeti fize-
tőeszköz feletti őrködés a feladata. A Nemzeti
Bank és a kormány között nem volt meg az
összhang az elmúlt kormányok idején. Dobó
Zoltán szerint olyan forinthitelekkel kellene
elárasztani a lakosságot, amelyeket fel tud
vállalni. Sok esetben nem tudják felvenni a
jelenleg elérhető hiteleket ezekkel a feltéte-
lekkel az igénylők, mert a rendkívül alacsony
jövedelmek miatt nem vállalhatók a törlesztő
részletek. Úgy fogalmazott, hogy jóval a je-
lenlegi kamatszint alatt kellene tehát kiváltani
a jelenlegi hiteleket. – A devizaalapú hitel
csapda volt, az ország kifosztására jött létre –
tette hozzá. Kovács Melinda

A Szászi Pincénél tartottak pihenőt a résztvevők

Fotó: Dancs
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ÜNNEPELT A VÁROS

„Mi, a XXI. század tapolcai polgárai büszkék lehetünk elődeinkre”
– Mi, a XXI. század tapolcai polgárai büsz-
kék lehetünk elődeinkre. Büszkék arra, hogy
a XIV. század közepén városunk a Balaton-
felvidék legjelentősebb központja, a nemesi
vármegye közgyűléseinek állandó székhelye
volt, „királyi meghagyásból és tekintéllyel”
többször bíráskodott itt a nádor. 635 évvel ez-
előtt, 1378-ban Tapolcát már mezővárosként
említi egy oklevél – mondta a Város Napján
ünnepi beszédében Császár László április 5-én.

Az elmúlt tapolcai évszázadokat megidéz-
ve az ünnepi szónok a XIX. század utolsó
harmadát a város ezredévnyi történelme nagy
pillanatának nevezte. Az volt az az időszak,
amikor a polgári lét, a civil kurázsi olyan élet-
tereket teremtett, amelyekre ma is büszkék az
itt élők. Virágzott az ipar, a kereskedelem,
kiépült a vasút, a város alatt meghúzódó pin-
cerendszerben tárolták a környék messzeföl-
dön híres borait.

– Mi tette, tehette sikeressé az adott korok
tapolcai polgárait? – tette fel a kérdést a város
vezetője. A választ is Ő adta meg.

– A hit, a remény adott biztos alapot ahhoz,
hogy megéljék és túléljék korukat – mondta.
– A „Most élj!” hamis imperatívusza nem fe-
lejttette el velük, hogy a ma ültetett diófa csak
az utódoknak terem, hogy idő kell ahhoz,
hogy az elvetett magból kenyér legyen. 

– A beköszönő XX. század első évtizedében
óriási sokk érte a várost – emlékeztetett Császár
László. – Ott ütöttek sebet a település polgá-
rainak lelkén, ahol a legjobban fájt. Az identi-
tástudatukat vették el tőlük. 1906-ban nagyköz-
séggé minősítették vissza hőn szeretett lakóhe-
lyüket. A kollektív fájdalom, a csalódottság ter-
meszként rágta az itt élők lelkét. Lassan elsor-
vadt az akarat, a tenni akarás szándékából tes-
pedés, vegetáció lett. A reménytelenség évtize-
deit két világégés súlyosbította városunkban is. 

– 1966-ban, azaz 60 évvel azután, hogy le-
minősítették a települést, szinte alig éltek már
azok közül, akik e szomorú ténynek szem-
tanúi és „mementói” voltak, de még át tudták
adni utódaiknak a vegetációban is megőrzött
hitüket. 

– Ahhoz, hogy a 47 évvel ezelőtt újra városi
rangra emelt település léptékében is kiérdemel-
je az elnevezést, a Bakonyi Bauxitbánya Vál-
lalat nyújtott hatalmas segítséget már a ’60-as
évek végén. Itt építette fel az irodáját, óriási
lakásépítésbe kezdett, hogy az ország különbö-
ző részeiből idehozott szakembereinek, bányá-
szainak otthont teremtsen. A megnövekedett
lakosságszám, az új típusú élet szükségessé és
lehetővé is tette, hogy az infrastruktúra is fej-
lődjön: utak, orvosi rendelők, iskolák, óvodák
létesültek. A város megépítette a kórház új bel-
gyógyászatát. A kultúra, a közművelődés, a
sport is új színtereket kapott. Megnyitották a
Városi Strandot.

A közelmúlt és a jelen városfejlesztő ese-
ményeinek felsorolásakor Császár László a tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt városépítő Ács
János emléke előtt is tisztelgett. Szólt arról,
hogy a XX. század utolsó és XXI. század első
évtizedében látványos fejlődés részesei lehet-
tek a település polgárai. – Ismét a változó,
friss szél felé fordíthatta a város az arcát: hit-
tel és reménnyel feszült neki az új kihívások-
nak. Lakások, új lakóövezetek, utak, körforgal-
mi csomópontok, parkolók, kerékpárutak épül-
tek, aszfaltburkolatot kaptak az utcák, elkészült
a szennyvízcsatorna-hálózat. Tíz évvel ez-
előtt Tapolca-Diszelben új háziorvosi rendelő
épült, majd néhány év múlva a kórház területén
– kistérségi összefogással és állami segítség-
gel – központi háziorvosi ügyeletet avattunk.
5 évvel ezelőtt adtuk át az új és korszerű járó-

beteg szakellátást az intézmény épületében. A
nemzetközi hírű gyógybarlangunkat a világ
különböző pontjairól keresik fel a gyógyulni
vágyók. Megújultak a város iskolái, óvodái,
korszerűsödött a bölcsőde, új játszóterek épül-
tek. Tevékenységével mára már nemzetközi
hírnevet szerzett a városnak a 2000-ben léte-
sült Pannon Reprodukciós Intézet. Átadtuk a
Városi Rendezvénycsarnokot, megtörtént a
sporttelep rekonstrukciója. Gyönyörűvé vará-
zsoltuk a Tópartot, új közösségi színtereket
hoztunk létre, megújult a Városi Mozi. Ün-
neplésre, szórakozásra lehetőséget adó prog-
ramok, rendezvények egész sora várja tavasz-
tól szilveszterig az itt élőket és az idelátogató
turistákat, akiknek méltó fogadására megépí-
tettük a Déli Városkaput. Sokoldalú testvér-
városi kapcsolatokat ápolunk. A művészetek,
a kultúra, a társadalmi létet mozgásba hozó és
tartó civil szervezetek, a sport otthonra talált
városunkban. Ezt hírvivőink egész sora jelzi.
A régmúlt idők neves és névtelen hőseinek
tiszteletére, történelmünk sorsfordító pillana-
tainak megidézésére történelmi emlékhelye-
ket létesítettünk. Vendégeink fogadására Ven-
dégváró Díszpark létesült a Köztársaság té-
ren, mellette egy néhány éve épült, impozáns,
négycsillagos szálloda várja vendégeit. Gyógy-
és borturizmusunk fejlődése egyre többeket

késztet arra, hogy messze vidékről felkereked-
ve, személyesen ismerkedjenek meg velük. 

A közösségi tett szintjére emelkedett egyé-
ni akaratokért, a mindennapok kis csodáiért,
az emberi kapcsolatok kiteljesedésének elő-
segítéséért, az egymás felé fordulás új színte-
reinek megteremtéséért, a múlt örökségének
ápolásáért, a jövő nemzedékének diófát ültető,
felelős magatartásáért Tapolca Városa a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaságtól 2004-ben Hild
János-díjat kapott. A Virágos Magyarorszá-
gért indított mozgalom díjazottjai között is ott
van városunk, de a Kerékpárosbarát telepü-
lés és a Napkorona bajnoka címet is elnyertük
már. A városépítésben oroszlánrészt vállaló, a
2008-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács
János polgármester 2005-ben vehette át a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége és a Polgár-
mesterek Egyesülete által alapított Polgármes-
teri Ezüstlánc elismerést. Hálás szívvel gon-
dolok még ma is azokra az évekre – 1998-
2006-ig –, amikor mellette alpolgármester-
ként tevékenykedhettem. Ács János nemcsak
arra adott mintát a közért tenni akaróknak,
hogy életük legfőbb rendezőelve a köz szol-

gálata kell, hogy legyen, de arra is, hogy a
személyes példa a legfőbb iránymutató, hogy
„égni kell annak, aki gyújtani akar”. 

– Tapolca legújabb kori vállalkozása, a
„Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitá-
ciójára” benyújtott pályázatunkat még Ő in-
díthatta útjára, de a sikerét már nem érhette
meg. A közel egymilliárd forintos beruházás
megvalósítása már ránk várt. A hamarosan
befejeződő rehabilitáció keretében új, tájba
illő „köntöst” kap a Tamási Áron Művelődési
Központ és a Wass Albert Könyvtár és Mú-
zeum. Megszépültek a Fő tér körüli belső ud-
varok, a parkjaink, megújul a Tópresszó, sé-
tány épül a Tapolca-patak mellett.

A jelen feladatainak elvégzéséhez a város
polgárainak segítségét kérte Császár László.

– „Egynek minden nehéz; sokaknak sem-
mi sem lehetetlen” – idézte Széchenyi István
üzenetértékű szavait.

– Ahhoz, hogy a közös akaratból tettek le-
hessenek, az állami adósság-átvállalás is óriá-
si segítséget nyújt. Meggyőző érveinknek és
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő köz-
benjárásának köszönhetően az adósságállo-
mányunk 65%-át, azaz 1.152.008.601 Ft-ot
vállalt át a magyar állam. Köszönettel tar-
tozunk ezért, hiszen így 10-15 évig, évente
százmillióval kevesebb adósságszolgálatot kell

teljesítenünk. Friss lélegzethez jut ezáltal a
város. A január 1-jétől már működő Tapolcai
Járási Hivatallal – a lakosság érdekében –
egyre szélesebb körű együttműködést kívá-
nunk kiépíteni. Bízunk abban, hogy a közok-
tatás átszervezésével városunkban is hatékony
oktatási rendszer alakul ki. A jövőben fontos
célnak tekintjük, hogy a jelenleg kihasználat-
lan, vagy csak részben használt önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok hasznosításával – a
meglévő munkahelyek megtartása mellett –
új munkahelyek is létesüljenek, hogy csök-
kenjen a munkanélküliség és növekedjék a
foglalkoztatottság. Az Új Széchenyi Terv je-
lenlegi és jövőben nyertes pályázatai alapot
szolgáltathatnak ahhoz, hogy Tapolca jelen-
tős kisrégiós központ legyen. Iskoláinkban,
óvodáinkban a sikeres pályázatok és az ott
folyó magasszintű pedagógiai munka segítsé-
gével továbbra is megteremtődik a garancia
arra, hogy tanuló-ifjúságunk korszerű és fele-
lősségteljes oktatásban és nevelésben része-
süljön. Pályázati segítséggel korszerűsödhet
Tapolca közvilágítása, intézményeink fűtés-
rendszere. Érdemes megjegyezni az összeget!

Szeretett városunk 2012-2013-ban mintegy 3
milliárd fejlesztési forráshoz jutott, juthat a
pályázatok révén. Tehát van okunk a remény-
re, a bizakodásra. Arra, hogy a jelenben élve,
alkotó munkánkkal a jövőt építsük – szögezte
le a város vezetője.

– Ha az ember sok kis dolgot megteremt,
megváltoztathatja, otthonává teheti azt a ter-
mészet adta helyet, ahová Isten rendelte, mert
a mindennapok kicsi csodái – az összefogás-
ban megnyilvánuló tettek, az elkötelezettség,
az egymás felé fordulás, a befogadás és az
elfogadás, a bizalom, a hit, remény és szeretet
– nagyobb és titkosabb csodák, mint a világ-
rengető, hegygörgető szándék. És hogy ezek
az embert mérő és adó öröklött és megszerzett
sajátosságaink, értékeink velünk és a mieink
maradjanak, hogy ne tévedjünk el a nekünk
kijelölt úton, nemzeti imánkkal, Kölcsey
Ferenc Himnuszával kérek áldást Istentől
minden magyarra, minden tapolcai polgárra:
„Isten, áldd meg a magyart, / Jó kedvvel,
bőséggel, / Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd
ellenséggel; / Bal sors, akit régen tép, / Hozz
rá víg esztendőt, / Megbűnhődte már e nép /
A múltat s jövendőt” – fejezte be beszédét a
polgármester.

A városnapi ünnepség szép hagyománya,
hogy az Önkormányzat Tapolca lakóinak ne-
vében is köszönetet mond azon polgároknak,
akik sokat tettek és tesznek a település
fejlődése érdekében.

Tapolca Városért kitüntetésben dr. Flórián
Csaba, a tapolcai kórház nyugalomba vonuló
igazgatója részesült. „Az átalakuló egészség-
ügyi rendszerben sikeresen menedzseli a fej-
lesztési pályázatokat. Munkájával biztos ala-
pokat teremt utódjának a közelgő nyugdíjba
vonulását követően. Aktív és tartalmas élet-
útja példaértékű.” – szól a róla készült lau-
dáció.

Tapolca Város Képviselő-testülete Horváthné
Somogyi Ildikónak, az ÉFOÉSZ helyi elnöké-
nek is Tapolca Városért kitüntetést adományo-
zott. Tapolca Nevelésügyéért kitüntetésben ré-
szesült Détári Éva logopédus-gyógypedagógus
és Lakos Dezsőné. „Tapolcai Egészségügyért
és Szociális Ellátásért” kitüntetést dr. Varga
István, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet igazgatója kapott. Horváth Lászlóné, a
Tapolcai Városszépítő Egyesület alapító tagja
tevékenységéért Tapolcai Városrendezésért és
Városfejlesztésért elismerésben részesült.
„Tapolcai Közszolgálatért” kitüntetést kapott
Emődi Sándorné, a Polgármesteri Hivatal dol-
gozója és Ruzsa Károlyné, a Tapolcai Város-
gazdálkodási Kft. főkönyvelője.

Az elismerések átadása után dr. Flórián
Csaba a kitüntetettek nevében mondott kö-
szönetet mindazoknak, akik hozzásegítették
őket; a családtagoknak, a munkatársaknak, az
önkormányzati képviselőknek, a város veze-
tőinek. – Ezek a kitüntetések nemcsak ne-
künk, hanem az általunk képviselt terület dol-
gozóinak is szólnak, és remélem, azt is jelzik,
hogy sikerült mindannyiunknak a munkánkat
hivatásként, alázattal, szolgálatként végezni,
tudásunkat a közjó szolgálatába állítani. Szak-
mai pályafutásom közel 4 évtizedének nagy
gyötrelmei, vívódásai, ugyanakkor a legna-
gyobb kihívásai, sikerei Tapolcához kötőd-
nek. Annak ellenére, hogy – sajnos – nem
voltam tapolcai lakos, elmondhatom, hogy
szeretett szülővárosom után Tapolcától kap-
tam a legtöbbet. Hálásan köszönöm! – mond-
ta dr. Flórián Csaba.

A városnapi ünnepség a Száguldó Orfeum
művészei – Ivancsics Ilona és Incze József –
műsorával zárult.         N. Horváth Erzsébet

Képünkön a kitüntetettek (balról-jobbra): Dr. Flórián Csaba, Horváthné Somogyi
Ildikó, Horváth Lászlóné, Détári Éva, Ruzsa Károlyné, Emődi Sándorné, Lakos
Dezsőné és dr. Varga István

Fotó: Sajcz

Fotó: László Zsolt



Negyvenkét éves múltra tekint vissza a
Roma Kultúra Világnapja, amelyet áp-
rilis 8-án ünnepelnek.

Városunkban immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg, ezúttal a Városi Mozi-
ban. A részletekről Bartha Józsefnét, a he-
lyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
két kérdeztük.

– A romák legfontosabb ünnepén a
„Szászos” tanulókon kívül már a Csobánc
Népdalkör is fellépett, illetve Lehoczky
Judit művésznő és elismert roma zenészek
is színesítették a palettát. Az 1971-es nem-
zetközi kezdeményezést mi is magunkénak
valljuk. Tudomásom szerint Veszprém me-
gyében mi rendeztünk elsőként ilyen prog-
ramot. Vörös Béla vállalkozó nevét is meg
kell említenem, aki minden évben támogat-
ja a kulturális műsorainkat. Császár László
polgármester úr, illetve a helyi önkormány-
zat is támogat bennünket egy bizonyos ösz-
szeggel, de a programok költségeit nekünk
kell fedeznünk. 2012. október 3-ika óta a
Tapolcai Rendőrkapitánysággal is együttmű-
ködési megállapodást kötöttünk. A felada-
tokból aktívan kivesszük a részünk, ahol
tudunk, segítünk, számíthat ránk a város.
Amit teszünk – hangsúlyozom – társadalmi
munkában vállaltuk, anyagi juttatás nél-
kül… immár tizenhatodik éve – mondta az
elnökasszony.  Dancs István
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Házasságot
kötöttek:

Báder Zoltán és Sárközi Vanda
Nagy Ferenc és Bárány Zsófia

Évfordulók
1861. április 6. 152 éve
A budai országgyűlésen a ta-
polcai kerületet Bottka Mihály
képviselte.

1921. április 7. 92 éve
Megalakult a Tapolczai Bánya Rt. a környék
bauxitkészletének kiaknázására.
1946. április 8. 67 éve
Megalakult a MASZOBÁL, amelynek segítségé-
vel megindulhatott a bauxitbányák termelése.
1895. április 10. 118 éve
Kossuth Ferencet, Kossuth Lajos idősebbik fiát
Tapolca országgyűlési képviselőjévé választották
140 szónyi többséggel.
1910. április 10. 103 éve
Tapolcza község belép a Balatoni Szövetségbe.
1911. április 13. 102 éve
A barlang megnyitását Keszler Aladárnak és
társainak engedélyezte a Képviselő-testület.
1910. április 19. 103 éve
Tapolca Képviselő-testülete új szegényház épí-
tését hagyta jóvá.
1935. április 27. 78 éve
A Képviselő-testület döntése értelmében sportpá-
lyát kell építeni a kórház mögötti gödrök helyén.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás is-
meretlen tettes ellen, aki 2013. március hó 24.
nap 14,00 óra és 2013. március hó 28. nap
11,00 óra közötti időben a Keszthelyi úton
található laktanya területéről 5 db 6,7 kg-os
töltött állapotban lévő PB gázpalackot, illetve
1 db 11,5 kg-os töltött állapotban lévő PB
gázpalackot tulajdonított el. A lopási kár
összesen 147.000 Ft, rongálási kár nem ke-
letkezett.
- Nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás

bűntettének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
március hó 01. nap és 2013. március hó 30.
nap közötti időpontban a Kinizsi Pál utcában
található lakatlan családi házba ablakbenyo-
más módszerével behatolt, a falból a rézcsö-
veket kitépve, rézcsöveket, idomokat, radiá-
tor elemeket, gépi berendezést, keringető szi-
vattyút, illetve egyéb szerszámgépeket tulaj-
donított el. A bűncselekménnyel okozott lo-
pási kár: 457.000 Ft, rongálással okozott kár:
30.000 Ft. Molnár András r. százados

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Péczer Márk és Szencz Tünde gyermeke: Nimród
Gratulálunk!

A polgárőrség hírei
Szalkai Zsolt, a Tapolcai Városőrség Pol-
gárőr Egyesület elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy márciusban összesen 255
óra szolgálatot teljesítettek, abból 16 órát
közösen a rendőrséggel. 200 km volt a gya-
logos szolgálat és szintén ugyanennyi gép-
járművel.

Események: sétálók útbaigazítása – 4
esetben; idős embernek segítségnyújtás – 1
esetben; helyszín-biztosítás, segítségnyújtás
hóviharban elakadt embereken a rendőrséggel
és a tűzoltósággal közösen; városi és civil ren-
dezvényeken a helyszín biztosítása.

Az egyesület elnöke felhívja azok figyel-
mét, akik szeretnének részt vállalni a város
közbiztonságának javításában, azok jelent-
kezzenek soraikba. Tájékoztató a csatlakozás-
ról: Szalkai Zsolt 06-30-348-8866 mobilszá-
mon vagy tapolca.polgaror@postafiok.hu
elérhetőségeken. Dancs István

A Tapolcai Általános Iskola mindhárom
tagintézményében a 100%-os uniós tá-
mogatásnak köszönhetően megújultak az
iskolakönyvtárak.

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének, Batsányi János
Tagintézményének és Bárdos Lajos Intéz-
ményegységének könyvtárai elavultak, a szű-
kös anyagi lehetőségek miatt nem tudtak a mai
kor színvonalának megfelelő szolgáltatást
nyújtani, így a diákok a kötelező feladatok
elvégzésén kívül nemigen vettek részt a
könyvtár használatában. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatóság 2011. december 19-én meg-
hirdette a „Könyvtári szolgáltatások össze-
hangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudás-
depó Expressz” című kiírást, melynek egyik
nyertese a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0137 azono-
sítószámú, „Könyvtárfejlesztés a Tapolcai
Általános Iskolában” című pályázatunk lett. 

A 10 hónapos projektmegvalósítás időszaka a
befejezéséhez közeledik. A Tapolcai Általános
Iskola diákjai már birtokba vehették az új, mo-
dern számítástechnikai infrastruktúrával ellá-
tott iskolai könyvtárakat, amelyek az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi

költségvetési előirányzat 5.500.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatásából valósultak meg.

A megvalósítás során olyan eszközök és
programok kerültek beszerzésre, amelyek
segítségével a diákok azon képességeiket is
fejlesztik (írás, olvasás), amelyek elenged-
hetetlenek az érvényesüléshez.

A beszerzett eszközök között vannak han-
gosító berendezések, hangfalak, számítógépek,
monitorok, szoftverek, projektorok, projektor
vásznak, digitális nagyítók, amelyek segítsé-
get nyújtanak a látássérült tanulóknak. Eze-
ken kívül a világítások korszerűsítése és a
Kazinczy Ferenc Tagintézményben a hálózat
bővítése is megtörtént.

A projekt megvalósításánál fő cél volt, hogy
az informatikai infrastruktúra fejlesztése
megtörténjen, hiszen modern, gyors eszkö-
zökkel a diákok is szívesen dolgoznak. További
cél volt még, hogy a tanulók kedvet kapjanak a
könyvtárhasználathoz. 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy mind-
három tagintézményben tanuló diákok ne
csak az órákon gyarapíthassák tudásukat,
hanem a tanórán kívüli időszakban is szívesen
tartózkodjanak a könyvtárakban, ahol felü-
gyelet mellett tölthetik el szabadidejüket.

Befejeződött a könyvtárfejlesztés 
a Tapolcai Általános Iskolában

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tapolcai Általános Iskola
8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Telefon: +36 (87) 510-242
E-mail: bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu
Honlap: www.tapolcaialtisk.hu

Roma Kultúra
Világnapja

Népszokások
Magyarországon
A kitűnő szervezésnek köszönhetően zsú-
folt nézőtér előtt tartott lebilincselő elő-
adást a 93 éves dr. Barsi Ernő hegedű-
tanár, népzenekutató, néprajzos a Járdányi
Pál Zeneiskola koncerttermében április 9-én.

Az ünnepekhez kötődő népszokásokról tar-
tott előadását színesítette képekkel, dallal,
hegedűjátékával. Kodályt idézte: addig lesz
nép, míg él a népdal. Népzenei gyűjteményé-
nek első kötetéből: „Végigmentem Badacsonyi
főutcán” 1-2 dalt mutatott be a Bárdos-iskola
kórusa Bodor Tamásné vezényletével. A tanár
úr kimagasló zenei munkásságát jól ismerő
hallgatóság – volt tanítványai is – ezúttal is-
mét gazdagodtak a hitből-tudásból-szeretet-
ből közvetített értékek által.             Dr. G.T.G.

Dr. Kellermayer Miklós professzor eme-
ritus, a pécsi orvostudományi egyetem
munkatársa, sejtkutató; külföldi előadá-
sai széles körben ismertté tették nevét.

Június 8-án – a Boldog Özséb Ala-
pítvány meghívására – Tapolcán tart elő-
adást a „Krisztusban élők felelőssége”
címmel a Városi Moziban.        Dr. G.T.G.

A tapolcai gimnázium
tanulója volt

Megrendülten búcsúzik
Tapolca Városa 

Sebők János
nyugalmazott
vezérőrnagy, a
Tapolcai Hely-
őrség V. Önálló
Harckocsi Raké-
tadandár volt pa-
rancsnoka, or-
szággyűlési kép-
viselő, a Köztár-
sasági Érdem-

rend Tiszti Keresztjének birtokosa elhunyt.
Katonatársai így búcsúznak tőle: „A II.

világháború idején amerikai hadifogságba
esett, onnan csak egy év múlva szabadult.
Édesapja szovjet fogságba került, így 1948-ig
családjáról, testvéreiről neki kellett gondos-

kodnia. Miután katonai képesítést szerzett,
1951-től a Magyar Néphadsereg hivatásos
katonája lett, majd a ranglétrát végigjárva
törzstiszti és parancsnoki beosztásokat töl-
tött be, közte a Rakétadandárét. 1989-ben
vezérőrnagyi rendfokozatban nyugdíjazták.

1985-ben választották országgyűlési
képviselőnek, tagja volt a Honvédelmi Bi-
zottságnak és titkára az Ügyrendi Bizott-
ságnak. 1990-ben az Ő javaslatát elfogadva
kezdeményezte határozati javaslatban a
Parlament a szovjet csapatok kivonulását.
1994-ben ismét képviselővé választották
Veszprém megye 4-es számú, Tapolca köz-
pontú választókerületéből.

Nyugodjék békében, Tábornok Úr!
(Forrás: www.tapolca.hu)

(Mezőszentgyörgy,
1929. október 8. -

Ajka, 2013. április 21.)

Ismét dobogós helyezést ünnepel
a Széchenyi István SZKI

Egy izgalmas házi versenyt és több hétig
tartó alapos felkészülést követően április
15-én két szakácstanuló: László Nikoletta és
Farkas Tamás, két pincértanuló: Lepsényi
Krisztián és Takács Dániel és az Őket segítő
tanárok utaztak Stadthagenbe, a nemzet-
közi gasztronómiai versenyre. 

Négy nemzet tizenhat diákja immár XVI.
alkalommal mérhette össze gyakorlati tudá-
sát. A verseny jelentőségét elismerve és an-
nak színvonalát emelve ebben az évben elő-
ször a németországi BBS Stadthagen, a len-
gyelországi Wroczlaw és a Széchenyi István
Szakképző Iskola mellett a franciaországi
Carcosson is két csapattal képviseltette magát
e rangos eseményen. 

A szakácsoknak a versenyt lebonyolító isko-
la által megadott nyersanyagokból kellett há-
romfogásos ünnepi menüt összeállítani és nyolc
fő részére hat óra alatt elkészíteni és tálalni. 

A pincéreknek előre megadott témákra
(európai uniós díszebéd, középkori vacsora)
kellett díszasztalt komponálni és elkészíteni,
koktélt keverni, majd a meghívott vendégek-
nek a szakácsok menüjét felszolgálni. 

A szakmai zsűrinek igen nehéz dolga volt,
mert a versenyzők mindegyike nagyon magas
színvonalon dolgozott, a teljesítmény-különb-
ségek nehezen voltak azonosíthatók. 

Az értékelést az is nehezítette, hogy a nem-
zetközi standardok mellett hogyan vegyék fi-
gyelembe a nemzeti sajátosságokat. 

A Széchenyi SZKI – sok közül László
Nikoletta, Takács Dániel és Farkas Tamás
egyaránt 4. helyezett lett. Lepsényi Krisztián
pincér-kategóriában bronzérmet szerzett. 

Bár valamennyien legalább dobogós helye-
zésre számítottak, elkeseredésre nincs okuk. 

Teljesítményükhöz gratulálunk.
(Forrás: Iskola)



Március 28-án – a raposkai kultúrház-
ban – tartotta tisztújító közgyűlését az öt
esztendeje újjáalakult Szent György-
hegy Hegyközség.

Az új hegyközségi törvény több felada-
tot ró az elnökre, a hegybírót pedig köz-
igazgatási feladatok ellátására hatalmazza
föl. Emellett a hegybírók munkáltatója
nem maga a hegyközség, hanem a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa (HNT).

Tóth János Zoltán ezzel a többletmun-
kával már nem kívánta irányítani a Testület
működését, így 18 év után úgy döntött,
lemond a tisztségéről.

A megválasztott – új – hegyközségi
tisztségviselők: Knolmajer Ferenc elnök,
Ujvári Géza alelnök, Bakos György,
Csizmadia László, Horváth Árpád, Kulka
Gábor, Marton József, Mogyorósi Tibor,
Papp Lajos, Tóth Sándor, Varga József
választmányi tagok, valamint Szásziné dr.
Horváth Henrietta szőlészeti termelői kül-
dött, Horváth Árpád borászati termelői
küldött.

Ellenőrző Bizottság: Tóth János Zoltán el-
nök, Sajtos József Zoltán és Széll Ferenc
tagok.   Dancs István
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Tiszta Európa Program, 
tiszta települések
Ezekben az években jelentős környezetvédelmi változások zajlanak a
teljes Észak-Balatoni térségben. A térség hulladékproblémáinak
megoldása érdekében – Önkormányzati Társulás formájában – 158
település fogott össze. A sikeres pályázat eredményeként az Európai
Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával kiépült egy komplex
hulladékgazdálkodási rendszer első üteme.

A második ütemben, 2012-13-tól a Társulás területén a korszerű hul-
ladékgazdálkodás feltételei – köztük a szelektív hulladékgyűjtésé –
kibővülnek. A 2011-12-ben nagy részben már megvalósult „Észak-Balatoni

Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése”
projekt fő célja a települési szilárd hulladékok teljes körű és szelektív,
szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása. 

Ebbe beletartozik a zöld hulladékok hatékony kezelésének és a
hulladékképződés megelőzésének rendszere is. További cél a kiszolgáló
gyűjtő-, szállító- és kezelőrendszer kiépítése hulladékudvar és gyűjtőszigetek
kialakításával, a szükséges eszközpark megteremtésével, valamint a
királyszentistváni központi telepen a mechanikai és biológiai kezelés
továbbfejlesztése.

Tisztújító közgyűlés

A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
lelkes csapata április 14-én rendbe tette és
kitakarította a Honvéd-pálya öltözőjének
környékét, és a Haditechnikai Emlékpark-
ban is összeszedte a több zsáknyi szemetet.

A takarításból – a felnőttek mellett – a
gyerekek is kivették a részüket, példát mu-

tatva azoknak a fiataloknak akik „felesle-
ges” energiájukat a pályán található építmé-
nyek rongálására fordítják. Reméljük – lát-
va a mostani rendet és tisztaságot –, talán
észbe kapnak és odafigyelnek környeze-
tükre! Sárközi Szaniszló

elnök

A szép, tiszta környezetért

„Krisztusban nincs nő és férfi”
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola zsúfolásig megtelt termé-
ben tartott előadást április 16-án dr. Barsi
Balázs, a Sümegen élő ferences szerzetes, a
rendház vezetője. Téma: A Biblia az em-
berről, férfiról és nőről.

A szép számú érdeklődőt Rohály János, az
oktatási intézmény igazgatója köszöntötte,
annak az örömének hangot adva, hogy isko-
lájukban tart előadást Balázs atya, akit más-
kor is szívesen látnak.

A szerénységéről és alázatosságáról ismert
ferences szerzetes már bevezető mondataiban
is a Bibliát idézte: „Mutasd meg nekem, ki a
te Istened, és megmondom, ki vagy!” Vagyis
akkor beszélhetünk az emberről, ha az Istené-
ről szólunk. 

Rámutatott, hogy a Szentírás nem is-
meri a SZEMÉLY szót, szerinte ez egy
műszó. Az Istentől elszakadt emberiség
hosszú ideje küszködik, mert elfelejtette,
honnan is jött és merre tart, mi a célja
földi létének. Kiemelte: zavar van ben-
nünk, mélységekbe zuhanunk és magasla-
tokba röpülünk, hol az állatvilágba süllye-
dünk, máskor Istenként tetszelgünk – ezek
egészségtelen attitűdök.

A neves előadó definíciója szerint a sze-
mély egy önmagáról tudó, szabad, szeretni
képes, szerethető indivídum – a meg nem is-

mételhető valóság. Mint utalt rá: – Erre tanít
az Evangélium, mivel logikátlan lenne Isten-
nek másik Istent teremteni, ezért az embert
formázta saját képére. Elhozta nekünk a sze-
retetet, de megmaradt az egyensúlyvesztés.
Különösen, hogy a „babonák tömény korsza-
kát” éljük. Ebben ne vegyünk részt, ne le-
gyünk részesei. Határok mosódnak össze em-
ber és állat között, nagy a szellemi zűrzavar –
adott hangot nemtetszésének Balázs atya,
majd hangsúlyozta az első emberpár, Ádám
és Éva történetét, amely véleménye szerint
egy „absztrakt dráma” volt. Ők nem Istené
akartak lenni, hanem Istenné… és ez nem
mindegy.

Az Atya-Fiú-Szentlélek triumvirátusa egy-
szerre birtokolja a lét teljességét, a férfi és a
nő másképpen gondolkodik, érez, de más a
Mindenhatóhoz vezető útjuk is. Szent Pált
idézte: „Krisztusban nincs nő és férfi.”
Mindkét nem képviselői elsősorban Istené,
csak utána lehetnek egymáséi.

– Az ember egy technikai civilizáció
részese, nem igazán tud mit kezdeni az élet-
tel. A szeretet világában a biztosíték és a biza-
lom fordítottan arányos. A bizalom kivágja a
biztosítékot. Sajnos, napjainkban erre építi az
ember az életét – summázott dr. Barsi Balázs,
ferences szerzetes tapolcai előadása végén.        

Dancs István

A Költészet napján
A Költészet napja alkalmából április 3-án
Presits Tamás színművész volt a Tanúhe-
gyek Egyesület vendége. 

A magyar irodalom klasszikusaitól a mai
költők  műveiig felejthetetlen élményt nyúj-
tott a gitárkísérettel színesített irodalmi est.
Az előadói est mellett mód volt beszélgetni is
a Tapolcáról indult színművésszel, aki jelen-
leg a békéscsabai társulat tagja, de az ország
több településén is vendégszerepel. 

Tamás azt is elmondta, hogy a középisko-
lában kezdett verseket mondani, de a színi
pályát az N. Horváth Erzsébet által éppen 20
évvel ezelőtt rendezett Molnár Ferenc Liliom
című színdarabjának főszerepe után válasz-
totta. Ma is hálás szívvel gondol N. Horváth
Erzsébet és Varga Tiborné pedagógusokra,
akik sokat segítettek neki.

Varga Károlyné   

Zenei Napok 2013

I. Országos
Hadikulturális

Fesztivál
2013. május 26. Tapolca

Március 22-én került sorra a Zenei Napok
harmadik zenei eseménye. Ezúttal nem a
hangszerek parádéztak értő előadók uj-
jain; az emberi énekhang kiművelt dalla-
mai lelkesítették, gyönyörködtették az éne-
keseket és a méltatlanul gyér számú hall-
gatóságot.

Péni Béla igazgató Kodály szavait idézte
az éneklésről és a kórusmuzsikáról: a kórus a
személyiségfejlesztésnek kiváló eszköze, kö-
zösségalakító erő; aki értéket hoz létre, maga
is értékké válik…

Sajnálkozva jegyezte meg korunk negatív
viszonyát a zenéhez, énekléshez; az emberek
nem szeretnek énekelni (mert a tébolyult or-
dítás nem nevezhető zenének). Az üres szék-
sorok azoknak az illetékeseknek a távolma-
radását jelezték, akiknek hivatalból (is!) ott
lenne a helyük a koncerteken – vélték többen.

A Tapolcai Kamarakórus és a Tapolcai
Protestáns Énekegyüttes hangversenye vál-
tozatos énekanyagot mutatott be. Kórusve-
zetők: Török Attiláné és Haga Kálmán. G. F.
Händel: Győzelmi kórus-t – húsvéti szöveg-
gel – közösen énekelte a két kórus; ez lélek-

emelő, lelkesítő hatást tett mind az énekesekre,
mind a közönségre.

A zenei sorozat záró hangversenyén, már-
cius 25-én a jelenlegi növendékek legjobbjai
mutatkoztak be játékukkal. Péni Béla igaz-
gató jelezte: az Európai Tehetség Napja ez;
ennek jegyében zajlott ez a koncert.

Gusztos Dominika csellón remekelt. Nívó-
díjas arany minősítést nyert Pápán Somogyi
Zsófia. Elegáns, kiforrott játéka – brácsán –
igazolta, hogy felvételt nyert Győrbe a zenei
szakközépiskolába. László Lolát többször hal-
lottuk már, de ma különösen szépen, csiszol-
tan hegedült. Illés Bence tubán játszott; már
fölvették Budapestre a Weiner Leó Zenei Szak-
középiskolába, Minorics Mátét pedig Pécsre.
Játéka – tenorkürtön – kifejezte a céltudatos
zenélés erényeit.

Ez alkalommal került sor a Verdi-Wagner
évforduló alkalmából kiírt olvasópályázat ered-
ményeinek kihirdetésére. 29 pályázóból a nyer-
tesek könyvjutalmat kaptak, de minden pá-
lyázó kapott emléklapot. A szokásos jutalom-
kirándulás úticélja ezúttal Sümeg.

G. Dr. Takáts Gizella

9 óra: Megemlékezés a Hősök Napja al-
kalmából (II. Világháborús Katonai Emlék-
park – Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom).
10 óra: Hadikulturális programok kezdete a
Csobánc Laktanyában (volt páncélos telep-
hely). Haditechnikai bemutató, kipróbálható
technikai eszközökkel, fegyverekkel, harci
repülő szimulátorral; Látványos hadtörténeti
bemutatók és kiállítások, military börze;
Valósághű csatajelentek bemutatása, korhű
egyenruhákban, hadtechnikai eszközökkel,
pirotechnikai effektusok felhasználásával.

Presits Tamás felejthetetlen, szép es-
tét szerzett a jelenlévőknek

Fotó: Hosszú Márta



Márciusi lapszámunkban már szól-
tunk a Városi Piacon uralkodó állapo-
tokról. Úgy gondoltuk, megjár a vá-
laszadás lehetősége is. Felkerestük ön-
kormányzati részről Sólyom Károly
alpolgármestert, aki a következőket
nyilatkozta: 

– Mint az bizonyára sokak által is-
mert, Önkormányzatunk már korábban
is foglalkozott a Városi Piac környéké-
nek bevásárlóközponttá alakításához.
Sajnos, eközben egy bírósági ügy köze-
pébe csöppentünk, ami évekig elhúzó-
dott. A végkifejlet pozitívan zárult a mi
szempontunkból… de ettől még nem va-
lósultak meg az akkori elképzeléseink.
Az elkövetkezendő időszakban ismét el-
kezdjük a tárgyalásokat és szeretnénk
megtalálni a legjobb megoldást az olva-
sók által felvetett problémákra. Megkér-
deztük a piacon portékájukat árusítókat,

lenne-e igényük egy utcaképbe illő, elő-
írt követelményeknek megfelelő fedett
csarnokra, amihez egy élelmiszer áruház
is szervesen kapcsolódna, kielégítve az
ottani településrész ez irányú igényeit. A
gondolat foglalkoztat bennünket, tárgya-
lunk a befektetőkkel, mert a város ön-
erőből képtelen lenne mindezt megol-
dani, kivitelezni. Egy pályáztatásos rend-
szer keretében – nagy valószínűséggel –
a 2014-es esztendőben fog realizálódni.

– Felvetődik a kérdés: mi lesz addig a
Városi Piaccal?

– A közeli időpont miatt nem látjuk
már értelmét a „tűzoltásnak”, a fentiek-
ben említettek miatt. Amennyiben még-
sem valósítható meg az elképzelésünk,
természetesen a jelenlegi állapoton kell
majd javítanunk oly’ mértékben, hogy az
megfeleljen az alapkövetelményeknek
(higiéniai, esztétikai, szerkezeti, stb.).  DI

A Csobánc Váráért Alapítvány áp-
rilis 20-án és 21-én Vármentő Hét-
végét szervezett a várhoz.

A Balaton-felvidék egyik legismer-
tebb várának megmentésére, feltárására
és részleges helyreállítására az Ala-
pítvány már évek óta szervez akciót.
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Levelesládánkból

Tisztelt Szerkesztőség!
Édesapám kéziratai között találtam két

aktuális verset, amit mellékelten elküldök.
Megjelenés esetén kérem, küldjenek egy
példányt a lapból.

Köszönettel: Mayer Ferenc Sándor

A két vers közül az egyiket az alábbiakban
közöljük:

A tapolcai vasútállomáson

A jelző szabad, nyílt pályát mutat,
s lezárt ajtókkal indul a vonat.

Benne meggyötört szívű emberek.
Írjam, ne írjam? A kezem remeg.
Ezer zsidó van fenn a kocsikon
rács mögé zárva, akár a barom.
Éltes férfiak, gyermekek, anyák

szomorún, némán hagynak el hazát.
Szemükben rémült döbbenet világol.
Sírva búcsúznak, köszönnek a tájtól.

Mi jön ezután? Mi lesz veletek?
A vonat hova cipel bennetek?

Mikor nyitnak vajon ajtót rátok?
Mikor tűnnek el majd a börtönrácsok?

Álmomban is csak arra gondolok,
és szégyellem azt, hogy ember vagyok!
Lennék inkább egy vészjelző madár!

Azt kiáltanám: Itt van a Halál!
Vegyétek ki kezéből a kaszát!

Ne érje szégyen a magyar hazát!
(Sopron, 1944.)

Elhunyt Tapolca utolsó doni katonája
Hohner József géppuskás őrvezető emlékére 

(1920-2013)

Egy mosolygós, bölcsen derűs szempár
nem kacag többé ránk, Csányi László ut-
cabeliekre s a többi kedves tapolcai isme-
rősre. Szikár, magas, galambősz alakja
hiányzik immár utcáinkról, tereinkről. 

A 70 esztendővel ezelőtt, a Don-mentén
jeges köddé vált bajtársai nagy sokasága
után indulva, 93 éves korában sírjába tért
Tapolca város utolsó doni katonája, Hohner
József volt m. kir. honvéd géppuskás
őrvezető.

1942-ben éppen katonaidejét töltötte,
amikor kezdetét vette a 2. Magyar Hadse-
reg mozgósítása. Így hát 22 évesen, a 18.
honvéd gyalogezred I. zászlóaljában, Safári
Endre főhadnagy vezénylete alatt, ő is in-
dult az orosz harctérre. Az ezred célállo-
mása a Don nyugati partján, az akkor már
félelmetes hírű Korotojak község volt, ahol
a szovjet csapatok még tartották a nyugati
parti hídfőjüket. A 18-asok éppen időben
érkeztek, s azonnal be is vetették őket a már
zajló hídfőcsatába. A tiszteletreméltó bátor-
sággal küzdő ellenséget, helyenként szu-

ronyharcig menő vad kézitusában, házról-
házra, kertről-kertre szorították a folyópart
felé, majd a Don vizébe. A közelharc mind-
két oldalon súlyos veszteségekkel járt. A
kavargó lőporfüsttől és portól sokszor át-
tekinthetetlen helyzetekben különös szituá-
ciók is adódtak. Hohner József az 1942.
augusztus 16-ai csatanapról ezt írta harctéri
naplójában: „A mai nap életem legborzal-
masabb napja…” Ütközet közben egy né-
met katona tévedésből orosznak nézte és kis
híján lelőtte. A korotojaki harcok egy láb-
lövéssel és a felsőtestébe kapott aknaszi-
lánkokkal értek véget az ő számára. A
tűzvonalban még javában szóltak a fegy-
verek, amikor a kötözőhelyen egy főhad-
nagy és egy katonapap járták végig a hátra-
hozott sebesülteket. Bíztató, vígasztaló
szavak kíséretében, sorban tűzték majd’
mindőjük mellére a bátorsági érdemér-
meket. Hohner József bal zubbonyzsebe
fölé is odakerült a híres Tűzkereszt legma-
gasabb fokozata, amelynek piros-fehér-zöld
hadiszalagját nyomban egyszínű pirosra
színezte a hevenyészett mellkas-kötésén
átütő vére. Az érdemkeresztet büszkén
őrizte, míg élt. A jóbarátok néha láthatták is. 

Felépülése után a háború is, meg az ő há-
borús története is folytatódott még. Ki kellett
várni a hosszú szovjet hadifogoly-idő végét,
majd kezdődhetett életének immár békésebb
korszaka. Somogyi Róza személyében Ta-
polcán találta meg társát. Ifjúkorától keres-
kedőként dolgozott. Néhány évig a lesence-
tomaji élelmiszerbolt vezetője volt, majd a
Tapolcai Áruházhoz került, ahol osztályve-
zető lett. Innen vonult nyugdíjba 1980-ban.

Jóska bácsi, Kedves Szomszéd! Most
magam is búcsúzom hát. Legyen a föld
könnyű és békés az örök álom. Nem fele-
dem. Hangodi László

Észrevettük - szóvátesszük...

Egységes, demokratikus ellenzék a cél
Országjáró körútja során érkezett vá-
rosunkba a Demokratikus Koalíció több
tagja. 

A rendezvény és sajtótájékoztató a Fő
téren, a Szentháromság-szobor melletti
szabad területen zajlott április 26-án.

Veszprém megye 3. sz. választókerüle-
tében is népszerűsítette pártját a DK. Ta-
polcára Varju László pártigazgató, Keller
Imre (3. sz. vk. elnök), valamint Katanics
Sándor (1. sz. vk. elnök), Deák Istvánné
(2. sz. vk. elnök) és Kerecsényi Zoltán (4.
sz. vk. elnök) érkezett, hogy kapcsolat-
építéssel, személyes találkozással is lehe-

tőséget biztosítsanak a polgárok számára,
hogy kinyilvánítsák véleményüket, állás-
pontjukat, esetleges szimpátiájukat a párt-
jukkal szemben. 

A Demokratikus Koalíció a sajtótájé-
koztatón is hangsúlyozta: az összefogás
pártjaként 33 programjavaslattal, több
mint egy éve európai tartalmú kiállásuk-
kal, véleményükkel egységes, demokra-
tikus ellenzéket szeretnének, amely képes
lesz 2014-ben leváltani a jelenleg hatal-
mon lévő kormányt, és helyreállítani ha-
zánkban a demokráciát.

Dancs István

Nyugdíjas Nőnap
A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete Lesenceistvándra hívta a Nyug-
díjas Klubok tagjait március 7-én nőnapi
ünnepélyre. A rendezvénynek a Művelő-
dési Ház adott otthont.

Molnár Tiborné, a vendéglátó klub vezetője
köszöntötte a megjelenteket. Külön üdvözölte
Tóth Csabát Lesenceistvánd, Kovács Károlyt
Uzsa polgármesterét és Siposné dr. Kiss Gizellát,
az egyesület tiszteletbeli örökös elnökét.

Az ünnepelteket Tóth Csaba polgármester
és Csaba Dezső, az egyesület elnöke köszön-
tötte. Kalmár Lajos versbe foglalva mondott
üdvözlő szavakat.

Az egyesület elnöke a 80 év feletti nőknek
virággal kedveskedett.

Ezt követte a tapolcai Musical Színpad
színvonalas műsora, a lesenceistvándi Nyug-
díjas Klub Margaréta tánccsoportjának népi
tánca, majd a Jó Lacibetyár – a falu szülötte
– ajándék nótacsokra.         Molnár Tiborné

Vármentő Hétvége 

A Városi Sporttelep mö-
gött 6 teniszpálya (4 salakos és 2 bitu-
menes) várja a teniszezni vágyókat.

– A bitumenes pályákat ingyen, a salako-
sokat pedig térítési díj ellenében lehet hasz-
nálni – tájékotatta lapunkat Kassai Balázs, a
Tenisz Szakosztály vezetője, aki a pályákon
készséggel szolgál további információkkal. 

A szakosztály honlapja:
http://tenisztapolca.5mp.eu

Tenisz
hírek



A Tapolcai Musical Színpad tagjai az
alábbi sikereket érték el a közelmúltban.

A Badacsonytomajon rendezett Ki mit
tud?-on Szarka Fatima arany-, Torma
Tamás ezüstfokozatot szerzett.

A Veszprémi Nemzetközi Ünnepi Játé-
kokon musical-kategóriában Tóth Kiara
(12 éves) arany-, Horváth Veronika (13
éves) ezüstfokozatot ért el.

Gratulálunk!

Regionális asztaliteniszversenyt rendez-
tek április 13-án Pápán. Ezen a meg-
mérettetésen Bodó Levente és Bodó
Annamária, a Szász Márton-iskola tanu-
lói dobogós helyezést értek el.

Levente a legerősebb csoportba került,
ahol nagyon izgalmas és szoros szetteket
játszva a dicsőséges II. helyezést szerezte
meg. Annamária a 2. divizióba került, ahol
neki is meg kellett küzdenie az ezüst-
éremért. Egyesített párosban a küzdelmes,
fej-fej melletti szettek után a dobogó III.
fokára állhattak fel.             VJ

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK
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Harmonikus együttműködés
A Kazinczy Napok rendezvényeinek ke-
retében mutatták be a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményé-
nek és a Szín-Vonal Művészeti Iskola közös
diákjainak képzőművészeti anyagát.  

Bodor Tamás, a tagintézmény vezetője kö-
szöntötte a megnyitón szép számban meg-
jelenő szülőket, kollégákat, diákokat. Elmond-
ta, nagy öröm, hogy a két intézmény együtt-
működése által ilyen magas színvonalú, sok-
sok alkotást bemutató kiállítást tárhatnak az
érdeklődők elé, hogy az iskola egy héten keresz-
tül a különböző tantárgyi versenyek helyszíne.    

Baranyai Zoltánné, a Szín-Vonal Művé-
szeti Iskola igazgatója kiállításnyitó beszé-
dében elmondta, hogy a tanulók harmonikus
személyiségfejlesztése, tehetséggondozása
érdekében immár 5 éve nagyon nagy öröm-
mel dolgoznak az intézmény száz diákjával.
A tagintézményben folyó művészeti nevelés
színvonalát jelzi, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett országos ta-
nulmányi verseny kerámia döntőjébe több ta-
nuló is bejutott – Vers Enikő, Antman Kíra Zoé,
Novák Lili, Szabó Vanessza – hogy a minisz-
térium által meghirdetett országos grafika ver-
seny döntőjébe került Dobi Patrícia, Mészáros
Réka, Szabó Alexandra Gabriella és Marton

Dóra. A Város- és Faluvédők Szövetsége által
meghirdetett „Fiatalok az épített és természeti
környezet védelméért” díjátadó ünnepségén a
Budapesti Történeti Múzeumban Noszlopi
Flóra I. helyezést, Horváth Laura, Ásványi
Laura Jázmin, Bene Xénia, Árvai Zsombor
Gábor III. helyezést vehetett át a Kazinczy
Tagintézményből. A tanulók felkészítő taná-
rai: Szaller Andrea és Juhász László.

(Forrás: Szín-Vonal)

Összefogással 
a „Vidám Vakáció”-ért

A nyári szünet nagy szabadságot és sok ve-
szélyt hordoz az unatkozó, program nélkül
maradt gyermekek számára. 

Sok szülő a munkája és a rokoni támasz
hiánya miatt nem tudja megoldani gyermeke
felügyeletét. Anyagi problémák következtében
több gyermek táborba sem tud eljutni. Nagyon
hasznos lenne, ha az idei évben is az intézmé-
nyek, szakemberek önkéntesek összefogásával
és a helyi lehetőségek felhasználásával ingyenes
és sokszínű programsorozatot tudnánk szervezni.

A tavalyi évben minden keddi napon 9.00-
11.00 óráig, illetve 14.00-16.00 óráig szer-
veztünk programokat, amelyek nagyon sike-
resek voltak. Rendszeresen 20-25 gyermek
vett részt, jó gyermekcsapat jött létre, és új

barátságok szövődtek. 
Bízunk abban, hogy az idei nyáron még

többen bekapcsolódnak és segítenek, hogy
heti két alkalommal tudjunk hasznos szabad-
idős programot biztosítani.

Aki a céljainkkal egyetért és kedvet érez
ahhoz, hogy a gyerekeknek tartalmas progra-
mot nyújtson (akár egy alkalommal is), 2013.
május 20-ig  várjuk a jelentkezését!

Egyéb támogatásokat és ötleteket is kö-
szönettel fogadunk!

További információ: Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, 8300 Tapolca, Hő-
sök tere 15. Tel.: 88/322-977, 06-30/563-5927.
E-mail.: csaladgondozas.tapolca@gmail.com

Tavaszváró programok
Izgalmas gasztronómiai barangolásra in-
vitálták a közönséget a VI. Soproni Ízuta-
zás kétnapos programjai március 23-24-én.

A szakmai kiállítások, előadások, termék-
bemutatók és az ilyenkor szokásos vásári for-
gatag mellett a legnevesebb dunántúli ven-
déglátó iskolák közti pincérversenyre is sor
került. A Széchenyi István Szakképző Iskola
csapata – Tóth Viktória és Takács Dániel pin-
cértanulók – ünnepi menüt állított össze és
elkészítette az ünnepi díszasztalt. A neves
éttermi mesterekből álló versenybizottság
aranydiplomával jutalmazta munkájukat. Fel-
készítőjük: Szigethy Péter szakoktató. Teljesít-
ményükhöz gratulálunk!     DI

Gratulálunk!

Idén is jó munkát végeztek a tündérek
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyer-
mekrészlege idén is meghirdette a „Tün-
dérjárta mesetájon” című vers- és mese-
mondó versenyét óvodásoknak és iskolá-
soknak. Az április 16-22-ike között zajlott
nemes versengésnek a Járdányi Pál Zene-
iskola pinceterme adott otthont.

A 2004 óta zajló kulturális program –
amely a Költészet napjához kapcsolódik –
népszerűségét a legjobban az alábbiakban fel-
sorolt intézmények száma bizonyítja: Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskola és EGYMI, Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Általános Iskola,
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos In-
tézményegysége, Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye, Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tag-
intézménye, Művészetek Völgye Általános
Iskola – Monostorapáti, Eötvös Károly
Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tagiskolája – Balatonederics, Keresztúry
Dezső Általános és Szakiskola – Nemesgu-
lács, Tatay Sándor Közös Fenntartású Álta-
lános Iskola – Badacsonytomaj.

Óvodák: Kétnyelvű Német Nemzetiségi
Óvoda és Bölcsőde – Zánka, Napközi Ott-
honos Óvoda – Nemesgulács, Napközi Ott-
honos Óvoda – Sümegprága, Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye – Alkotmány út,
Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye,
Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegy-
sége – Dobó tér, Közös fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda – Monostorapáti, „Kacagó”
Napközi Otthonos Óvoda – Zalahaláp, Ta-
polcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye, Szent
Erzsébet Óvoda.

A résztvevők nem távoztak üres kézzel,
apró ajándékot, oklevelet, emléklapot kaptak,
a dobogósok értékes könyvjutalomban is
részesültek. A sok minőségi produkció miatt
a zsűri idén is megosztott helyezésekkel pró-
bálta értékelni a gyermekek előadását.               

Dancs István

Sikerek a Ki mit tud?-on

Újabb „Nagyboldogos” sikerek
Március 9-én tartották Gyenesdiáson a IX.
Gergely-napi Művészeti Fesztivált. 

A hagyományőrző és kulturális versenyt

Vas, Veszprém, Zala és Somogy megye ál-
talános és művészeti iskoláinak tehetséges
tanulói részére hirdették meg drámajáték,
vers- és prózamondás, ipar- és képzőművé-
szet, néptánc és népdaléneklés kategóriákban.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola képző-iparművészet, vala-
mint népdaléneklés kategóriában nevezett a
versenyre, melyen 550 diák 4 megye 28 isko-
lájából mérhette össze tudását. 

A fesztiválon idén is nagyon szép eredmé-
nyeket értek el a katolikus iskola diákjai:

Képzőművészet-kategória: Keller Lúcia
8. osztály – 1. helyezés (Felkészítő tanár:
Szájer Béla). Népdaléneklés-kategória: Molnár
Barbara  5. osztály – Aranyminősítés, Orbán
Virág 6. osztály – Ezüstminősítés, Cseh
Zoltán 6. osztály – Aranyminősítés, Böröcz
Nikolett 8. osztály – Arany minősítés (Fel-
készítő tanáruk: Bányai Barbara).

Gratulálunk a szép eredményhez a diákok-
nak és tanáraiknak!              (Forrás: Iskola)

Gimnazistaként az ELTE falai között
Az ELTE Eötvös József Collegium 2013. ja-
nuár 21-e és 25-e között tehetséggondozó és
utánpótlás-nevelő tábort szervezett szabad-
idős programokkal, ahová olyan diákokat hív-
tak meg, akik az OKTV és egyéb szakirányú
versenyeken kiemelkedő eredményt értek el. 

Osztálytársammal, Osvald Rolanddal az
elmúlt félévben részt vettünk az intézmény
Eötvös József Tanulmányi Versenyén, ahol
magyartanárunk, Parapatics Andrea tanárnő
segítő felkészítésével országos második és
harmadik helyezést értünk el a magyar nyel-
vészet szekcióban, így mi is meghívást kap-
tunk a táborba. 

A változatos szakterületeken összesen kö-
zel ötven középiskolás diák volt itt az ország

különböző pontjairól és a határon túli régiók-
ból is. A hét folyamán délelőttönként a válasz-
tott szakterület szemináriumain vettünk részt,
ahol az adott terület neves ELTE-s oktatói kis
csoportokban foglalkoztak velünk és magya-
ráztak el olyan új ismereteket, amik bizonyo-
san hasznosak lesznek a későbbiekben. Majd a
Collegium neves öregdiákjaitól – köztük szá-
mos akadémikustól – hallhattunk előadásokat,
például Kiss Jenő nyelvésztől, Ritoók Zsigmond
klasszika-filológustól vagy Lovász László ma-
tematikustól. Az előadások után színvonalas
szabadidős programokon frissültünk fel: az
utazás fáradalmait a Gellért-fürdőben pihentük
ki, de megismerkedtünk az Országos Széchenyi
Könyvtárral és a Néprajzi Múzeummal is,

hogy csak néhányat említsek. Szállásunkkal, a
Collegium patinás épületével, jelenlegi hall-
gatóival és társainkkal játékos sportfoglalkozá-
sokon és az úgynevezett „Coli-foglalón” is-
merkedtünk meg, a tábor zárásaként pedig egy
bográcsozást rendeztek a számunkra. 

A tábor célja, az volt, hogy a felkeltsék a
tehetséges diákok figyelmét a tudományok és
a tanári pálya szépségei iránt, s hogy ösz-
tönözzék őket a tanulásra, ezáltal álmaik elé-
résére. Úgy érzem, hogy azok az emberek,
akik idejüket és energiájukat nem kímélve
egy hét erejéig az otthonunkká varázsolták a
nagy múltú intézményt – elsősorban Horváth
László, a Collegium igazgatója, és a sok hall-
gató – elérte ezeket a célokat. 

Ez az egy hét arra is jó volt, hogy kipróbál-
juk, milyen is az egyetemista élet, és hogy mi-
lyen Eötvös collegistának lenni. Megismerked-
tünk Budapesttel is, kicsit megtanultuk az ot-
tani közlekedést. Több felsőbb évessel is meg-
ismerkedtünk, ami azért is jó, hiszen a jövőben
ők tudnak nekünk segíteni, és nem lesz minden
teljesen idegen. A tábori emlékek, élmények
akkor is ösztönözni fognak a tanulásra, ha
elfogyna a lendület. Nagy megtiszteltetés volt,
hogy már 11. évfolyamosként itt lehettünk, és
úgy igyekszünk, hogy jövőre, végzősként még
jobb eredményeket elérve újra meghívást nyer-
hessünk a táborba, a már jól ismert falak és
arcok közé.       Tulok Fanny Fruzsina 11. C
Batsányi János Gimnázium és Kollégium

A tanulók alkotásaiból nyílt kiállítás
nagy sikert aratott

Fotó: Szín-Vonal

Képünkön Keller Lúcia és díjnyertes
alkotása

Fotó: Iskola



Sajó Sándor: Magyarnak lenni című ver-
sének részletét választotta ünnepi műsora
címéül a Tapolcaiak a Nemzetért Egye-
sület, melyet a Költészet napja alkalmából
tartott április 20-án a Városi Moziban. 

A szép számban megjelent közönség idő-
utazáson érezhette magát, mely kicsivel több,
mint száz évet foglalt magába. Az 1848-tól
1956-ig tartó történelmi korszakról, a magyar-
ság sorsát nagymértékben befolyásoló esemé-
nyekről és azok következményeiről kaptunk
hiteles képet irodalmi művek segítségével.

A szívszorító, lélekemelő dalokat a Nagy-
boldogasszony Katolikus Általános Iskola ta-
nulói énekelték Bányai Barbara tanárnő ve-
zetésével. Őket Csatári Márió kísérte akusz-
tikus gitáron. A verseket, prózai betéteket lel-

kes fiatalok adták elő, név szerint: Szigetvári
Réka, Szalkai Jennifer, Szabó Levente, Takács
Péter, Havasi Marcell, Bertalan Csaba, Rádi
Stella és Kardos Marcell. A műsor végén a kö-
zönség elégedetten távozott, hiszen egy szív-
re és lélekre ható tartalmas élményben volt része. 

Köszönet a fellépő fiataloknak!            HG
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„Nemzeti költő… látó vagyok”
Mélyen hiszek abban, hogy az örökké-
valóság egyetlen pillanatára vagyunk itt,
ezen a Földön.

Az egyetlen dolog, ami számít, hogy
milyen jól használjuk fel ezt a pillanatot. Mert
amikor elmentünk, már semmi sem számít.
Nem számít, hogyan néztünk ki, milyen volt
a származásunk. Csak az számít, hogy mit
tudtunk kezdeni azzal az egyetlen pillanattal.

Batsányi János, a korabeli írástudók legmű-
veltebbje, élt a pillanat lehetőségével. Arra tette
fel az életét – és nyert. Országos viharokban
nőtt és mára árnyat adó fűz lett. Földi pályája
tettekből, döntésekből, felelősségből és nem
utolsó sorban hűségből épült. Ránk hagyta hi-
tének és harcainak példát adó emlékét. Őszinte,
bátor, szókimondó természete már a saját korá-
ban különlegessé tette: nemcsak sokat tudott,
de azt is jól tudta magáról, hogy sokat tud.

Vezérnek született, de életét az ellentétek ször-
nyű vonzásában és taszításában kellett leélnie. 

Már születésekor harcra hívta a Mindenható:
nemtelennek született a nemesek vezette or-
szágban, egy nádfedeles kicsi házban, egy po-
ros, dunántúli kisfaluban, Tapolcán. 

Arról, hogy miként tanult, milyen gyerek volt,
voltak-e pártfogói, akik aztán eljuttatták a sze-
génysorsú, de sziporkázó tehetségű kiskamaszt
a keszthelyi középiskolába, semmit sem tudunk.

Csak azt tudjuk, hogy ez a csodálatos Pan-
non táj, ez a gyönyörű tópartú település vissza-
várta a messzeségbe indult fiát, és Ő meg-
mártózhatott az itthon maradottak szeretetében.

Ezt a ragaszkodást az édesanyja temetésén
tapasztalta meg: „Az én megjelenésem itt, a
szülőföldemen a csoda érzetét támasztja az em-
berek lelkében, az isteni gondviselés kegyelmé-
nek tulajdonítják, hogy édesanyám fia vagyok.”

A messzelátó költő a tehetségük tudatában
lévő emberek önérzetével ácsolta tragikus
művé az életét. „Ha már megmérettünk, egy-
formán ítéltessünk, akár kunyhóba, akár nád-
fedeles parasztházba, akár palotába szület-
tünk” – mondta a Sorsnak – és harcba indult.
Plebejusként – a szellem nemese lett. „Nem
vagyok nemes – hangsúlyozta őmaga is gyak-
ran –, de hazámban tudásom és foglalkozá-

som szerint ilyen jogok illetnek meg.”
A messziről indult mindenütt és mindenben

első akart lenni. „Azt akarom, ha csakugyan
poétának szült a természet, jó poéta legyek,
vagy pedig, ha az nem lehetek, inkább semmi.” 

„Nemzeti költő… látó vagyok” – mondta
magáról büszke öntudattal az alulról jött, a saját
erejéből magát felküzdött Batsányi János. „A
magyarság szükség és érték – hirdette. –
Muszáj hát jónak lenni, cselekedni, emberit,
magyart. Sietni kell, nehogy kihulljunk az idő
rostáján, és szétszóródjunk mielőtt Hazánk
Temploma felépül.”

A költő az úttörők szerepét felvállalva élt.
„Aki újat hoz, annak messze elől kell járnia”
– írta egyhelyütt. A tehetsége volt tragédiája
okozója is. Megnyerni nem tudták, tehát
tönkre akarták tenni. Nem hajlott, hát ketté
törték életét. „A látó, ha terhét felvette vál-
lára, viselje mindvégig, s ne nézzen magára.”
– vallotta egyik versében.

Tapolca lánglelkű szülötte csak 27 éves volt,
amikor az alábbi sorokat óriási szenvedéllyel
papírra vetette: „Csudálkozni fognak majd
jobb időben születendő maradékaink, miként
találhatott ennyi akadályt, ennyi ellenséget
egy oly világos igazság, melyről csak kétel-
kedni is szembe tűnő tudatlanság.”

Nos, valljuk be őszintén, hogy mi, a XX.
századon felnőtt magyarok, akik világégése-
ket, árulásokat, diktatúrákat is megéltünk,
nem csodálkozunk.

Nem csodálkozunk, csak óriási tisztelettel
és hálával igyekszünk körülölelni annak a
költőnek az emlékét, aki nekünk, a XXI.
századba is átlépőknek is üzen, aki a rohanó
árral szemben is acélos kitartással, az írás-
tudók felelősségével harcolt.

„Életemet elrabolhatja az emberek hatalma,
de jó lelkiismeretemet nem… Bilincsben is sza-
bad vagyok. Látni fogjátok ilyen sorsra voltam-e
méltó, büntetést érdemlek-e vagy felmentést,
mely visszaadja nevem becsületét, melyet hi-
bám nélkül vettek el tőlem, és mely visszaadja
az önbizalmat honi íróinknak is, akiket most a
példám megrémített. Jó híremet nem akarom
túlélni. Mit ér az élet számomra azok nélkül,
amik az életet életté teszik. Mennünk kell, ó Bí-
rák, ahová előbb-utóbb mindnyájan eljutunk,
ahonnan senki vissza nem térhet. A nap néhány-
szor még elvégzi keringését és Ti is bevégzitek
pályafutásotokat. Ti is, én is csak éltünk! Ám az
igazságosság, az erény s az igazság örökké él.”

Tapolca látnok költőjének ebben is igaza lett.
Amikor születésének 250. évfordulóján Őt ün-
nepeljük, hajtsunk fejet mindazok emléke előtt
is, akik oly sokat tettek és tesznek azért, hogy a
messzire űzött költő hazatalálhasson, hogy a
tapolcai temetőben hű társával, Baumberg
Gabriellával együtt lelhessen végső nyugalom-
ra. Hogy intézmények, utcák őrizhessék nevét,
hogy a Tóparton állhasson a messzelátó szobor-
alakja. Hogy a róla elnevezett Emléknapok ke-
retében mi, a kései utódok is tiszteleghessünk a
sorsa elől ki nem térő, Tapolcáról indult költő
előtt.                  N. Horváth Erzsébet

Tapolca Város Önkormányzata, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Batsányi Emlék-
bizottsága és a VOKE Batsányi János Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt a
Batsányi János születésének 250. évfordulója alkalmából szervezett emléknapok ren-
dezvényeire.

Május 6. 16:00 Tiszteletadás Batsányi János és Baumbert Gabriella sírjánál a régi 
temetőben. Ünnepi beszédet mond: Császár László polgármester.

Május 7. 9:30 VOKE Batsányi János Művelődési Központ kiállításmegnyitó és 
szavalóverseny.

Május 8. 15:00 Koszorúzás és tisztelgés a Batsányi emlékhelynél (Városi Múzeum,
Pantheon-fal, Gabriella-szobor, Batsányi-szobor, szülőház).
Május 9. 10:00 Országos Batsányi kultúrtörténeti vetélkedő a VOKE Batsányi 

János Művelődési Központban.
Május 10. 10:00 Batsányi Emlékülés a Városi Moziban. 

Megnyitót mond: Császár László polgármester. 
Ünnepi beszédet mond: dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész.
Kertész Károly Batsányi Jánosról készült emlékkönyvének bemutatója.

17:00 Batsányi Emléknapok díjátadó és záróünnepsége a VOKE
Batsányi János Művelődési Központban. 
Ünnepi köszöntőt mond: Császár László polgármester.
Batsányi Emlékplakett átadása.

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézményének
ünnepi programjai:

Május 6. 13:00 – A Batsányi-hét ünnepélyes megnyitója. Koszorúzás a tagintézmény
aulájában; Május 9. 17:00 – Batsányi Gála kulturális bemutató a VOKE Batsányi János
Művelődési Központban; Május 6-13. – Tanulmányi és sportversenyek a Batsányi-tag-
intézmény szervezésében; Május 13. 14:00 – A Batsányi-hét ünnepélyes zárása, ered-

ményhirdetés, díjkiosztás.

Batsányi
Emléknapok
Tapolca, 2013. május 6-13.

Batsányi János születésének
250. évfordulója alkalmából

Szívből és lélekből szólt az ének

A korabeli festményen a világot meg-
hódítani akaró fiatal Batsányi

Fotó: Havasi

Batsányi János és Baumberg Gabriella Linzből hazahozott hamvainak te-
metése a tapolcai temetőben 1934-ben

Fotó: Archív

„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”

Április 19-én nyolc ifjú zenész: a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola
növendékei alkalmat találtak a zenélésre és gyönyörködtetésre a Járdányi Pál Zene-
iskola koncerttermében.

A brácsások között két tapolcai növéndék: Farkas Klára (aki egyben a szervezők egyike
is volt) és Somogyi Zsófia örvendeztette meg egykori iskoláját és a hallgatóságot. Farkas
Klára Haydn ill. Schubert-alkotással, Somogyi Zsófia C. Saint Seans A hattyú-val gyö-
nyörködtetett.

Farkas Klára felkészítő tanára: Ciglényi Gábor, Somogyi Zsófiáé: Román Iván.
G. Dr. Takáts Gizella

A zenélésre mindig van alkalom



A Városi Mozi április 13-án nemcsak a
gyógynövény konferenciának adott ott-
hont, de a tapolcai kötődésű Fülöp Bea
újságíró Életbe vágó válaszok című könyve
bemutatójának is.

A népszerű rádiós, újságíró, írónő többek
közt természetes gyógymódok tanácsadói
képesítést is szerzett. Gyakorló édesanyaként
első műve e témakörben született.

Második könyvéről beszéljen Ő maga: „Ez

a könyv mindazoknak szól, akik szeretnének
egészségesen élni, és elkerülni ezt a rettegett
betegséget, és természetesen azoknak, akik
érintettek benne. Egy egészségtudatos könyv,
sok-sok kiegészítő terápiával, életbe vágó
információkkal. Kötelező olvasmány korunk
folyton csak rohanó emberének! Állj meg egy
pillanatra! Itt a remek alkalom. Daganat,
rák… Ha csak meghalljuk ezeket a szavakat,
máris összeszorul a gyomrunk.

Ki ne lenne érintett közülünk? Szinte mind-
annyian találkoztunk már családunkban, isme-
rősi körben ezzel a mai napig rettegett beteg-
séggel. Tudjuk, hogy léteznek alternatív gyó-
gyászati módszerek, amelyek megkönnyíthetik
a sokszor emberpróbáló kórházi kezeléseket,
meghosszabbíthatják az életet, javíthatják a
közérzetet. Abban a pillanatban azonban, ami-
kor szembesülünk a diagnózissal, és elkezdődik
a „versenyfutás az idővel”, nagyon nehéz jó-
zanul eldönteni, mit válasszunk a valóban szé-
les kínálatból. Kiben bízhatunk? Mi mögött áll
valódi tudomány? Mi az, ami igazán segít?” 

Fülöp Bea újságíró interjúkötetében ezekre a
kérdésekre keresi a választ.         Dancs István
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Magas embernek nem kell lábujjhegyre állnia, a művelt embernek – műveltnek látszani.
Tehetség, kitartó szorgalom (AKARAT) és alkalom: ezek a feltételek. A tehetség

különböző fokú és különböző irányú. Felhasználható, de – sajnos – el is tékozolható a
„drága talentum”. Pedig el kell ám azzal számolni!

Sokat lendíthet az akarat, az ambíció; a tehetség szárnya ez, mely átröpteti az aka-
dályokon.

Alkalom, lehetőség nélkül pedig megreked a tehetség, akarat; szűk körben marad, s lesz
az egyén a „Hortobágy poétája”.

Tehetség és akarat híján „pótszer” a feltűnési mánia, önpusztító, majmoló magatartás,
szélsőséges divat, provokáció…

Ne légvárakat építs; amihez tehetséged van, abban képezd magad. Jó közmondásunk a
realitásokra int: Suszter, maradj a kaptafánál. (S értékes cipész leszel.) Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 71. rész
Az általános relativitáselmélet próbája

Csillagászok egy fehér törpe és egy neutron-
csillag alkotta kettős rendszerben ellenőriz-
ték a gravitáció természetét leíró elméletet.

A csillagpáros egyik tagja egy nagytöme-
gű (körülbelül 2 naptömeg) neutroncsillag,
míg a másik egy rendkívül közel keringő,
0,172 naptömegű fehér törpe. Közös tömeg-
középpontjukat alig két és fél óra alatt kerülik
meg! Az igen szoros kettős távolsága nagy-
jából 7000 fényév.

Az általános relativitáselmélet értelmében a
gyorsuló (vagyis az egymás körül keringő) tö-
megek gravitációs hullámokat bocsátanak ki.
Ennek következtében a rendszer energiát veszít,

és a két égitest közelebb kerül egymáshoz, va-
gyis Kepler törvénye értelmében egyre gyorsul
az egymás körüli keringésük. Szélsőséges eset-
ben a periódus ilyen csökkenése kimutatható.

Az említett PSR J0348+0432 jelű pulzárt
2 éven figyelte egy nemzetközi kutatócso-
port. Az adatokból megállapítható, hogy a két
csillag keringési ideje évente 8,6 milliomod
másodperccel csökken. Az általános relativi-
táselmélet által jósolt értéktől ez csupán 5 %-
kal tér el. A mérések hibahatára 18 %, tehát
kijelenthetjük, hogy a mérés hibáján belül
megegyezik a kapott érték az elmélet alapján
elvárt értékkel.  Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Váradi Miklós vezérőrnagy, egység pk.

(Öcsöd, 1921. április 4. – Tapolca, 1989. október 23.)

Apja kereskedő, majd könyvelő volt és öt gyermeket nevelt. Alap-
iskoláinak elvégzése után Miklós is kereskedősegédként kezdte, majd a
tényleges szolgálat letöltése után, 1942-ben a frontra került. Itt rövide-
sen átment a szovjet oldalra, ahol több tanfolyamot végzett. Hazatérése
után ismét behívták tényleges katonai szolgálatra az éppen szerveződő
demokratikus hadseregbe. Innen 1948-ban kiemelték, elvégezte a
Kossuth Lajos tüzértiszti iskolát, majd a katonai akadémián folytatta

tanulmányait. Ezt a Szovjetunióban fejezte be. 1950-ben megnősült, házasságából két gyer-
meke született. Kemény, következetes, megbízható katona volt, mindig parancsnoki beosztá-
sokban dolgozott. Állomáshelyei Komárom, Mór, Eger, Szolnok, Polgárdi, Kiskunhalas. A
Szovjetunióból történt hazajövetele után, 1963 márciusától folyamatosan a Magyar Néphad-
sereg tapolcai 5. Önálló Rakétadandár parancsnoka volt 1978. évi nyugdíjazásáig. 55 éves
korában maga kérte nyugdíjba vonulását. Pályafutása során sok katonai kitüntetést kapott. 68
éves korában hunyt el. A régi tapolcai köztemetőben nyugszik. 

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Kiváló fogás egy meleg tavaszi-nyári na-
pon, vagy ha egy könnyű, frissítő vacsorára
vágyunk. Itt van a medvehagyma szezon,
használjuk ki a lehetőséget egy kitűnő egész-
séges étellel!

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Hozzávalók (10 főre): mozzarella sajt 1,3

kg, friss paradicsom 1,5 kg, oliva olaj 0,15 l,
házi készítésű medvehagymás pesto 0,2 kg,
cukkini 0,65 kg, citrom 1 db, fokhagyma 3-4
gerezd, friss petrezselyem, rozmaring, bazsa-
likom, rukkola saláta 0,25 kg, retekcsíra 0,05

kg, házi parasztsonka 0,25kg.
Elkészítés: A Mozzarella sajtot a pesto és

a zöldfűszerek keverékével érleljük egy
éjszakát. 

A cukkíniből vékony szeleteket vágunk,
lapon elősütjük és fokhagymával, citrommal,
zöldfűszerekkel marináljuk szintén egy éjszakát.

Tálaláskor az érett cukkínire helyezzük a
szeletelt sajtot és a paradicsomot rétegezve,
majd sonkával és csírával, és rukkolóval gaz-
dagítjuk. Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Házi, medvehagymás pestoval érlelt Mozzarella Caprese,
friss paradicsommal, marinált cukkínivel, házi sonkával

Boróka
Népies neve: borovicskafenyő, gyalogfenyő.
A boróka a ciprusfélék családjába tartozó

örökzöld cserje vagy fa, április-májusban vi-
rágzik. Termései a tobozbogyók, melyek 2 évig
fejlődnek. Tűlevelei hármasával, örvökben, a
szártól elállóan helyezkednek el. Színükön
kékesfehér csík látható. Kékesfekete bogyó-
termései 4-9 mm hosszúak.

Gyógyászati célra a boróka érett termését
használják. A bogyótermés fejlődése 2. évé-
ben, augusztus-szeptember hónapok táján érik.
Színe barnás fekete, kékes hamvas bevonata
alatt fényes. Illata terpentinre emlékeztet, íze
aromás, kesernyésen édes.

A bogyók illóolajat, flavonoidokat, katechin
cseranyagokat, invert cukrokat tartalmaznak.
Frissen sok C-vitamint tartalmaznak, de ez a
vitamintartalom tárolás esetén bomlik. 

A borókabogyó és illóolaja vizelethajtó. A
modern orvoslásban és a népi gyógyászatban

is egyaránt használják vízgyülem megszün-
tetésére, méregtelenítésre, fogyás elősegítésé-
re, ízületi betegségeknél, illetve húgyúti
fertőzések esetén. Illóolaja bőrizgató hatása
miatt gyakran megtalálható a reumaelleni
bedörzsölő kenőcsökben és fürdőadalékok-
ban. Nagy mennyiségben használják fel a bo-
rókabogyót fűszerként és pálinka készítésére is.

Tea készítése: forrázzunk le 2 dl vízzel 3-4 ap-
róra összetört bogyót. Csak 4-5 percig hagyjuk
ázni, majd szűrjük le. Naponta 1-3 csészényi
tea fogyasztása ajánlott. 4 hétnél tovább tartó
használata orvosi felügyelet nélkül nem javasolt!

Terhesség alatt nagyobb mennyiségben nem
ajánlott a fogyasztása! Vesebetegeknek szin-
tén vigyázniuk kell fogyasztásával erős
veseizgató hatása miatt. Vizelethajtóként való
alkalmazása a vesére gyakorolt irritatív hatása
miatt szakorvosi felügyelet mellett történhet.

Érdekesség: az angol gin is lényegében
borókapálinka. Folyt. köv. HL

Gyógynövények 8. rész

Tamási Áron Művelődési Központ programjai
Május 4. 9 óra: Városi ballagás; 6-9.: Batsányi Emléknapok; 14. 18 óra: „Zenés esti korzó” a
megújult Köztársaság téren. Közreműködnek: Tapolcai Musical színpad, Csobánc Népdalkör;
23. 19 óra: Honvéd Férfikar hangversenye. Helyszín: Hotel Pelion. Jegyek válthatók a Városi
Moziban és a helyszínen. Június 1. 9 óra: Gyógynövényklub: Dr. Szalay Miklós Emlékház és
Helytörténeti múzeumlátogatás (Halimba). Találkozó: Tamási Áron Művelődési Központ előtt
9 óra. Belépőjegy: 500 Ft/fő. Visszajelzés: Májerné Tobak Edit klubvezető.

Ne dobja el, dobja be!
Szerencsére egyre többen akadnak olyanok,
akik szívesen élnének környezetbarát mó-
don a mindennapokban, azonban a jó
szándék mellől olykor hiányzik a tudás. 

A szakmai segítség Tapolcára is megérke-
zett, mégpedig egy olyan rendezvény formá-
jában, amelyen gyerekek és felnőttek egyaránt
„környezetvédelmesdit” játszhattak és választ
kaphattak kérdéseikre.

Április 19-én, az „Észak-Balatoni Regioná-
lis Települési Szilárdhulladék-kezelési Rend-
szer továbbfejlesztése” projekt és a Tapolca
Kft. jóvoltából interaktív játékokkal, szóra-
koztató programokkal várták az érdeklődőket. 

Az Európai Unió által támogatott rendez-
vény mottója a játszva-tanulás volt. Minden
környezetvédelmi program sikerének záloga
a lakosság, az érintettek „hozzáállása”, amely
nagyban függ attól, mennyi és milyen infor-
mációhoz jutnak. A Fő téren felállított sátor-

ban szemléletformáló foglalkozások, környe-
zetvédelmi kisfilmek és ismeretterjesztő elő-
adások nyújtottak széleskörű információt a
szelektív hulladékgyűjtésről, komposztálásról
és a környezettudatosságról. A gyerekek hul-
ladékokból kelthettek életre új termékeket,
tudásukat lemérhették a Zöld-kvízen, mely-
nek helyes kitöltéséért ajándék járt. A PET-
palackokra „rájárt a rúd”, hiszen főszereplői

voltak a szelektívhulladék-dobó versenynek
és a préselő bajnokságnak is. 

Az óvodások és iskolások percek alatt meg-
hódították a fából készült, népi, ügyességi já-
tékokat. Hatalmas élményt szerzett a tűzoltó-
autó, amelyre igazi hősként másztak a leg-
apróbbak is. A ragyogó tavaszi napsütésben
szervezett program kezdő akkordja, felveze-
tője volt a Föld napjának (április 22.), amelyet
városunk szemétszedéssel „ünnepelt” meg.       

Havasi Gábor

Életbe vágó válaszok

Játszva tanultak a gyerekek ezen a rendezvényen

Fotó: Gerencsér



A Szász Márton Általános Iskola és az
EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmények Országos Egyesüle-
te) közösen nyert el egy Comenius pályáza-
tot, amelynek keretében a kézilabdasport-
ágat is népszerűsíteni kívánták. 

Ebből a célból írta ki a versenyt az iskola
és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség
(MSOSZ), egyesített csapatok részére, ame-
lyet április 17-én tartottak a rendezvény-
csarnokban. A tornára 5 külföldi és 2 magyar
csapat nevezett, összesen 82 fővel. Olaszor-
szágot 3, Ausztriát és Németországot egy-egy
csapat, hazánkat Pápa és Tapolca képviselte. 

A tapolcai szervezők lehetőségeikhez mér-
ten mindent elkövettek annak érdekében, hogy
a versenyzők a lehető legjobban érezzék ma-
gukat, kellemesen elfáradjanak, egyenrangú
ellenfélként küzdhessenek egymással. A ver-
senyt megtisztelte jelenlétével és köszöntötte
a fiatalokat Bognár Ferenc, a Szász Márton
Általános Iskola volt igazgatója, Horváthné
Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ alelnöke, dr.
Jády György, a MSOSZ országos igazgatója,
Janeba Miklós, a MSOSZ régióvezetője. A
rendezvényt Kárpáti Orsolya, a MSOSZ
nemzetközi igazgatója és Stolár Mihály, a
Szász Márton-iskola igazgatója nyitotta meg.
A kézilabdatorna divízionálással vette kezde-

tét, mely során Czoborné Kilián Ildikó,
MSOSZ kézilabda szakágvezető felmérte az
erőviszonyokat és a képességi szinteknek
megfelelően 2 csoportba (divízióba) osztotta
a csapatokat. A mérkőzések a nemzetközi
kézilabda és a Speciális Olimpia (SO) sza-
bályai szerint zajlottak. Az I. divízióban mér-
kőzött egymással Ausztria, Pápa és a Német-
ország-Tapolca (vegyes) csapata, míg a II.
divízióban Olaszország (lány), Olaszország

(fiú), Olaszország (vegyes) és Tapolca mérte
össze tudását. Az I. divízióban a pápaiak
csapata kiemelkedően jól játszott. 

A szoros mérkőzések a következő
végeredményt hozták: I. divízió – 1. Pápa 2.
Ausztria 3. Németország-Tapolca; II. divízió
– 1. Olaszország (fiú) 2. Tapolca 3.
Olaszország (lány) 4. Olaszország (vegyes).

A szervezők és a MSOSZ sok szép aján-
dékkal lepte meg a versenyző játékosokat az
ünnepélyes eredményhirdetés keretén belül.
A legügyesebbek különdíjazásban részesül-
tek, így külön díjazták a legjobb kapust,
legjobb mezőnyjátékost és a gólkirályt is. 

Czoborné Kilián Ildikó, MSOSZ kézi-
labda szakágvezető elmondta, hogy az aján-
dékok között az MKB Veszprém férfi
Kézilabda Szakosztály által felajánlott díjak
is helyet kaptak, melyet ezúton is szeretnének
megköszönni.

A Nemzetközi Speciális Kézilabdatornát
Császár László polgármester beszéde zárta. 

A kézilabdatorna célja a sportág népsze-
rűsítése, megismertetése volt, hogy egyre
nagyobb teret kapjon a gyerekek életében. A
9 mérkőzés bizonyította, hogy a fiatalok fo-
gékonyak a játék elsajátítására, élvezettel ját-
szanak, küzdenek, harcolnak és örülnek.

Havasi Gábor

Kétnapos tájfutó-versenyen vettek részt
a tapolcai tájfutók a március közepén
Herend környékén rendezett versenyen.

A herendi rendezvény első napján a
hosszútávú-bajnokságon  remekeltek is-
mét tájfutóink. F-21-es felnőtt kategó-
riában Molnár Zoltán nyert a szintén ta-
polcai Vajda Zsolt előtt. Domán Rajmund
7.  Tömösközy Tamás 9. Zoboki Mihály
a 12. helyen ért célba. Utánpótlás kategó-
riában Balogh Zsombor harmadik, sze-
nior kategóriában Bezeczky László lett
dobogós. A második napon a tájfutó ma-
ratoni versenyt rendezték, ahol  Molnár
Zoltán ismét a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott, Vajda Zsolt negyedik helye-
zést ért el, Domán Gábor a hatodik helyen
ért célba. A versenyzőknek helyenként a
bokáig érő sárral is meg kellet küzdeniük. 

Domán Gábor az Optivita Kupa ultra-
futó verseny első fordulójában a 60 kilo-
métert  5 óra 25 perc alatt teljesítette. AE
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Rövid sporthírek, eredmények
PÁRBAJTŐR: 
A kanadai Vancouverben rendezett férfi pár-
bajtőr Grand Prix-versenyen Boczkó Gábor
bronzérmet szerzett. A másik magyar induló,
az SzL-Bau Balaton Vívóklub párbajtőröző-
je, Rédli András nem jutott a főtáblára. Egyet-
len tuson múlt a továbbjutás.

SAKK-BLOKK:
NB II-es csapatunk, a Tapolca Rocwool VSE
a kilencedik fordulóban nagyarányú, 8,5:3,5
magabiztos győzelmet aratott idegenben ját-
szott mérkőzésen a jó erőkből álló Zala-
egerszegi Volán TE ellen. Így megerősítették
vezető pozíciójukat a tabella élén. A 69 pon-
tos Tapolcát a 64 pontos Sárvár és a 63,5 pon-
tos Lövő SE követi. A 10. fordulóban nagy-
arányú, 9,5:2,5 arányú győzelem a gyengébb
játékerőt képviselő pétiek ellen. Az utolsó
forduló eredményeitől függetlenül a Tapolca
Rockwool megszerezte a bajnoki címet, s két
év után újra jogot szerzett az NB I/B osztály-

ban való indulásra.
Budapesten rendezték meg az országos sakk
korosztályos bajnokság elődöntőjét. A tapol-
cai sakkiskola 16 versenyzővel képviseltette
magát. Heten jutottak a júniusi országos
döntőbe, 5 versenyző holtverseny után esett
el a továbbjutástól.Továbbjutott minden ta-
polcai lányversenyző: Juhász Judit, Érseki
Tamara, Koltai Anna, Árvai Eszter, a fiúk
közül ez csak Bodó Bencének és Buzás
Bertalannak sikerült.
Sakk diákolimpia megyei döntő: Népes me-
zőny részvételével (105 fő) kezdődött Tapol-
cán a Városi Rendezvénycsarnokban a 2013.
évi megyei sakk diákolimpia egyéni döntője,
ahol kiválóan szerepeltek a sakkiskola ver-
senyzői. A kiosztott 12 aranyéremből 8 Ta-
polcán maradt. A győztesek: Juhász Judit.
Kaufmann Bertalan (I. kcs.), Bakos Balázs
(II. kcs.) Érseki Tamara, Kaufmann Péter (III.
kcs.), Árvai Eszter (IV. kcs.), Peszleg Pálma,
Bodó Bence  (VI. kcs.). A sakkiskolások a

nyolc aranyérem mellett 4 ezüstöt és két
bronzot szereztek.

FUTÁS:
A Tapolca Honvéd SE versenyzője, Vadászi
Attila érte el a legjobb eredményt a tapolcai
futók közül a BSI Balaton Szupermaraton-
versenyen. A négynapos megméretésen a
Balaton körbefutása volt a cél. Vadászi ezt 18
óra 26 perces időeredménnyel teljesítette, ami
korosztályában a huszonegyedik, összesítés-
ben a harminchatodik helyet jelentette.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság-
ban is elkezdődött a pontvadászat. A TIAC
gyenge játékkal hazai pályán 2:1 arányban
szenvedett vereséget a Gyulafirátót gárdájától.
A TIAC labdarúgói a legutóbbi két fordu-
lóban egyet vesztettek, egyet nyertek. Hazai
pályán Alsóörstől szenvedtek 1:0 arányban
vereséget, majd Devecserben javítottak a fi-

úk. Az Ajkán rendezett mérkőzésen Lukácsa
góljával sikerült elhozni a három fontos baj-
noki pontot. Hazai mérkőzésen: Tapolca-He-
rend 3:0, ezzel a tabella második fokára
léphettek a tapolcaiak.
A megyei IV. osztályban: Zalaerdőd-Tapolca
VSE 1:1, TVSE- Zánka 4:2.

KÉZILABDA:
Az NB II-es férfi bajnokság eredményei a 4.
fordulótól: TVSE-Komárom 22:33, TVSE-Ács
29:33, TVSE-Mór 28:35, TVSE-TFSE 22:23.
Az NB II-es női bajnokság eredményei a 4.
fordulótól: Tapolca-Mosonszolnok 25:26, Ta-
polca-Bük 22:32, Tapolca-Komárom 19:21.

THAI BOKSZ: 
A pápai küzdősportgálán a tapolcai Gombás
László (edzője: Szegvári Tamás) az ajkai
Hamusics Gergővel csapott össze. Valameny-
nyi pontozó Gombást látta jobbnak.

Antal Edit

A mindennapos testnevelés bevezetésének tapasztalatai
Évek óta ígérték, tervezték, vártuk. A
2012/2013-as tanévtől végre bevezetésre
került az 1., 5. és 9. évfolyamokon a min-
dennapos testnevelés. S hogy mit tapasz-
taltak a testnevelők? Az Ő gondolataik kö-
vetkeznek. Az általános iskolában tanítók
közül Csank Péternét, Nagy Károlyt és
Krachun Évát kérdeztem, a gimnáziumból
pedig dr. Földi Isvánnét.

Csank Péterné: – Az őszi felkészítésünk
során ígéretet kaptunk, hogy a kölyökatlétikai
eszközcsomagot még 2012-ben kézhez kapjuk.
Sajnos, ez még nem valósult meg. Ezeknek a
szereknek a használata hozzásegítené a tanu-
lókat ahhoz, hogy a kölyökatlétika program
feladatait tudják gyakorolni. A tanítás szempont-
jából még nem látom, hogy történtek volna
lépések az ügyben, hogy mások is (nem test-
nevelők) kapjanak felkészítést a mindennapos
testnevelés oktatásához. Ez azért szükséges,
hogy a program ne bukjon meg, mindenki fel-
készült legyen, aki ezekben az osztályokban
tanít: legyen az testnevelő, napközis nevelő,
tanító stb. A szabályozás megengedi, hogy ezt
bárki taníthatja, vagy bármilyen más mozgás-
formával ki lehet váltani. A következő cél volt,
hogy élményszerű legyen a testnevelésóra.
Ehhez is szükséges a felkészültség. A
gyerekek imádják az órákat, szeretnek ját-

szani, együtt mozogni. Helyszükséglet: véle-
ményem szerint ez mondvacsinált probléma,
a nemakarásnak egy megjelenési formája,
amely megint csak a sikeres megvalósulást
akadályozza. Ha bárki taníthatja, ha bármivel
kiváltható, akkor nem feltétlenül szükséges
hozzá tornaterem, csak jó akarat. Nálunk
minden osztály be tud majd jutni a  tor-
naterembe is. Úgy érzem, hogy az egész azon
múlik, hogy milyen lesz a kollégák hozzáál-
lása, valóban akarják-e, belátják-e. Kell, hogy
az ifjúság egészségesen nőjön fel!

Nagy Károly: – A kicsi gyerekek nagyon
szeretnek mindenféle mozgásformát. Szívesen
vesznek részt az órákon, hiszen azok játékosak,
mókásak, élményt adók. Ezen órákon is mód
nyílik arra, hogy a gyerekek tanuláshoz szük-
séges tulajdonságai erősödjenek: kitartás, be-
csületesség, szorgalom. Hozzájárul továbbá, hogy
a gyerekek jobban bírják a tanulással járó idegi,
fizikai terhelést. A túlzott leterheltség miatt
fontos a rekreációs kikapcsolódás. Ehhez szük-
séges a mozgás örömének megszerettetése.
Ezért jó, hogy ezeken az órákon szélesebb kör-
ben ismerkedhetnek meg a tanulók a legkü-
lönbözőbb szabadidős sporttevékenységekkel,
játékokkal, mellyel testi, lelki egészségük
javulhat. A gyakorlatban is zökkenőmentesen
zajlik minden, hiszen nagy tornatermünk van,

ahol minden alkalommal 2-2 osztály befér oda. 
Krachun Éva: – Én az egyik első osztály-

ban kezdtem el tanítani a testnevelést a tanév
szeptemberétől. Három testnevelés órájuk
van velem, a negyedik tánc, az ötödik dzsúdó.
Mind a tánc, mind a dzsúdó nagyon jól meg-
mozgatja őket, szeretik. Úgy látom – össze-
hasonlítva más évfolyamokkal –, a napi moz-
gás jó hatással van a tanórai koncentrációs
képességükre, fegyelmükre, fizikai terhelhe-
tőségükre. A testnevelésórákat játékosan
építem fel, teret adva a felgyülemlett feszült-
ségek levezetésére. Itt lehet kiabálni, szalad-
gálni! A mindennapos testnevelés ezek mel-
lett jól szolgálja a kicsiknél nagyon fontos
mozgáskoordináció fejlesztést is. A felsőbb
évfolyamosoknál is sok pozitív hatása lehet a
heti 5 óra testnevelésnek. Ügyesednek, erő-
södnek, megtanulnak a szabályokat betartva,
egymásra figyelve játszani. Kialakulhat az
igényük a rendszeres testmozgásra, amely ké-
sőbbi életük során is elkísérheti őket. Az
azonban még kérdéses, hogyan tudjuk beosz-
tani a tornatermet, ha minden évfolyamon
bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés.
Jó időben ez természetesen nem okoz gondot,
hiszen ott az udvar. Irigykedve nézzük azokat
az iskolákat, melyek városában van uszoda,
így a testnevelésórák egy részét az úszások-

tatásra tudják fordítani. Meglátjuk, mit hoz a
jövő. Személy szerint úgy gondolom, biz-
tosan sok nehézségbe fogunk még ütközni, de
a mindennapos testnevelésnek a gyerekek egész-
séges fejlődését tekintve csak haszna lehet. 

Dr. Földi Istvánné: – A mai ifjúság számára
elengedhetetlen a szeptembertől a 9. évfolya-
mon kötelező jelleggel bevezetett mindennapos
testnevelés. A bevezetés óta tapasztaltak alapján
érzelmeink vegyesek. A lányok életkori sajá-
tosságból adódóan nem kedvelik a heti ket-
tőről öt órára emelkedett kötelező mozgás-
formát. A jelentősen megnövekedett terhelés
miatt sokan panaszkodnak térdfájdalmakra.
Növekedett a néhány hetes és a féléves orvosi
felmentések száma. A fiúk ebben a korosz-
tályban is lelkesen vesznek részt az órákon. A
megnövekedett óraszám miatt megszűnt a 
9-10. évfolyamon eddig meglévő nemek
szerinti bontás. A koedukált órákon a lányok
szégyenlősen visszahúzódnak, a fiúk feltű-
nően produkálják magukat. A jelentős lét-
számú bejárós diákjaink időben történő haza-
utazása miatt az órarendbe illesztve szervez-
zük a heti öt testnevelésórát. Emiatt gyakran
előfordul, hogy egy időben két osztálynak van
órája. A kb. 60 diák az előző osztállyal együtt
a két kis alapterületű öltözőben enyhén szól-
va nehézkesen tud átöltözni.         Antal Edit

A kézilabdasportágat népszerűsítettékSzép eredmények
a tájfutóktól

Fotó: Havasi



A Tapolcai Finn Barátok Köre jóvoltá-
ból nyílt kiállítás a Városi Moziban.
Április 26-án egyik testvérvárosunkból,
Lempääläből érkezett egy 26 fős cso-
port, hogy részt vegyen – többek közt –
Terttu Seva tárlatán.

A résztvevőket elsőként Bolla Albertné
Edit, a Tapolcai Finn Barátok Köre elnöke
köszöntötte, kiemelve Ritva Mäkelät, a
lempääläi Finn-Magyar Baráti Kör vezető-
jét, valamint Terttu Seva művésznőt. Utalva
az előzményekre, elmondta, hogy 2011-ben
az egyesület elnökségi tagja, Vecsei János
állított ki Lempääläban, ekkor hívta meg
őket Terttu saját alkotóműhelyébe.

– Ott döntöttük el, hogy ezekből az alko-
tásokból városunkban is kiállítást szerve-
zünk. Az ötletnek a művésznő is örült –

mondta az elnök.
A következő percekben Császár László

polgármester is elismerően szólt a kezde-
ményezésről, a tárlatról, majd biztosította a
megjelenteket, hogy a jövőben is igyekez-
nek helyt adni a rendezvényeknek, tovább

mélyítve a két település közti kapcsolatot.
Vecsei János festőművészt érte a meg-

tiszteltetés, hogy bemutassa a tárlat anyagát,
ennek a felkérésnek örömmel eleget is tett.

Természetesen Császár László polgár-
mester és a finn barátok is kedveskedtek a
kiállító festőművésznek, egy rövidke kul-
turális blokkal is készültek, egy humortól
sem mentes kvartett előadását tapsolhatta
meg a közönség.  

A kiállított művek a Városi Mozi előte-
rében tekinthetők meg május 8-ig.         DI

Az Első Magyar Látványtár Képpárok
és hármasképek című kiállításának az
Art9 Galery adott otthont április 3-tól
április 20-ig.

A kiállításról Vörösváry Ákos, a Lát-
ványtár tulajdonosa így írt: „Láthatunk
született képpárokat, láthatunk egymásra
talált képpárokat, és olyanokat is, ame-

lyeket a kiállításra készülődve boronált
össze jó, avagy rossz kedvében a ren-
dező, legyenek azok, akár írás-képpárok.
A szerényebb létszámú hármasképek
születéséről, illetve előéletéről nagyjából
ugyanezt mondhatjuk el.”

A kiállítást Mújdricza Péter építész
nyitotta meg. NHE

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabi-
litációja”, valamint a „Helyi termesztésű
gyógynövények népszerűsítése” projekt
égisze alatt rendezték meg a „A természet
ajándéka! Gyógynövények a hétköznapok-
ban” konferenciára. A programnak áp-
rilis 13-án a Városi Mozi adott otthont.

A téma iránt érdeklődőket már az elő-
térben kiállítók fogadták, ahol tanácsadásra
és vásárlásra is lehetőség nyílt: aloe vera,
kézműves szappan, ehető virágok, Halim-
ba-gyógyteák, Varga-féle gyógygombák.

Az előadások előtt Bognár Ferenc, a
Tamási Áron Művelődési Központ igazga-
tója köszöntötte a jelenlévőket. – Magyar-
országon egyre nagyobb igény mutatkozik
a gyógynövények iránt. Ennek egyik bizo-
nyítéka, hogy Tapolcán is van egy iskola,
ahol gyógynövénytermesztéssel és feldol-
gozással foglalkoznak a fiatalok – mondta.

A bevezető gondolatok után elsőként
Halmos Mónika tartalmas előadását hallgat-
hatták meg a levenduláról, majd dr. Szalai
Miklós halimbai esperes gyógyfüves ha-
gyatékáról és emlékének őrzéséről beszélt
dr. Babulka Péter. Partl Viktória fitotera-
peuta arról tájékoztatott: Hogyan válnak a
háziasszonyok füvesasszonyokká? Jakab
István sem először járt városunkban. A nép-
szerű és elismert egészség-be-fektető ezút-
tal a természet mannáiról tartott előadást, a
méhektől a gyógyélelmiszerekig.           DI

Verőfényes tavaszi napsütés, felkészült
szervezők, profi lebonyolítás és 21,2 km
várta a nevezett futókat a III. Tapolca
Félmaratonon április 21-én, mely a
Fut6sz Kupa 2. részversenye. 

A félmaraton rendezője a Tapolca Kft. és
a Tomcsányi-Ford HSE volt. Közel száz ver-
senyző mérhette le tudását, kitartását a tava-
lyi versenyhez képest megváltozott útvona-
lon. A felnőtt verseny előtt a gyermekek is
szaladhattak egyet, ők a Tavasbarlangtól fu-
tottak a Fő térig, ahol átvehették a jutalmakat,

majd kipróbálhatták a felállított légvárat is.  
Az előzetes regisztráció után 11-kor in-

dulhattak útjukra a felnőtt futók, akik egyé-
ni és váltóba is nevezhettek. Ennél a sport-
ágnál hatalmas kitartó erőre, megfelelő fi-

zikai felkészültségre, jó monotónia tűrésre
és kitűnő légző technikára van szükség,
hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni ma-
gából az ember. 

A verseny részletes eredménye Tapolca
Város honlapján – www.tapolca.hu –
megtekinthető.                    Havasi Gábor
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A gyógynövények egyre nagyobb
szerepet töltenek be az egészsé-
ges életmódban

Fotó: Dancs

A falinaptárak egy gyorsan elröppent fél évszázad történéseit, örömeit
és bánatát is visszatükrözik

Fotó: Taál István
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Kulturális műsorral is kedveskedtek a finn barátok
Fotó: Dancs

Fókuszban a gyógynövények

Finn festőművész kiállítása Tapolcán

III. Tapolca Félmaraton100 falinaptár a kiállításon

Monostorapátiban, a művelődési ház
nagytermében szép kultúrműsor kereté-
ben tartotta éves közgyűlését a helyi
Nyugdíjas Klub április 12-én. 

A száznál több résztvevőt Hárshegyi
József polgármester köszöntötte, elismerve
sokszínű munkájukat, a község életében
betöltött szerepüket. 

A rendezvény keretében a polgármester
nyitotta Zentai Gábor tapolcai gyűjtő 400

darabos falinaptár gyűjteményéből váloga-
tott (1964-2013) 100 darabos kiállítását. A
polgármester megnyitójában szólt a naptá-
rak történetéről, a gyönyörű tájak, művé-
szeti értékek, idegenforgalmi helyek, mes-
terségek, városképek, az élet minden spekt-
rumára kiterjedő bemutatásáról. Végül arra
figyelmeztetett, hogy ez a kiállítás az idő
múlását is jelzi. A kiállítés május 5-ig tart
nyitva.    Tamás Csaba

Képpárok és hármasképek


