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Fejlesztés előtt 
az egynapos sebészeti ellátás

Székely zászló a Városházán

A tapolcai kórház életében jelentős vál-
tozásokat hozott a 2012-es év.

Május 1-jétől állami kézbe került, jú-
lius 1-jétől pedig felsorakozott a struk-
túraváltó intézmények közé. Megszűnt
az aktív belgyógyászat és sebészet. Fő
profilja a légzésrehabilitáció és az idős-
gondozás lett. 

A 2012. december 15-én nyugdíjba vo-
nult dr. Flórián Csaba intézményvezető
helyére megbízott igazgatóként dr. Lang
Zsuzsanna került.

/Írásunk a 3. oldalon Pályázati segítség-
gel 2015 második felére egy korszerű, telje-
sen felújított kórházzal büszkélkedhet a vá-
ros címmel./

Tapolca Város Önkormányzata is csat-
lakozott a budafoki önkormányzat szoli-
daritási felhívásához.

– Tapolca Város polgárai ezzel is jelezni
kívánják minden erdélyi magyarnak, de első-
sorban a Kovászna megyében lévő testvér-

város, Zabola polgárainak, hogy együttérez-
nek és gondolkodnak az ott élő barátaikkal –
mondta Császár László polgármester. Majd
a Képviselő-testület néhány tagja jelenlété-
ben kitűzte Magyarország, az Unió és Tapol-
ca zászlója mellé a székely zászlót is.

Tavaszt váró téltemető
Felhőtlen jókedv, óriási hangulat jelle-
mezte a Tapolcai Téltemető elnevezésű
vidám programot február 23-án.

A tavaszt várva több, mint félezren te-

mették a telet, köztük sokan öltöztek ötle-
tesnél ötletesebb maskarába.

/Összeállításunk a 4. oldalon Több, mint
félezren temették a telet… címmel./

Integráció
felsőfokon

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
óriási érdeklődés kísérte a 13. alkalom-
mal megtartott RETRO-bált február
15-én a Hotel Pelionban.

A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ által
szervezett rendezvényen együtt szóra-
koztak az értelmileg sérült emberek ép
társaikkal.

/Írásunk a 8. oldalon Szórakozás az in-
tegráció jegyében címmel./

A búcsúzás első pillanatai

A Széchenyi István Szakképző Iskola 86
végzős tanulójának február 8-án volt a
szalagavatója a Batsányi János Művelő-
dési és Oktatási Központban.

Az iskola nevében Szollár Gyula igaz-

gató szólt a fiatalokhoz, arra kérve őket,
hogy tegyék hasznossá mindazt a tudást,
amelyet az „alma materben” megszereztek.

/Összeállításunk az 5. oldalon „A legér-
tékesebb dolog embernek maradni” címmel./

Dr. Lang Zsuzsanna mb. igazgató a krónikus belgyógyászati osztály
betegének állapota felől érdeklődik

Fotó: N. Horváth

Február 18. óta székely zászló is leng a Városháza épületén

Fotó: N. Horváth

A BellyFlame hastáncosai zombinak öltözve vonultak a város utcáin

Fotó: Dancs

A zenés-táncos esten nagy sikert arat-
tak a sérült fiatalok kulturális műsorai

Fotó: Havasi

A 12.A osztályfőnöke, Szennyai Mária feltűzi diákjainak a szalagot

Fotó: Dancs



Császár László polgármesterrel a város la-
kosságát érintő és érdeklő témákról készí-
tettünk interjút, köztük Tapolca 2013. évi
költségvetéséről, a Raposkával és Gyula-
keszivel létrehozott Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatalról és a város közvilágítá-
sának korszerűsítéséhez benyújtott pályá-
zatról.

– Polgármester Úr! Miért volt szükség
arra, hogy a két szomszédos településsel –
Raposka, Gyulakeszi – a város közös önkor-
mányzati hivatalt hozzon létre?

– A közigazgatás átalakításának a járások
kialakítása mellett másik fontos eleme a kis-
települések feladatellátásának egységesítése.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény
változása miatt 2013. január 1-jétől a 2000 fő
alatti települések nem tarthatnak fenn önálló
polgármesteri hivatalt, össze kell fogniuk. Vagy
abban állapodnak meg, hogy közös hivatalt
hoznak létre, vagy városhoz csatlakoznak.
Raposka (260 fő) és Gyulakeszi (719 fő)
Község Önkormányzata úgy döntött, hogy
Tapolca Város Önkormányzatával közös ön-
kormányzati hivatalt hoz létre és tart fenn.

– Mennyiben marad meg ezeknek a tele-
püléseknek az önállósága?

– Az önkormányzatok megőrzik az önál-
lóságukat, csak a hivatal lesz közös Tapolcá-
val. A megszűnő körjegyzőségektől a közös
hivatal állományába 4 fő kerül át. Így a ter-
vezett álláshelyek száma 2013. március 1-jén
63 fő lesz. A hivatal működési költségeihez
az önkormányzatok a lakosságszámuk ará-
nyában járulnak hozzá. A jelenleg használt
„Polgármesteri Hivatal” megnevezés helyett
„Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal”
lesz az új név. A változás sok technikai fela-
dat megoldását is szükségessé teszi. Mivel
több rendeletünk is tartalmaz a „Polgármes-
teri Hivatalra” való utalást, ezért célszerű ún.
„saláta” rendeletet alkotni, amelyben össze-
gyűjtjük azokat a rendeleteket, amelyekben
egy egyszerű szövegcserével a névváltozás
átvezethető. Természetesen az ügyiratok, elő-
terjesztések, levelek stb. fejléce is módosul,
új lesz a bélyegző is. A megállapodás jóvá-
hagyására a február 22-ei testületi ülésen ke-

rült sor. A megállapodást Raposka Önkor-
mányzata részéről Bolla Albert, Gyulakeszi
részéről Tóth József polgármesterek, vala-
mint Tapolca polgármestereként én írtam alá.
A közös hivatal március 1-jével alakul meg.

– Miként alakul a város 2013. évi költ-
ségvetése?

– Az idei évben új feltételekkel, új szabá-
lyokkal, egészen más elvek mentén kellett
megalkotnunk a költségvetésünket. 2013-tól
úgy az Önkormányzatnál, mint az általa irá-
nyított költségvetési szerveknél a költségve-
tési bevételeket és kiadásokat három részre
kell bontani, azaz kötelező feladatokra, ön-
ként vállalt feladatokra és állami (államigaz-
gatási) feladatokra. Az állam feladatot finan-
szíroz, így ehhez kellett igazítani a kiadási
oldalt. Amihez nincs állami fedezet, azt saját
erőből kell megoldani. Az önként vállalt fela-
dataink összege több, mint 200 millió forint.
Az állami feladaté kb. 120 millió, a többi pe-
dig a kötelező önkormányzati feladat, de ott
sem elegendő mindenre az állami finanszí-
rozás, egy részét a saját bevételekből, a helyi
adókból kell kiegészíteni. Az önkormányzati
adóhatóság által beszedett adók évről-évre
tervezhető és biztos bevételi forrást jelen-
tenek. 2012-től a helyi adókról szóló törvény
változásával érezhetően bővült az önkormány-
zatok adóztatási mozgástere. Lehetőség nyílt
– bármely szempont szerint – differenciálni
az adó mértékét. Tapolca Önkormányzata is
élt és él is ezzel a lehetőséggel. Az 5 nagy
adónemben (helyi iparűzési adó, idegenfor-
galmi adó, építményadó, magánszemély kom-
munális adója, idegen és egyéb bevételek)
745 millió forintot terveztünk a költségveté-
sünkben. Átengedett központi adó a gépjár-
műadó, melynek 40%-a marad az Önkor-
mányzat bevétele. Nem volt egyszerű feladat
az idei, a 2 milliárd 995 millió forint bevételi
és kiadási sarokszámú költségvetés összeál-
lítása. A struktúra nem változott, ugyanazzal a
megmaradt intézményi struktúrával dolgo-
zunk, mint eddig. Jelentős költségeket farag-
tunk le a városüzemeltetés területén, mert
arra kapunk kevesebb állami finanszírozást.
A fejlesztés területén pedig a már folyamat-
ban lévő projektjeinket igyekszünk befejezni.
Vannak új pályázataink, amelyekhez 500-600
millió fejlesztési forrást kötöttünk le. Az ön-
kormányzati törvény előírása alapján 2013.

évben működési hiányt nem lehet tervezni. A
költségvetési kiadások és bevételek különbö-
zetét csak belső finanszírozási tétellel, azaz a
költségvetési maradvánnyal lehet finanszí-
rozni. Nem lesz könnyű egyetlen egy önkor-
mányzatnak sem a 2013-as költségvetési év,
amelyet „tanulóévnek” is nevezhetünk. Bí-
zom benne, hogy a tapasztalatok birtokában
majd finomítani fognak az állami finanszí-
rozás rendszerén.

– A Képviselő-testület a „Közvilágítás kor-
szerűsítése Tapolca városában” című pályá-
zat költségvetési adatait módosította, azaz
megváltozott adatokkal nyújtotta be a pályá-
zatot. Miért volt erre szükség?

– Mivel a pályázatkiíró módosította a fel-
tételrendszert, a beruházás bruttó költsége is mó-
dosult, azaz 384.112.560 Ft-ról 351.607.837
Ft-ra csökkent. Ennek megfelelően csökkent
a támogatás és a saját erő összege is. Így a
saját forrás fedezetére lekötött összegből
bruttó 8.758.824 Ft összeg felszabadul, ame-
lyet „A tapolcai belváros értékmegőrző reha-
bilitációja” című projekt nem elszámolható
költségeinek fedezetére biztosíthatunk. 

– Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása –, amelynek Ön az elnöke – feb-
ruár 20-án ülésezett. Milyen napirendi pon-
tokat tárgyaltak ezen az ülésen?

– Módosítottuk a 2012-es költségvetésün-
ket, azaz a végleges számokhoz igazítottuk.
Elfogadtuk a 2013. évi költségvetést, amely a
jelenlegi állapotokat tükrözi. Ebben a szo-
ciális területek, a belső ellenőrzés, a házior-
vosi ügyelet és a Társulás központi épületé-
nek üzemeltetése van bent. Keressük a gesz-
tor személyét, jelenleg Tapolca Városa látja el
ezt a feladatkört, holott legkevésbé vagyunk
érintettek, mivel saját szociális intézményünk
és belső ellenőrzésünk is van. Mi csak a házi-
orvosi ügyeletben és a központi épület üze-
meltetésében vagyunk érintettek. Van is már
jelentkező a gesztorságra, április 15-ig kell
vele kapcsolatban meghozni a döntést. Az ülé-
sen beszámolót fogadtunk el a pedagógiai szak-
szolgálat tevékenységéről, dr. Lang Zsuzsanna,
a kórház mb. ügyvezetője pedig a háziorvosi
ügyeletről, valamint annak a 2013. évi költ-
ségvetéséről számolt be. A Társulás települé-
sei 58 Ft/lakos összeggel 2013-ban is hozzá-
járulnak a központi háziorvosi ügyelet mű-
ködtetéséhez. N. Horváth Erzsébet

2   2013. február Új Tapolcai Újság

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

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
Polgármesteri 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: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet 13.
számú iroda
Polgármesteri 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

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a márciusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban ke-
rülnek megtartásra:
Sólyom Károly alpolgármester:
március 4. 13:00-15:00
Császár László polgármester:
március 11. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
március 18. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Hirdetmény
Tapolca Város Önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy elkészült „Tapolca Város
településrendezési eszközeinek részleges módosítása részterületekre” címmel a város ren-
dezési tervének államigazgatási egyeztetésre benyújtott dokumentációja un. közbenső
véleményezésre.

Az elkészült munkaközi anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előterében, a porta
melletti hirdetőtáblán munkaidőben 2013. február 14-től.

Kérjük a tisztelt lakosságot, civilszervezeteket és más érintetteket, hogy  észrevételeiket a
kifüggesztés megkezdésétől számított 30 napon belül juttassák el Tapolca Város főépíté-
széhez, vagy a Polgármesteri Hivatal  Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájára.

Érdeklődni Papp Zoltán Tamás főépítésznél és Hársfalvi József irodavezetőnél lehet ügy-
félfogadási időben a 87/511-150-es telefonszámon.

Tapolca, 2013. február 13. Császár László polgármester

„A 2013. évi költségvetés
új feltételekkel, új szabályokkal 

és új elvek szerint készült”



Az 1914-ben közadakozásból megépült
kórház sorsa, jövője mindig is központi fi-
gyelmet kapott a város mindenkori veze-
tése és a polgárai részéről. A 2012-es esz-
tendő jelentős változásokat hozott az in-
tézmény életébe. Május 1-jétől állami tu-
lajdonba került, július 1-jén struktúrát
váltott, dr. Flórián Csaba, a kórház igaz-
gatója december 15-ével nyugdíjba vonult.
Az intézményvezetői feladatokat azóta dr.
Lang Zsuzsanna megbízottként látja el.
Arra kértük, hogy szóljon néhány monda-
tot magáról, vázolja fel a kórház jelenét és
várható jövőjét.

– Kérem, mondjon néhány mondatot ma-
gáról! Mióta dolgozik a tapolcai kórházban,
milyen munkaköröket töltött be eddig?

– 1994. január 1-jétől dolgozom a kórház-
ban. Ekkor nyílt meg a belgyógyászati osz-
tály, itt kezdtem dolgozni pár hónapos tüdő-
gyógyászati-barlangterápiás osztályos mun-
ka után. Az osztályon tettem belgyógyásza-
ti szakvizsgát 1995-ben, majd ezt követő-
en 2003-ban kardiológiából szakvizsgáztam.
2008-ban a diabetológiai szakképesítés meg-
szerzése után a rendelőintézet belgyógyásza-
ti-diabetológiai szakrendelésén folytattam a
betegek gyógyítását, nem szakadva el az osz-
tályos munkától, hiszen továbbra is ott láttam
el ügyeletet és végeztem kardiológiai szak-
rendelést. Tettem ezt egészen 2012 decembe-
réig, amikor is a kórház ügyvezetői igazgatói
teendőinek az ellátásával bízott meg  jelenle-
gi fenntartónk, a GYEMSZI.

– Napjainkban miként működik a struktú-
rát váltott tapolcai kórház?

– 2012. július 1-je, azaz a struktúraváltás óta
– amióta a kórházban nincs aktív belgyógyá-
szati és sebészeti osztály –  tovább folyik a
betegek ellátása. Az ápolási osztály, mely ko-
rábban is  és  jelenleg is 30 ággyal működik,
gyakorlatilag 100%-os ágykihasználtsággal
üzemel és fogadja a többnyire idős, ápolásra
szorulókat a helyiek és a környékbeliek
megelégedésére. A krónikus belgyógyászati
osztályon 40 beteget tudunk ellátni  és kezel-
ni. Az osztályra a betegek részben a környé-
ki kórházak /Ajka, Keszthely, Veszprém/
sürgősségi osztályairól kerülnek felvételre,
illetve átvételre, de a betegek egy része házi-
orvosi beutalóval, előzetes időpontkérés és
helybiztosítás után érkezik. Ideggyógyászati
beutalóval Ajkáról és Ajka környékéről is
látunk el osztályunkon beteget és kapnak
infúziós kezelést, valamint nő a reumatoló-
giai javaslatra történő fájdalomcsillapítós,
infúziós kezeltek száma is. Az osztályon 10
körüli ágylétszámon egyelőre még meg tudjuk
oldani a nem akut kezelésre szoruló kórképek

(magasvérnyomás beállítás, cukorbetegség
kezelése, gyomor és bélrendszeri betegségek)
kezelését, melyeket szintén háziorvosi beuta-
lóval, előzetes időpont és helybiztosítás kérése
után lehet igénybe venni. Az osztályon kardi-
ológiai és gastroenterologiai szakrendelés is
működik.

– A rendelőintézetben milyen szakrende-
lésen tudják fogadni a betegeket? Mekkora a
várakozási idő egy-egy vizsgálatra?

– A rendelőintézet szakrendelései jelenleg
is úgy működnek, mint a struktúraváltás előtt.
Változás a gyermek-pulmonológai szakren-
delésen történt – az időközben befogadott
emelt óraszám miatt – már két gyermek-tüdő-
gyógyász dolgozik, ami azt jelenti, hogy min-
den csütörtökön 8-16 óráig van lehetőség a
gyermekek ellátására, így az előjegyzési idő
is lerövidült. A szemészeti szakrendelésen
keddi napon a rendelés szünetel, de csütörtö-
ki napokon meghosszabbított rendelési idő-
ben dolgoznak. A szakrendelések beutaló kö-
telesek, kivéve: bőrgyógyászat, szemészet, nő-
gyógyászat, fül-orr-gégészet, valamint a köz-
ponti előjegyzés alapján előjegyzési időpont-
kérés kötelesek. A diagnosztikai osztályokat,
a röntgent, a mammographiát és az ultrahan-
got is csak beutalóval lehet igénybe venni. A
röntgenbe előjegyzési időpontot nem kell
kérni, de ultrahang- és emlővizsgálatokra elő-
jegyzési időpont kérés szükséges. Jelenleg
kb. 3-4 hetes várakozási idő van az utóbbiak-
ra, ami nem hosszú idő a környéki kórházak-
hoz viszonyítva. Panaszok esetén, ameny-
nyiben a beteg családorvosa úgy ítéli meg,
hogy sürgős vizsgálatra van szükség, úgy –
háziorvosi jelzés alapján, beutalóval – sür-
gősséggel történnek a vizsgálatok.

– A struktúraváltással a tüdőrehabilitáció
lett a kórház „fő profilja”. Milyenek az eddigi
tapasztalatok?

– A tüdőgyógyászati- rehabilitációs osztály
jelenleg 71 ággyal működik. Az osztály ve-
zetését ez év február elsejétől dr. Lengyel
László pulmonológus-rehabilitációs főorvos
látja el. Az évtizedek óta ezzel a területtel
foglalkozó szakember már elkezdte azt a
team munkát megszervezni, amellyel a tüdő-
betegek az eddigi gyógyszeres kezelésük és a
barlang adta lehetőségek mellett kiegészítő
kezelésekkel, programokkal hozzájárulnak
gyógyulásukhoz, állapotuk javulásához. En-
nek részeként komplex tornaprogramban  ré-
szesülnek a betegek gyógytornászok segítsé-
gével, életmódbeli tanácsokat hallgathatnak
meg, előadásokon tájékozódhatnak a beteg-
ségükkel kapcsolatban, diétával kapcsolatos
problémáikra napi rendszerességgel dieteti-
kus áll rendelkezésükre, hogy csak párat em-

lítsek azok közül, amelyek az orvos és a szak-
személyzet,a nővérek munkáját segítik. Azt
gondolom, hogy ez, ha lassan is, de meg fogja
hozni a gyümölcsét, el fog terjedni az osztá-
lyon történő igényes munka végzésének híre
az itt gyógyuló betegektől, hiszen jelenleg
még az egész ország területéről jöhetnek be-
tegek beutalóval. El fogják vinni hírünket, nö-
velve ezáltal a kórház, a város és a környék
hírnevét is.

– Az egynapos sebészeti ellátás keretében
milyen műtéteket végezhetnek az intézmény-
ben?

– A kórház másik profilja, amit szeretnénk
fejleszteni – és ez is a pályázatunk része – az
egynapos sebészeti ellátás. Jelenleg keddi és
csütörtöki napokon működik. Nőgyógyászati
műtéteket, sebészeti és traumatológiai bea-
vatkozásokat végeznek orvosaink, de tervben
van, hogy a profilt a későbbiekben orthopedi-
ai,  gastroenterologiai  és szemészeti szak-
területtel egészítjük ki. Pár gyakori kórképet
megemlítenék, amire már most lehetőség van
intézetünkben is elvégezni, ilyenek pl.: lá-
gyéksérv műtétek, alsó végtagi visszér műtét,
térdizület sérülései, ganglionok a kezeken,
pattanó ujj, kalapács ujj. Kérném a lakossá-
got, amennyiben úgy gondolja, hogy ilyen
betegsége van, illetve egyéb más jellegű
sebészeti problémája is van, ezek orvoslá-
sára keresse fel sebészeti szakrendelésünket –
beutaló nem szükséges – és amennyiben
intézetünkben el tudják végezni a beavatko-
zást, úgy az egynapos sebészeti ellátásra
előjegyzést kap – gyakorlatilag nincs vára-
kozási idő.

– Az újság múlt havi számában egy tapolcai
polgár nyílt levelét közöltük. Benne egy vasár-
napi, templomban történt rosszullétéről és az
utána vele történt eseményekről írt. Az egyik
kérdése az volt, hogy miért vitte a mentő
Ajkára, ha a kivizsgálás és az adott kezelés után
már haza is jöhetett. Miért nem kaphatta meg
ezt az ellátást a tapolcai kórházban? Az én
kérdésem az, hogy megkaphatta volna? Van
lehetőség arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló
esetekben a helyi kórházban kerüljön ellátásra
a beteg?

– Igen, én is olvastam a múlt havi számuk-
ban megjelent, egy tapolcai polgár nyílt leve-
lét. A beteg leírta, hogy templomban lett rosz-
szul, emiatt mentőt hívtak, majd ezt követően
Ajka sürgősségi osztályára szállították, ahol
pár órás megfigyelés után Őt otthonába bo-
csájtották. Nos, miután mentő érkezik a hely-
színre – a központi mentésirányítás által irá-
nyítva – azt követően, hogy milyen a beteg
állapota, ismét jelzi ezt a mentőápoló illetve
mentőtiszt a központi irányításnak és ezt kö-

vetően dönti el a veszprémi mentős diszpé-
cser, hogy a beteget melyik, végleges szak-
ellátást nyújtó kórház sürgősségi osztályára
szállíttatja. A kórház területén a struktúra-
váltás óta folyamatos, azaz 24  órás sebészeti
ellátás van, de belgyógyászati ügyeleti ellátás
nincs. Hely és szakszemélyzet is lenne az
ellátásra, de  OEP /azaz Országos Egészség-
Pénztári/ finanszírozás nincs. Még sok egyéb
dolog is kellene ahhoz, hogy ügyeleti időben
csupán megfigyelés erejéig is valamely in-
tézmény el tudjon látni betegeket. Ezért szállí-
tották a beteget az ajkai kórházba. A levélíró
esetében, de más betegre is vonatkoztatva
igaz az, hogy előre nem lehet tudni, hogy ha
valakit beszállítanak egy intézménybe, akkor
mennyi időt fog igénybe venni az ellátása és
kezelése. Sérelmezte azt is a levélíró, hogy
nincs a kórház területén betegmegfigyelő. A
kórház  területén lévő központi ügyelet lát el
24 órás ügyeleti szolgálatot, ott a működési
előírásnak megfelelően rendelkezésre áll két-
ágyas betegfektető, valamint a sebészeti am-
bulancián is van egy egyágyas betegmegfi-
gyelő. Remélem, válaszom megnyugtatta a
levélírót.

– Végezetül arra kérem, hogy mondjon
néhány mondatot a kórház várható jövőjéről!

– Ez év február elsejével aláírásra került a
támogatási szerződés a tüdőgyógyászati re-
habilitációs pályázattal kapcsolatban. Remél-
hetőleg az év végén elkezdődhetnek az épít-
kezési munkák. Folyamatban van egy követ-
kező, beadásra váró „Struktúraváltás támo-
gatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesz-
tésével” című pályázat, amelybe bekerülne a
jelenlegi fizioterápia, egy vizitornára szolgáló
termálvizű medence, egy új műtőblokk és
egynapos sebészeti részleg, laboratórium, va-
lamint a sebészeti osztály helyére kerülne a
mostani ápolási osztály. Új és modern be-
tegfogadó egységgel várnánk a betegeket, az
informatikai hálózat is megújulásra kerülne.
Terveztünk egy kb. 20 fő befogadására al-
kalmas kápolnát is ebbe az épületegyüttesbe.
Az előző pályázattal szorosan összefüggés-
ben, illetve arra épülve szintén beadás alatt
van „Az épületenergetikai fejlesztéseket szol-
gáló energiahatékonysági” pályázat, amely
magába foglalja a már meglévő épületek kor-
szerű külső szigetelését, a nyílászárók cseré-
jét, illetve az említett medence vízével való
fűtés megvalósulását, napkollektorok telepíté-
sét. Reméljük, hogy ezek a pályázatok befo-
gadásra kerülnek és akkor elmondhatjuk, hogy
várhatóan 2015 második felére egy korszerű,
teljesen felújított kórházzal büszkélkedhet a
város, amiben öröm lesz gyógyítani, ápolni és
betegként gyógyulni. 
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Pályázati segítséggel 2015 második felére egy korszerű, 
teljesen felújított kórházzal büszkélkedhet a város

Kijavították és megerősítették a rendezvénycsarnok tetőszerkezetét
A Városi Rendezvénycsarnok egy évvel ez-
előtt meghibásodott. A kijavított és meg-
erősített tetőszerkezet műszaki átadására
február 15-én került sor. 

A kivitelezési munkálatokat a gyomaend-
rődi Gyefa Kft. végezte. – Kihívás volt ez a
feladat – mondja Balogh Károly, a Kft. ügy-
vezetője. – 34 méter fesztávolságú csarno-
kon ilyen javítási munkát még nem végez-
tünk. Nemcsak a meghibásodott fa elemet ja-
vítottuk ki, de a többit is csavarral erősítettük
meg, illetve kiépítettük az acélvonórúd szer-
kezetet is. A munkálatokat január 2-án kezd-
tük el és a megadott 70 napos határidő előtt, a
mai napon be is fejeztük. Mint minden épület-
szerkezetre, erre is 10 éves garanciát vállaltunk.

A tetőszerkezet javítási tervét Regő Erik
statikus tervező, a Pannonterv-Veszprém Kft.
munkatársa készítette. – A rádióban hallottam
először arról, hogy mi történt a rendezvény-
csarnokkal, majd fényképeket, televíziós

felvételeket is láttam a meghibásodott elem-
ről, de akkor még nem gondoltam, hogy a ja-
vítás módjáról én fogok tervet készíteni. Ami-
kor ez kiderült, megvitattuk a kollégákkal,
hogy mi okozhatta a problémát. Azonnal kör-
vonalazódott bennünk, hogy a többi elemet is
meg kell erősíteni. A szakvélemények ezt
később vissza is igazolták.

– Ön szerint mi okozhatta a meghibá-
sodást?

– Több rétű a dolog. Nem túl szerencsés a
szerkezeti kialakítása, kicsit veszélyes. A lég-
technikai csövek átvezetése is kockázatos. De
a csarnok túlzottan száraz levegője is hozzá-
járult a kialakult helyzethez. A tervezés
megkezdése előtt a szakirodalmat tanulmá-
nyoztam, majd megszületett a megoldás is.
Rejtett, rögzítő csavarokat alkalmaztunk a
megerősítéshez. Magyarországon először itt,
Tapolcán került sor arra, hogy egy ilyen
szerkezetbe befúrtak.

– Elégedett a végeredménnyel?
– Összességében igen. Jó egyensúly ala-

kult ki a megoldási lehetőségek között. Esz-
tétikailag és a gazdaságosság szempontjából
is elfogadható ez a megoldás.

– El kell mondanom, hogy a tartószerkezet
nem az általunk tervezett módon valósult meg
– tette hozzá Halász István, a Pannonterv-
Veszprém Kft. építész vezetője, a Városi
Rendezvénycsarnok vezető tervezője. – Azt az
akkori generálkivitelező kérésére a gyártó át-
terveztette, és teljesen más geometriájú, más
felállású tartót építettek be. A mostani meg-
erősítéssel, – ami egy acélszerkezetű aláfeszí-
tés a ragasztott fa tartóelemek alatt – az ere-
deti tervhez hasonló statikai modell alakult ki.

Sólyom Károly alpolgármestert a javítás
összegéről és a felelősségvállalásról kérdez-
tük. – A javítás költségei mintegy 50 millió
forintot tesznek ki. Ezt az összeget egyelőre
az Önkormányzat állja. De mivel a meghibá-

sodásért legkevésbé az Önkormányzat és az
üzemeltető a felelős, ezért megkerestük az
akkori kivitelezőt, hogy a javítás összegének
nagyobb részét vállalja át. Az álláspontjaink –
sajnos – nem közelednek egymáshoz, így va-
lószínű, hogy jogi útra terelődik ez az ügy.

– A mostani kivitelező szerint egy épület-
szerkezetre 10 év a garancia. Ez nem vonat-
kozik a rendezvénycsarnokra?

– De igen, vonatkoznia kéne, ugyanis a
meghibásodás 10 éven belül történt – mondta
Sólyom Károly.

Rédli Károly, a rendezvénycsarnokot üze-
meltető Tapolca Kft. ügyvezetője örömmel
tájékoztatta lapunkat arról, hogy február vé-
gétől már teljes üzemmódra kapcsol az intéz-
mény, azaz bajnoki mérkőzéseknek, a Sport-
gálának, a gimnázium szalagavatójának és az
Önkormányzat dolgozóinak szervezett „család-
barát” programoknak is helyet ad már.

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet



A 90. életévét ünneplő dr. Kaszás Sándort
sokan ismerik a városban. Anyai ágon a
híres malomtulajdonos Pruska-család sar-
ja. Elemi iskoláit Tapolcán végezte, gim-
náziumba Szombathelyen és Keszthelyen
is járt. A második világháború az Ő éle-
tének alakulásába is beleszólt. Behívták
katonának, majd hadifogoly lett.

1947-ben szerzett jogi diplomát Pécsett,
majd az édesapja irodájában volt ügyvédjelölt.
Az Ügyvédi Kamarába 1955-ben jegyezték be.
Vállalati jogászként ment nyugdíjba. A rend-
szerváltást követően a közéletben is aktívan
részt vett, a KDNP képviseletében tagja volt az
első önkormányzati ciklus Testületének 1990 és
1994 között. Feleségére, a zongoratanár Marika
nénire nagyon sok tapolcai és Tapolca környé-
ki, ma már felnőtt, vagy éppen nyugdíjas volt
tanítvány gondol hálás szívvel.

Házasságukból két gyermek született: Béla és
Ágnes. Mindketten agrármérnökök lettek. Míg fia
pénzügyi szakemberként ment nyugdíjba, addig
Ágnes még ma is tanít egy veszprémi iskolában.

A születésnapos Sándor bácsit a város ne-
vében január 29-én otthonában köszöntötte

Sólyom Károly alpolgármester, de a gratulá-
ció mellett ott volt Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntő oklevele és a Város Bora is.

A 90 éves ünnepelt napjai ma is aktívan telnek.

Mindig örömmel várja haza a messzire került
gyermekeit és három unokáját. Szeret kereszt-
rejtvényt fejteni, a világ dolgaiban a televízió és
az újságok segítségével igazodik el.          NHE
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ITTHON TÖRTÉNT

Több, mint félezren temették a telet városunkban
2012-ben indult hódító útjára a Tapolcai
Téltemető nevet viselő vidám rendezvény.
Idén – február 23-án – már nem a tavalyi
helyszínen (Városi Piac és környéke), ha-
nem a Fő téren zajlottak az események. A
szervezők – Tapolca Város Önkormányza-
ta, Tapolca Kft., Tamási Áron Művelődési
Központ – a civil szerveződésekkel kar-
öltve ezúttal is jelesre vizsgáztak.

A Tanúhegyek Egyesület hívó szavára idén
szép számmal jelentkeztek csapatok. Volt is
izgalom, titkos receptek alapján készültek a
tüzes borok. Felhőtlen jókedv, vidám hangu-
lat jellemezte a versenyt, ahol értékes nye-
reményekért folyt a küzdelem. 

Eközben a Hunguest Hotel Peliontól indult
a maskarások felvonulása. A több, mint ötszáz
fős tömeg – élen a két Télbanyaűzővel – az
Ady E. u.-Deák F. u. érintésével érkezett a
mulatság helyszínére, a Fő térre, ahol Bognár
Ferenc, a Tamási Áron Művelődési Központ
igazgatója szólt a megjelentekhez. Köszöntő-
jében kitért azokra a misztikus történetekre,
cselekedetekre, amelyekkel a halandó embe-
rek megpróbáltak beavatkozni a természet
rendjébe. Ezt sok esetben meghökkentő
módon hívták, köszöntötték és ünnepelték.
Hangsúlyozta: – Ilyen kivételes, de hagyomá-
nyos szokás volt –, ami napjainkig átöröklő-
dött –, a télűzés és tavaszvárás zajos sürgetése.

Kitért őseink rituális cselekedeteire, a tél el-

űzésének hitéletben való megjelenésére, a „fe-
hér évszak” dualitására, majd e gondolatok je-
gyében zárta megnyitóját: – Mivel mi sem sze-
retnénk a sötétség, a hó és a hideg foglyai ma-
radni – bármennyire is ragaszkodnak hozzánk
ezek a „kedves” februári hóviharok –, fogjuk
hát a kiszebábokat és énekkel, tánccal, vidám-
sággal, hittel búcsúzzunk a téltől és hívjuk-
várjuk a már kertek alatt sündörgő
világosságot, a fényt, a bizsergető,
melengető tavaszt – mondta.

Osztatlan sikert aratott a mas-
kara-mustra, ahol közel harminc
(egyéni és csoportos) ötletes jel-
mezben színpadra lépőnek tapsol-
hatott a nagyérdemű. A kulturá-
lis blokkban ismerős fellépők
szórakoztatták a közönséget: a
Batsányi Táncegyüttes nyitotta a
sort, majd a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézmény-
egység 5/z. tanulói, a Csobánc
Népdalkör, az Acro Dance Rock
and Roll S.E. utánpótlásai, vala-
mint a Belly Flame Hastánccso-
port apraja és nagyja.

A következő percek az eredményhirdetés
jegyében teltek. A forraltbor-főző verseny
legjobbjai, majd a maskarások is átvehették
megérdemelt jutalmukat.

Idén is útjára engedték a Farsang Farkát, a

látványos színű” lufikat.
Sokan várták a sötétedést, amikor is kezde-

tét vette a máglyagyújtás, majd a Kinizsi
Táncegyüttes hívta táncba a résztvevőket,
miközben tűzbe vetették a város kiszebábját.
A résztvevők is így cselekedtek, saját télba-
nyájukat és gondűző cédulájukat is megsem-
misíthették (utóbbit a csinos fánkárus „bo-

sziktól” vásárolt portékáért kapták).
A hagyományos téltemető rendezvényen

Horváthné Dér Erzsébet segített a kiszebábok
készítésében, a jelmezeket pedig Németh
László Kaláris kölcsönzőjéből lehetett besze-
rezni kedvezményes áron.

A II. Tapolcai Téltemető utolsó szaka-
szában a zene kapta a főszerepet. Elsőként
a népszerű Calypso formáció (Domján
Tamás és Domján Tamásné Nagy Eszter)
szórakoztatta az utcai karnevál résztve-
vőit, majd Havasi Gábor is osztatlan si-
kert aratott „Tavaszi zsongás” címet vise-
lő műsorával.

A rengeteg résztvevő, a fantasztikus han-
gulat ékes bizonyítékként szolgált: van létjo-
gosultsága a téltemető megmozdulásnak. Eh-
hez a civil szervezetek (Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület Nő Klubja, Városért Egyesü-
let, Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú
Egyesülete) éppúgy kellettek, mint a helyi
rendőrség, Tapolcai Önkormányzati Önkén-
tes Tűzoltóság és a Tapolcai Városőrség Pol-
gárőr Egyesület aktív részvétele. Köszönet
érte! Dancs IstvánA maskarás sokadalom a Hunguest Hotel Peliontól indult a Fő térre

Fotó: Dancs

Ötletből nem volt hiány
Fotó: Dancs

Isten éltesse az ünnepeltet!
Fotó: N. Horváth

Tapolca szépkorú polgárát köszöntötte

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja az
1848/49-es forradalom 

és szabadságharc
évfordulója alkalmából

rendezendő 
ünnepi megemlékezésre

Március 15. (péntek) 16 óra:
Hagyományőrző lovasfelvonulás;
17 óra: Koszorúzás Miltényi József
sírjánál; 18 óra: Koszorúzás az
Alsó-tóparton; 18.15 óra: Fáklyás
felvonulás
18.45 óra: Ünnepi megemlékezés
a Köztársaság téren. Ünnepi beszé-
det mond: Sági István alpolgár-
mester.
Közreműködik: Kinizsi Táncegyüt-
tes és Kulturális Egyesület.
Az ünnepségen közreműködnek:
Balaton-felvidéki Radetzky Huszár
Hagyományőrző Egyesület, Gyulaffy
László Hagyományőrző Bandérium
Csobánc Váráért Alapítvány, Tapol-
cai Honvéd Kulturális Egyesület,
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar.

Nemzeti ünnepünkön mindenkit
szeretettel várunk külön meghívó

nélkül!

Ez évben első összejövetelét tartotta a
Páneurópa Unió Helyi Szervezete február
21-én a Városi Moziban.

Az elnökasszony, dr. Fehér Károlyné vá-
zolta az évi programot, illetve megemlékezett
a 2013-as esztendő jeles évfordulóiról (Petőfi,
Madách, doni katasztrófa). A február 4-én
elhunyt Udvardi Erzsébetre is emlékeztek.

Egyik tagtársuk, Darvalics Lászlóné Dsida
Jenőről tartott előadást, és annak gazdag köl-
tői terméséből bemutatott – nagy átéléssel –
néhány szép verset. A halhatatlan erdélyi líri-
kus, irodalomszervező Dsida Jenőről a legna-
gyobb méltatás hangján szóltak többek között
Rónai György, Ápriliy Lajos: „…üstökösként
száguldott pályáján…”

Az esztendő további programjai is hasz-
nosnak, értékesnek ígérkeznek.

G. Dr. Takáts Gizella

„Évadnyitó”
összejövetel

Tisztelt Városrészlakók!
A várossal összekötő

kerékpárút idén tavasszal
átadásra kerül, és ennek
során a Hemo előtti kis
gyaloghidat is átépítik!

Egyesületünk jelezte a városvezetés felé,
hogy szeretnénk nevet adni az új hídnak!

A 2012 júliusában közzétett felhívásunkra
az alábbi elnevezéseket küldték be lakótele-
pünk polgárai: 

• Hamar József-híd, 
• Új-Dobó-híd, 
• Váradi Miklós-híd, 
• TAP-LAK-híd.
Szavazni a fenti nevekre – illetve, ha más

ötlete van azt beküldeni – a következő cí-
meken lehet: 

Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület, 8300
Tapolca, Lesence u. 10. levelezési cím, vagy
a doboegyesulet@gmail.com e-mail cím, il-
letve az egyesület Facebook oldala!

Felhívás



Az új esztendő beköszöntével központi té-
ma lett a városban a hulladékszállítást vég-
ző szolgáltató azon levele, amelyben arról
értesített, ha a 80 literes edényzet haszná-
latára jogosultak nem vásárolnak saját
edényzetet a szolgáltató tulajdonát képező
120 literes helyett, akkor elveszítik a ked-
vezményüket. A problémáról és annak
megoldásáról Sólyom Károly alpolgármes-
tertől kértünk tájékoztatást.

– 2011-ben döntött a Képviselő-testület a
hulladékrendeletében arról, hogy bevezeti
Tapolcán az addig még nem lévő, 80 literes
űrmértékű edényzet használatát. De ezt ahhoz
a feltételhez kötötte, hogy csak azok vehetik
igénybe, akik egyedül vagy ketten élnek egy
háztartásban. A kedvezményezettek a meg-
lévő 120 literesben gyűjthetik a háztartási
hulladékukat, de csak a kisebb űrmértékű
edény után kell fizetniük. 2012 után pedig
már meg kell vásárolniuk a kisebb edényzetet
– mondta az alpolgármester.

– Erről a kitételről azonban mindenki
megfeledkezett, de mondhatnám azt is, hogy
nagyobb figyelmet kellett volna fordítanunk
az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra. A szolgál-
tató januárban szembesült azzal, hogy nem
történtek meg a kukacserék, ezért minden
érintett kedvezményezetteknek kiküldött egy
levelet, amelyben arról írt, hogy csak úgy
tudja tovább számlázni a 80 literes edényzet
díját, ha lecserélik a 120 literes kukát a tény-
legesen fizetettre. De mivel januárban még
nem volt kisebb edényzete, ezért januárra,
februárra és márciusra, azaz az első negyed-

évre már a 120 literesre szóló számlát is
kiküldte. Részben ebből volt a félreértés,
illetve abból, hogy a határidő lejártáról nem
tudtak az állampolgárok. Problémát okozott
az is, hogy a kedvezményezettek többsége
idős ember – akinek még autója sincs – így
nemcsak a telephelyen megvásárolható kukát
nem tudná hazavinni, de a régit sem tudná
kiszállítani a szeméttelepre – hangsúlyozta
Sólyom Károly.

– A probléma mielőbbi orvoslása érdeké-
ben felvettem a kapcsolatot a Remondis Kft.
ügyvezetőjével, aki ígéretet tett arra, hogy
nemcsak a lecserélendő edényzetet szállítják
el az illetőtől, de az újat is ki fogják vinni hoz-
zá, és onnantól már a 80 literesért kell fizet-
nie. Mivel azóta már eltelt 2 hónap, így az, aki
még nem élt a lehetőséggel, ezekre a hóna-
pokra még a 120 literes után volt kénytelen
fizetni, a kedvezménye csak márciustól fog
élni. Arról, hogy az illető jogosult-e a ked-
vezményre, az Okmányiroda a népességnyil-
vántartó alapján igazolást állít ki – mondta az
alpolgármester. 

– Az még hozzátartozik az igazsághoz,
hogy a Remondis Kft. jogszerűen járt el. Sőt,
a hulladékkal kapcsolatos rendeletünkben azt
is megfogalmaztuk, hogy amikor az Észak-
Balatoni Regionális Települési Szilárdhulla-
dékkezelési Rendszer feláll, akkor az edény-
zet cseréjének is meg kell történnie. Nos,
mivel 2012 júliusában az üzem beindult, így
valójában a lakosság nyert 6 hónapot – tette
hozzá Sólyom Károly.

N. Horváth Erzsébet
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Kovács Benjámin és Kovács Ágnes
Piller Zoltán és Sipos Kinga

Évfordulók
1991. február 22 éve
„32-en alakították meg ez év
februárjában a tapolcai iparos-
kört.” Az egyesület alapítói az

1941-ig működő jogelőd, az Ipartestület hagy-
ományait folytatták. A Polgármesteri Hivatal 138
négyzetméter alapterületű pincehelyiségét az Ipa-
roskör társadalmi munkában helyrehozta, hogy
legyen helyiségük.
1991. február 22 éve
Megérkezett a Városi Könyvtárba a nyomdagép.
Február végétől – a beszerelési munkák befe-
jeztével – megindult a próbaüzemelés.
1641. február 1. 372 éve
Batthyány Ádám dunántúli főgenerális vezetésé-
vel mintegy 4000 fő indult a befagyott Balatonon
keresztül az igali török építette palánkvár ellen
Tapolcáról. Február 2-án elérték és elfoglalták.
1896. február 6. 117 éve
Kossuth Ferenc keresztapaságot vállalt Saáry
Péter diszeli földbirtokos családjában.
1896. február 16. 117 éve
A Tapolcai Iparos Ifjak Önképző Köre könyv-
tárának gyarapítására felolvasó estélyt tartott
Balogh György nagyvendéglőjében.
1921. február 20. 92 éve
Közgyűlésen mondták ki a tapolcai Keresztény
Társaskör megalakulását.
1901. február 21. 112 éve
Tapolca község kérelmezte ingyenes gazdasági
népkönyvtár adományozását. Ezt 1902-ben meg
is kapták.
1891. február 22. 122 éve
A Tapolcza és Vidéke nyomtatását helyben vé-
gezték a Lőwy nyomdában.
1891. február 22. 122 éve
A zalavármegyei kör Sümegi Vilmos indítványára
elhatározta, hogy mozgalmat indít Bacsányi János,
a Linz-be száműzött magyar költő hamvainak haza-
szállítását illetőleg. A kör az ügy intézésére hármas
bizottságot választott, melynek tagjai Hertelendi
László, Somogyi Ede és Sümegi Vilmos voltak.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI
HÍREK

- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás
bűntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
január hó 16. nap 16,30 óra és 2013. január hó
19. nap 08,30 óra közötti időben ajtó befe-
szítés módszerével betört egy a Halápi úton
épülő házba, majd onnan kisgépeket, azok
tartozékait, valamint villanyszerelési tartozé-
kokat tulajdonított el. A bűncselekménnyel
okozott lopási kár: 180.000 Ft, rongálással
okozott kár: 1.000 Ft.
- Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás helyi lakos ellen, aki 2011.
április hó 01. nap és 2013. január hó 29. nap
közötti időben a Fenyves utcában található
családi háznál felajánlotta, hogy a sértett há-
zának a tetőszerkezetén felújítja a tetőt, majd
a sértettől előleg végett átvett 200.000 Ft
készpénzt, azonban a munkát nem végezte el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 200.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. február hó
14. napon 05,40 és 05,45 óra közötti időben a
Nagyköz utcában hátrahagyott nyitott állapo-
tú tehergépkocsiból áruszállítás és rakodás
közben eltulajdonított egy táskát a benne lévő
iratokkal, GPS készülékkel együtt. A bűncse-
lekménnyel okozott lopási kár: 55.000 Ft.,
rongálással okozott kár nem keletkezett.

Molnár András r. százados

Tapolca Város Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.11-12/2
kódszámú „Óvodafejlesztés” című köny-
nyített elbírálású pályázati felhívásra. 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „Tapolcai óvodák fej-
lesztése” című, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-
0094 jelű pályázatot a Humán Erőforrás
Programok Irányító Hatósága vezetője 34
448 250 Ft összegű, egyszeri, vissza nem
térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A
projekt Európai Uniós forrásból valósul
meg, a támogatási intenzitás 100%. A Pro-
jekt megvalósítási időszakának kezdő idő-
pontja 2013. 01. 01., a fizikai megvalósítás
határideje 2014. 06. 30.

A projekt megvalósítása során az óvodák-
ban lezajló tartalmi fejlesztés biztosíték
arra, hogy szakmai megújulást hozzon a
nevelőközösségbe, a nevelési programokba.
A továbbképzések biztosítják az elméleti
felkészülést, melyeken a pedagógusok több-
sége részt vesz.  A teljes intézményi szintű
állapotfelmérés várhatóan kidomborítja

eddigi pedagógiai munkánk erősségeit, és
rámutat majd a fejlesztendő területekre.
Ennek alapján, valamint a továbbképzések
tapasztalati tudásának beépülése nyomán
kerül sor majd a nevelési programok
módosítására. 

A projekt lehetőséget  biztosit arra, hogy a
legfontosabb nevelési partnereinkkel – a
szülőkkel – közös szabadidős és szakmai
programokat valósítsunk meg.  A tartalmi
fejlesztéseken túl a tagintézmények igen
jelentős összegű eszköztámogatottságban
részesülnek, melyet az óvodák udvarainak
fejlesztésére, az óvodai környezet élhetőbbé
és esztétikusabbá tételére, valamint fejlesz-
tő eszközök vásárlására terveznek költeni.

A pályázat megvalósítása csapatmunkát
igényel, s így erősíti nevelőtestületünk ko-
hézióját is.

Tapolcai óvodák

fejlesztése

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„A legértékesebb dolog embernek lenni”A tájékoztatás hiánya 
okozta a problémát

– Az, hogy itt állnak előttünk a végzős ta-
nulók meghatottan várakozva, azt jelenti,
hogy számukra eljött egy fontos pillanat,
nemsokára életük jelentős állomásához ér-
keznek, érettségi vizsgát tesznek. Sokuk
számára lezárulnak a középiskolás diák-
évek – e gondolatokkal nyitotta ünnepi
beszédét Szollár Gyula, a Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgatója az intézmény
szalagavató ünnepségén. A báli rendezvény-
nek február 8-án a Batsányi János Műve-
lődési és Oktatási Központ adott otthont.

A Himnusz közös éneklését követően az
intézményvezető az iskola falai között eltöltött
évekről szólt, amelyek szilárd alapokat adtak
a végzős diákoknak a folytatáshoz. Rámuta-
tott a jelen útvesztőire is, amelyekben a ma
fiataljainak nem könnyű eligazodni.

Beszéde végén kiemelte a pedagógusok és
a szülők szerepét is: – Mi, pedagógusok igye-
keztünk benneteket ilyenekké nevelni. Tegyé-
tek hasznossá mindazt a tudást, műveltséget,
amit az iskola falai közt megszereztetek. Az
sem baj, ha sorsod időnként külföldre vezet,
és ott hasznosítod tudásod, fejleszted képes-
ségeidet, csak sose feledd, hol a hazád! –
mondta az igazgató. – Mindig bízzatok szü-
leitek aggódó gondoskodásában, mert Ők kép-
viselik a legfontosabbat az ember életében, a
családot. Azt a közösséget, mely elindított az
életben, és őszinte támaszt nyújt, örül a si-
kereidnek és társad a nehézségek leküzdésé-
ben is. Kérlek benneteket, azt a szál virágot,
amit ma este kaptok, egy köszönőmondat kí-
séretében majd adjátok át szüleiteknek.

Majd föltűzte a szalagot a 12.A osztályfőnö-

kének, Szennyai Máriának. De a 2/12.A és
2/12.V osztályok tanulói is megkapták az ilyen-
kor szokásos jelképet. Összesen 86 tanuló.

A végzős évfolyamosok nevében Tóth
Klaudia (12.A) köszönt el iskolájától. – Bár-
hogyan is igyekszünk az ünnepeket megfosz-
tani a ragyogásuktól, bármennyire is azt hall-
juk, hogy minden nap egyforma, az ember
számára mégis különböznek a napok. Van,
akinek a legközönségesebb hétköznap is az
ünnepélyesség érzésével telítődik. Vannak te-
hát napok, amelyek – valamilyen okból – fon-
tosak számunkra – mondta.

A végzős diáklány megszólította a tanáro-
kat, szülőket és diáktársait is. Köszönetét fe-
jezte ki és bocsánatot kért a csínyek, a nehéz-
ségek miatt, végül így zárta búcsúbeszédét: 
– A Széchenyi István Szakképző Iskola törté-
netében több ezer tanuló tett érettségi vizsgát,
szakmunkásvizsgát, sok, országszerte ismert
ember indult el a nagybetűs életbe. Az iskola
tanulói és tanárai büszkék ezekre a fiatalokra.
Az ismertekre és a munkájukat csendes tisz-
tességben végzőkre egyaránt, akik megtanul-
ták, hogy a legértékesebb dolog embernek lenni.

A következő percekben mindhárom vég-
zős osztály bemutatta rövid, búcsúzó összeál-
lítását, majd az elmúlt évek tradíciójának
megfelelően a látványos nyitótánc követke-
zett (betanította: Fekete Lajos táncoktató).

A rendezvény záró akkordjaként a hajnalig
tartó szalagavató bál vette kezdetét, ahol im-
már hetedik alkalommal választottak bálki-
rálynőt és bálkirályt. A jó hangulatról és a
talpalávalóról az SMS-együttes gondosko-
dott. Dancs István

Tapolca Város Polgármestere felhívással fordul Tapolca város közigazgatási területén,
valamint a Szent György-hegyi hegyközség és a Badacsonyi borvidék területén lévő
bortermelőhöz, hogy kiválassza Tapolca Város Borát 2013. évben is.

Nevezni fehérborok esetén csak 2012-es évjáratú borral lehet. 
Leadási határidő: 2013. március 10. (vasárnap) 16.00 óra (Hotel Gabriella; Tapolca,

Batsányi tér 7.)
A versenykiírás megtekinthető, illetve átvehető Tapolca Város Polgármesteri Hivatala

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) portáján.   Császár László 
Tapolca Város Polgármestere

Felhívás



A 2012/2013-as tél nemcsak az emberek
tűrőképességét tette próbára, de a pénz-
tárcájukba is „mélyen belenézett”. Így
volt ez a tapolcai önkormányzat esetében
is.

– A város útjainak, járdáink, közterületeink
téli rendbetétele, a hóeltakarítás, a síkosság-
mentesítés, a kézi és a gépi munkálatok el-
végzése már kimerítette azt a 15 milliós ke-
retet, amelyet általában a téli munkálatokra
szokott elkülöníteni a Képviselő-testület –
tudtuk meg Sólyom Károly alpolgármestertől.

– Azt, hogy a tulajdonosok milyen mun-

kálatokat kötelesek elvégezni az ingatla-
nukhoz tartozó járdaszakaszon, az Önkor-
mányzat rendeletben fektette le. A szórako-
zóhelyek, üzletek, intézmények előtti járda
tisztán és balesetmentesen tartásáról is szól

ez a rendelet. Arra, aki nem tesz eleget a
rendeletben foglalt kötelezettségének, har-
mincezer forintig terjedő szabálysértési pénz-
bírság róható ki. Ha viszont megtörtént a baj,
ha valaki balesetet szenvedett a kötelezett-
ség elmulasztása miatt, akkor Ő kártérítési
pert is indíthat a tulajdonos ellen – tette hozzá
az alpolgármester.     N. Horváth Erzsébet
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A síkosság ellen kisebb mennyiségű sót, nagyobb arányban zuzalékot
használtak Tapolcán is

Fotó: N. Horváth

Tisztelt Lakosság!

Tények és adatok a tapolcai télről

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisz-
tikai Hivatal Veszprémi Főosztálya Tapol-
ca településen, a KSH elnöke által 2013.
évre engedélyezett önkéntes adatszolgál-
tatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
a korábbi évek gyakorlata szerint hajt
végre.

A felvételek Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilván-
tartási száma és neve:

„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő
felvételei”

„1942 A lakosság utazási szokásai”
„2003 Felmérés a háztartások informá-

ciós és kommunikációs technológiai (IKT)
eszközök használatáról”

„2153 Háztartási költségvetési és életkö-
rülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés”

„2154 Háztartási költségvetési és életkö-

rülmény adatfelvétel, éves kikérdezés”
Az összeírási munkát megbízási szerző-

déssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott kér-
dezők végzik. A mintavétel reprezentatív,
vagyis a címek kijelölését véletlenszerű ki-
választással hajtjuk végre.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai
célból történnek. Az egyedi adatokat bizal-
masan kezeljük, azok mások számára nem
hozzáférhetőek.

További felvilágosítást munkanapokon 8
és 15 óraközött a 06-88-620-218  telefonszá-
mon adunk. Az adatgyűjtés módszertanával
és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan
a www.ksh.hu internetes oldal biztosít
tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támoga-
tásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés
sikeres végrehajtásához! KSH

Megalakult 
a Járási Helyi Védelmi Bizottság

A Járási Helyi Védelmi Bizottság de-
cember 20-án Tapolcán, a Polgármes-
teri Hivatal udvari tanácstermében ala-
kult meg.

A járási hivatalok felállításával párhuzamo-
san kinevezett járási hivatalvezető, Benczik
Zsolt, a védelmi bizottság elnökeként köszön-
tötte a szép számmal megjelent vendégeket,
azaz a védelmi bizottság tagjait. A felálló új
szervezet munkacsoportjai is létrejöttek az
elfogadott szervezeti és működési szabályzat
alapján. A védelmi bizottságon belül feladat-
specifikus csoportok is működnek.

A járási katasztrófavédelmi csoport vezeté-
sét Horváth András tűzoltó alezredes, a katonai
igazgatási csoport irányítását Kisné Borbély
Adrienn, a gazdaságmozgósítás, lakosságvéde-
lem feladatait ellátó csoportot Sólyom Károly
alpolgármester hangolja össze, szükség esetén.
Az ülés további részében a csoportok vezetői,
illetve delegált tagok is átvették a megbízó leve-
leket, majd Huszár Péter alezredes, a Veszprém
Megyei Védelmi Bizottság titkára tartott tájé-
koztatást a védelmi igazgatás rendszeréről, va-
lamint a helyi bizottságok megalakulásának fel-
tételeiről. Szijártó János (Forrás: tapolca.hu)

A járási hivatalok kialakításával a hatékonyabb, költségtakarékosabb,
ügyfélközpontúbb területi igazgatás megteremtése volt a cél

A január 1-jétől működő Tapolcai Járási
Hivatalt a 2012. december 17-én kinevezett
Benczik Zsolt vezeti. A közgazdászdiplo-
mával, valamint önkormányzati gazdaság-
szervezői és okleveles közigazgatási mene-
dzser diplomával rendelkező hivatalveze-
tőt arra kértük, hogy tájékoztassa az újság
olvasóit a járási rendszer működéséről és
szóljon az egyablakos ügyintézésről.

– Miért vált szükségszerűvé és időszerűvé a
közigazgatási rendszer átalakítása hazánkban?

– A járások kialakításával Magyarország
Kormányának alapvető célja az volt, hogy
olyan modernkori járási hivatalok jöjjenek
létre, melyek hozzájárulnak a korábbi köz-
igazgatásnál alacsonyabb társadalmi költség-
gel működő rendszer üzemeltetéséhez. A já-
rások kialakítása a közigazgatás átfogó, a
közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam
kialakításának egyik eleme. A Kormány által
megfogalmazottak szerint a járások az állam-

igazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő
egységek, melyek az államigazgatási tevé-
kenységek, szolgáltatások döntő többségét
minden magyarországi állampolgár számára
elérhető közelségben és magas minőségben
biztosítják, hosszú távon.

– A 2013. január 1-jével létrejött járási hi-
vatalok működése miben hasonlít és miben
tér el az évtizedekkel ezelőtt fennállt rend-
szertől?

– Az állam járási szinten nagy felületen
érintkezett a társadalommal. A járást 1945
előtt egy személyben szimbolizáló és ható-
sági jogkörénél fogva megjelenítő főszolga-
bíró alakjához sokféle rendelettel megtámo-
gatva kapcsolódott a kihágások megtorlása.
Legyen szó iskolai mulasztásról, állategész-
ségügyi, közlekedésrendészeti vagy éppen tűz-
védelmi, netán politikai kihágásról, mulasz-
tásról. A háború után még jellemző járási
szintű berendezkedés, főként járásbíróságo-
kat és járási ügyészségeket, de akár járási
kultúrotthonokat létrehozó intézménytelepí-
tés 1956. után ellenkező tendenciát vett, s 
visszavonhatatlanul megindult az intézmény-
elvonásoknak, összevonásoknak egészen a
járások 1984-es megszüntetéséig tartó folya-
mata. 2011-ben a Kormány közzétette a
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Programot. A járások kialakításának koncep-
cionális elveiről a Kormány határozatban
döntött, melyben leszögezte, hogy szükséges-
nek tartja a járásoknak, mint az állam szer-
vezetének legalacsonyabb szintű területi és
szervezeti egységeinek a kialakítását a ha-
tékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfél-
központú területi közigazgatás megteremtése
érdekében. A kialakítás alapelvei: gyors és
könnyű hozzáférés biztosítása az államigaz-
gatási szolgáltatásokhoz; a létező ügyintézési
helyszínek megőrzése; a területi államigaz-
gatási szervek illetékességi területeinek járási
alapú rendezése.

– Mekkora körzet tartozik a Tapolcai
Járási Hivatalhoz? Milyen a felépítése,

milyen feladatai vannak és hány munka-
társsal működik?

– A Tapolcai Járási Hivatal a korábbi kis-
térség területével azonos területi lehatárolás
mentén jött létre, a hozzánk tartozó telepü-
lések száma 33. Területe 533,4 km2, la-
kossága csaknem 37.000 fő. A járási hiva-
talhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az
okmányirodai feladatok jelentik, így a szemé-
lyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-
igazgatással és a közlekedési igazgatással
kapcsolatos feladatok. A járási hivatal hatósá-
gi osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes
szociális ellátásokkal,  kommunális igazga-
tással összefüggő feladatok, a menekültügyek,
az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási,
földrendezési és földkiadási ügyek, az érett-
ségi vizsgával, oktatással, valamint egyes
távhő, villamos energia és földgázellátással
kapcsolatos ügyek.  Szabálysértési hatáskör-
ben 2013. január 1-jétől a járási hivatal ha-
tósági osztálya jár el. 2013. január 1-jétől a
járási hivatal szakigazgatási szerveként mű-
ködő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegy-
zői és a városi gyámhivatali feladat- és hatás-
körök. A munkaügyi kirendeltségek, a nép-
egészségügyi intézetek, a körzeti földhivata-
lok, az állategészségügyi és élelmiszerellen-
őrző hivatalok, valamint az építésügyi hiva-
talok is járási szinten végzik feladataikat. A
Tapolcai Járási Hivatal jelenlegi létszáma 79
fő, akik között Gyes-en lévő anyukák is van-
nak. Ha azt nézem, hogy az elmúlt években a
városi hivatal létszáma is több volt ennél, ak-
kor egyértelmű, hogy a járási hivatalba került
kollégák munkaterhelése nőtt, egy ügyinté-
zőnek jobban helyt kell állnia ahhoz, hogy ha-
táridőben vagy hamarabb elintézze az ügyeket.

– Milyen a helyi önkormányzat és a járási
hivatal munkakapcsolata?

– Tapolca Város vezetésével a kapcsola-
tunk kiváló, Császár László polgármester úr-
tól és a hivataltól sok segítséget kaptunk az
előkészítési folyamatban. A Városházáról át-
került kollégák remek munka- és emberi kap-

csolata a Polgármesteri Hivatalban maradt
kollégáikkal szükséges volt és sokat is
segített az átvételre került ügyköröknél is.
Éppen ezért kicsit furcsa volt megszokniuk,
hogy mi egy másik hivatalban dolgozunk és
így a hivatalos kapcsolattartásnak a formai
előírásait be kell tartani. Szerencsére a két
hivatal közelsége nagyban segíti a jó és
költséghatékony együttműködést.

– Köztudott, hogy az egyablakos ügyinté-
zés biztosítása a kijelölt cél. Milyen tartalom
lesz e mögött? A tapolcai járásban ez mikor-
ra valósulhat meg?

– A Kormány döntése alapján a megye-
székhelyeken biztosított képzéssel készítik
fel a Kormányablakok leendő munkatársait
az egyre növekvő feladatokra. A továbbkép-
zésen résztvevők és sikeresen vizsgázók dol-
gozhatnak a Kormányablakokban, amelyek
száma a jelenlegi okmányirodák bázisán 29-ről
2013 végére körülbelül 300-ra nő. A területi
közigazgatási reform távlati célja tehát az
egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfe-
lek számára, hogy az állampolgárok egyetlen
helyen, a kormányablakoknál tudják majd
hivatalos ügyeiket intézni. A kormányabla-
kok biztosítani fogják, hogy az állampolgá-
rok az államigazgatási ügyeiket a kormány-
ablakok székhelyein elindíthassák vagy elin-
tézhessék. A kormányablakos rendszer elő-
nye, hogy 8-20 óráig tart nyitva a hét minden
munkanapján. Ennek okán nem kell szabad-
ságot kivenni a hivatalos ügyek intézéséhez.
Sőt egyetlen helyen lehet majd csaknem 2300
féle ügyet intézni a tulajdoni laptól, a család-
támogatási igények benyújtásán keresztül a
gépkocsi átíratásig. Ha valamitől egyszerűbb
lehet az állampolgárok hivatalos ügyeinek in-
tézése, akkor ez igazán abba az irányba mu-
tató lépés. Bízom abban, hogy igazoljuk mun-
kánkkal a hatékonyságot, a polgárok pedig
egyre inkább érzékelni fogják, hogy a köz-
igazgatás értük dolgozik, és magas színvon-
alú szolgáltatást nyújt a befizetett adóforin-
tokért cserébe.             N. Horváth Erzsébet



Van remény arra, hogy a Veszprém me-
gyében található Tapolcának újra legyen
strandja. Erre a megyei napilap, a Napló
cikke nyomán derült fény. A lapot ugyanis
megkereste egy helybéli bányamérnök,
Pálffy Endre, aki szerint helyre lehetne
hozni a városi strandot.

Mindennek az előzménye az, hogy a ko-
rábbi tapolcai strandfürdőt 2007 őszén bezár-
ták, és azóta sem tudták újra nyitni. Felújí-
tásra szorulnának a strand medencéi, és víz-
forgató berendezésre is szükség lenne, amire
Tapolcának nem volt pénze. Az elmúlt több,
mint 5 évben pedig tovább romlott a strand
állaga.

Pálffy Endre azt állítja a megyei napilap-
nak, hogy a strandfürdő hiányosságai – pél-
dául a repedezett medence – kisebb forrásból,
mindössze néhány millió forintból helyreál-
lítható lenne. S némi leleményességgel a víz-
forgató berendezés is megoldható lenne ol-
csóbban.

A lap megkereste a tapolcai alpolgármes-
tert, Sólyom Károlyt, aki szerint azért nem

ennyire egyszerű a megoldás, viszont egy jó
hírrel is szolgált. Indultak ugyanis egy 500

millió forintos pályázaton. Amennyiben ezt
megnyerik, akkor 200 milliós önrésszel kiegé-

szítve teljesen megújulhat a fürdő. Fedett rész
ugyan nem lenne, de melegvizes medence
igen, így kora tavasztól késő őszig működ-
hetne a tapolcai fürdő.

Az önkormányzatnak ráadásul van B ter-
ve is arra az esetre, ha nem nyernének a
pályázaton. Akkor a 200 milliós önrész fel-
használásával egy kisebb volumenű beruhá-
zást hajtanának végre, de a strand újra
működhetne.

A saját termálfürdő már régóta nagy álma
a Tavasbarlangjáról ismert településnek. A
korábbi években felmerült, hogy a város hatá-
rában lévő, egykori honvédségi laktanya terü-
letét olyan befektetőnek értékesítenék, aki
fürdőt létesítene a helyén. A válság miatt a
korábban érdeklődő befektetők rendre vissza-
léptek. Egy termálfürdő létesítésének min-
denképpen meglennének az alapjai Tapolcán.
Elég csak arra gondolni, hogy a Hunguest
Hotel Pelion wellness-részlegének vízellá-
tását is egy saját termálkút révén oldják meg.

Termál Online
(Forrás: tapolca.hu)
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„Jajj, úgy élvezem én a strandot...”
Fotó: Archív

Az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a hazai központi költség-
vetési előirányzatból megvalósuló bel-
városi rehabilitációs projekt a befejező
szakaszába lépett.

A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosító-
számú, „A tapolcai belváros értékmegőrző re-
habilitációja”című, 1.005.330.958,- Ft összkölt-
ségű projekt beruházási szakasza a végéhez
közeledik. Javában zajlik már a Wass Albert
Könyvtár és Múzeumnak, illetve a Balaton
Elektronika Kft. – mint konzorciumi partner
– üzlethelyiségének, valamint a Tamási Áron
Művelődési Központnak a felújítása. 

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
felújítása során az épület tetejére magas-
tető került, megtörtént a nyílászárók cseré-
je, folyamatban van a homlokzati hőszige-
telés, a földszint akadálymentesítése, a
helyiségek klimatizálása, valamint a belső
villamoshálózat felújítása. Az épület keleti
oldalán árnyékoló kerül megépítésre, a déli
oldalra pedig már felkerült a tégla dísz-
burkolat. A létesítményben elhelyezkedő
Balaton Elektronika Kft. üzlethelyiségének
is megújul a külső homlokzata.

A Tamási Áron Művelődési Központ fel-

újítása tavaly ősz óta folyik. A külső hom-
lokzat hőszigetelése és a nyílászárók cseré-
je mellett megtörténik a lapostető hőszige-
telése és vízszigetelésének felújítása, a föld-
szint akadálymentesítése, akadálymentes
vizesblokk, önálló fűtési rendszer kialakí-
tása, megújul a színházterem, valamint az
épület külső környezete is átalakításra kerül.

Ezeknek az épületeknek a felújításánál
Tapolca Város Önkormányzatának fő célja,
hogy a látogatók komfortérzetét növelje,
illetve a megújult környezetnek köszönhe-
tően emelkedjen a könyvtárba és színházba
járók száma. Megvalósítandó cél továbbá,
hogy az akadálymentes környezet kialakí-
tásával lehetőséget biztosítson a fogyaték-
kal élő embereknek is a helyszíneken meg-
rendezésre kerülő programokon, esemé-
nyeken való részvételre.

A projekt befejezésének határideje: 2013.
május 31. 

Véghajrában a tapolcai
belváros rehabilitációja

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Termálstrand lehet Tapolcán

Akit örökre befogadott 
ez a gyönyörű Pannon-táj

Dr. Corradi Gyula
(1939. június 22. - 2013. február 6.)

Nehéz szívvel igyekszem magam elé idézni egy
képet. Azt, hogy minden kisgyermek és szülő, aki
hálás szívvel gondol dr. Corradi Gyula áldásos
tevékenységére, egy szál hófehér virággal a kezében
az általa megálmodott és Tapolcán megvalósított
Pannon Reprodukciós Intézet parkjában találkozik,
hogy végső búcsút vegyen Tőle.

A hatalmas tudással párosuló szakmai tevékenysége,
az általa „termékeny Pannon-tájnak” nevezett vidékünk
teljessé tette életét. Az urológus-andrológus szakorvos

az orvostudományok kandidátusa, a nemzetközi hírű magyar andrológia kiemelkedő képvi-
selője volt. A meddőség kezelésében új szemléletet hozott. A párterápiát, a férfi és női meddő-
ség együttes vizsgálatának és gyógyításának bevezetését sehol másutt, mint itt, Tapolcán akar-
ta kiépíteni. Sorsszerűnek érezte, hogy a volt bölcsőde-óvoda helyén alakíthatja ki intézményét.

A nagyívű tervekkel érkező tudóst a város örömmel fogadta. 2000-ben már híre is
mehetett a világba, hogy megnyílt az az intézet, amely a meddőnek hitt pároknak reményt
és életet ad. Az általa kifejlesztett GÁTŐR-program pedig új életminőséget ígért és adott
mindazoknak a nőknek, akik azt igénybe vették.

Sokat tett azért, hogy Tapolca nevét tanulja és megtanulja a világ. Nemzetközi konfe-
renciákon – ha kellett angolul, németül, franciául és oroszul – határozta meg ennek a
dunántúli kis településnek a helyét és tanította a hallgatósággal a város nevét.

Amikor Őt búcsúztatom, nemcsak a barátot, kedves ismerőst búcsúztatom, de azt a
XXI. századi reneszánsz embert is, aki szeretett élni, aki értékelni tudta a természet
szépségeit. A nyüzsgő városi létet otthagyva a zalahalápi hegyen építette fel csodálatos
otthonát. Tette ezt azért, hogy évszakról-évszakra, reggelente azt a csodálatos körpa-
norámát pillantsa meg először, amely az otthonából elé tárult és azt is búcsúztassa a tekin-
tete, amikor a hegyek mögött lebukik a Nap.

Halála után sem akart elszakadni ettől a csodálatos vidéktől. Úgy végrendelkezett,
hogy hamvait a Balaton felett szórják szét, hogy holtában is ez a táj ölelje körül.

Így nemcsak mi, a barátai, tisztelői, ismerősei őrizzük meg emlékét, de a Pannon-táj is
örökre befogadta.

Nyugodjék békében! N. Horváth Erzsébet

A 2012 nyarán a Városi Moziban beszerelt
digitális vetítőgéppel új időszámítás kezdő-
dött a mozi életében. 

Amikor a TV-ben és más médiumokban a
premierfilmek beharangozóját látjuk és hall-
juk, ezekre a filmekre egy-két héten belül  je-
gyet válthat a moziszerető közönség. A nagy
multiplex mozikkal párhuzamosan megtekint-
hetik az újdonságokat, a korábbinál kiválóbb
kép- és hangminőségben, nem kell már el-
utazni egy-egy jobb film végett a városból. Ezt
igazolja: az év második felében ugrásszerűen
megnőtt a mozi látogatottsága. Voltak látogatók,
akik 15-20 éve nem voltak Tapolcán moziban.
Nemcsak a város lakói járnak azóta  – mond-
hatjuk rendszeresen moziba – egyre több a
visszatérő vendég, ismerős arc a város von-
záskörzetéből is. 

A nézőszám emelkedése igazolta a beru-
házás szükségességét és létfontosságát; új,
színvonalas szórakozási lehetőséget teremtve

a város és környékén lakóknak.
Tavaly decemberétől a már megszokott

mozifilmeken kívül alternatív tartalmak ve-
títésére is lehetőség nyílt a moziban.

A hagyományos mozifilmek vetítése mellett
december hónapban a Tapolca Városi Moziban
három különleges előadásra válthattak jegyet a
mozilátogatók. Vetítettük a Led Zeppelin le-
gendás 2007-es londoni koncertjét, a Queen
1986-os budapesti koncertjének digitalizált vál-
tozatát és egy igazán különleges előadásban
volt részük, azoknak a mozilátogatóknak, akik
az Opera on Ice című jégrevüt  tekintették meg
felvételről a Veronai Arénából.

Tervezzük a Rolling Stones live in Texas ’78
koncertfilmjének vetítését, Shakespeare-dara-
bokat eredetiben a londoni Globe Színházból.

A vetítésekről bővebb információ a
www.tapolcamozi.hu oldalon vagy szemé-
lyesen a Tapolca Városi Moziban (Tapolca,
Fő tér 1.)  Bakonyi Veronika

Premier- és koncertfilmek 
a tapolcai moziban

A nemdohányzók védelmében
2012. január 1-jétől jelentős változást
hozott az 1999. évi XLII. számú
törvény módosítása, amely a
nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásá-
nak, forgalmazásának egyes sza-
bályairól rendelkezik. 

A módosítás alapvető célja a la-
kosság fokozottabb védelme a dohány-
zás bizonyítottan súlyos egészségkárosító ha-
tásaival szemben. 

Az áprilisig tartó türelmi időszakban elsősor-
ban a törvény előírásainak értelmezése, tájékoz-

tatás volt a cél és nem történt bírságolás.
Az országos ellenőrzések adatai alap-

ján megfigyelhető, hogy a szabály-
sértők a legnagyobb arányban a köz-
területeken gyújtanak rá tilosban,
emellett a vendéglátóipari egysé-

gekben, illetve a közforgalmú intéz-
ményekben tapasztaltak még az átla-

gosnál több problémát.
Ezért 2013. február 18. és 2013. március 3-a

között újabb akcióellenőrzés zajlik ország-
szerte, ahol kiemelt figyelmet fordítanak ezek-
re a területekre. NHE



A budafoki önkormányzat szolidaritási
felhívásához, a székely zászló kitűzésé-
hez az önkormányzatok mellett a ma-
gyarországi iskolák közül elsőként a ta-
polcai Nagyboldogasszony Római Kato-
likus Általános Iskola is csatlakozott. 

Az iskola ezúton hívja fel az összes ma-

gyarországi iskolát, hogy csatlakozzon a ha-
táron túliakért való kiállást szimbolizáló gesz-
tushoz, tűzzék ki a székely zászlót iskolájuk-
ra és alakítsanak ki testvériskolai viszonyt leg-
alább egy határon túli magyar iskolával. A szé-
kely zászló ünnepi rendezvényt követően már-
cius elején kerül ki az iskolára. (Forrás: Iskola)

CIVILTÉR - OKTATÁS
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Székely zászló a katolikus iskolán

Megyei díjazott tapolcai óvodások
A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ
Fekete István rajzpályázatán óvoda kategó-
riában a Szent Erzsébet Óvoda közép- és
nagycsoportosai szép eredményeket értek el. 

Fekete István Vuk című közismert alkotá-
sához kapcsolódóan rajzoltak a gyerekek a
pályázatra.

A Napraforgó csoportból Cséri Sára 2. he-
lyezett, Benczik Sarolta különdjas, a Búza-
virág csoportból Pezzoli Gréta Tamara 3. he-
lyezett, Pálosi Laura 5. helyezett lett. A dí-
jakat Veszprémben a turisztikai központban
dr. Márfi Gyula érsek adta át a gyerekeknek.

GB

A Tapolca-Diszelben élő Vizeli Istvánné
Rozália néni februárban töltötte be a 90.
életévét.

Ez alkalomból a város nevében Bakos
György és Bognár Ferenc képviselők az ott-
honában köszöntötték február 5-én.

Népes családja, az unokák, a dédunokák
körében ünneplő Rozália néni szívesen beszélt
a küzdelmes, de örömökkel is teljes életéről. 

1941-ben ment férjhez, 5 gyermekük szüle-
tett: három fiú és két leány. Büszkén mondja,

hogy 10 unokája és hét dédunokája van.
Párjával hét évig vincellérként dolgoztak a

Csobánc-hegyen. Ma már – sajnos – egyedül
él, de gyakran látogatják a gyermekei, uno-
kái. Mivel már nem jó a szeme, ezért a napi
elfoglaltsága is korlátozott, de a televízió
műsorát – ha teheti – megnézi. Nagyon hálás
a mostani szép ünneplésért. – A Jóisten áldja
meg magukat! Kívánok erőt, egészséget, bé-
kességet mindenkinek az egész világon –
mondja meghatottan.  NHE

Gratulálunk!
Fotó: Gerencsér

A 13-as szám ebben az esetben szerencsésnek bizonyult: sikeres és jó
hangulattal teli bált tudhat magáénak a Veszprémi Megyei ÉFOÉSZ és a
Tapolcai Városi Önkormányzat

Fotó: Havasi

Egy diákot megszólított egy férfi egy helyi
iskolánál, erőszak, emberrablás azonban
nem történt a rendőrség adatai szerint.

Több fórumon is megjelent a hír, miszerint
nemrég iskolába menet egy 13 éves lányt
akartak betuszkolni egy fekete autóba, ahonnan
azonban kiszabadult és az iskolájába szaladt.
A rendőrség által beszerzett adatok alapján a
fenti eset nem történt meg – hívja föl a figyel-
met a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság.

Egy fiatal diákot az iskola előtt valóban
megszólított egy autóban ülő férfi, erőszakot
azonban nem alkalmazott, szeméremsértő

magatartást nem tanúsított. A lány az iskolá-
ban elmesélte a történteket, majd a rendőrség
segítségét kérték. A járőrök, iskolarendőrök
azonnal fel is keresték az intézményt és
egyeztetéseket folytattak, tájékoztatást adtak
a tanároknak és a diákoknak egyaránt.

Az alapos, tényfeltáró munka eredménye-
ként büntetőeljárás indítása nem vált szüksé-
gessé, a tapolcai rendőrök azonban fokozták
megelőzési programjukat az iskolában és a
hasonló esetek elkerülése érdekében növelték
a jelenlétet annak környékén – tudtuk meg a
rendőrségtől.                       (Forrás: veol.hu)

Nem történt emberrablás

Isten éltesse, Rozália néni!

Múlt havi számunkban „Mire az adományok célba érnek” címmel helytelenül neveztem
meg a szervezetet: nem a Vöröskereszt, hanem a Magyar Katolikus Karitász munkatársai
gyűjtötték-osztották az adományokat. G. Dr. Takáts Gizella

Helyreigazítás
Szalkai Zsolt, a Tapolcai Városőrség Pol-

gárőr Egyesület elnöke arról tájékoztatta új-
ságunkat, hogy az év első hónapjában 35
alkalommal teljesítettek szolgálatot, össze-
sen 187 órát. A gyalogosan megtett út 298
km, saját gépjárművel pedig 200 km. A he-
lyi Rendőrség dolgozóival közösen öt alka-

lommal járőröztek. A hóviharban naponta
16 órában voltak jelen a város utcáin. Több
alkalommal is segítettek a rászorulókon,
ezek közül egyet emelt ki Szalkai Zsolt: a
Tóparton „gyűjtöttek be” egy illuminált fér-
fit a bokrok alól, majd a hajléktalan-szál-
lóra kísérték. DI

A polgárőrség hírei

Kedves Iparos és Vállalkozó Társunk!
Szeretettel meghívunk partnered-

del együtt egy vacsorával egybekötött
hagyományos disznóvágásra. 

Időpontja: 
2013. március 02.  (szombat)  
Helye: Vállalkozók Területi Ipar-

testülete székháza, Tapolca, Semmelweis u. 4.
A disznó feldolgozását várhatóan 9 órától kezdjük meg a székháznál. Aki szívesen részt

venne a munkálatokban, azt szeretettel várjuk!
Vacsora várható időpontja:  17 óra
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő
Kérlek, hogy részvételi szándékodat az összeg befizetésével jelezd egyik vezetőségi

tagunknál.
Megtisztelő részvételetekre számítunk!
A vezetőség nevében üdvözlettel: Vörös Béla,

a Vállalkozók Területi Ipartestületének elnöke

Meghívó

Bakos György és Bognár Ferenc a virágcsokor mellé Orbán Viktor miniszter-
elnök köszöntő oklevelét és a Város Borát is átadta az ünnepeltnek

Fotó: N. Horváth

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is óriási
érdeklődés kísérte a Veszprémi Megyei
ÉFOÉSZ által szervezett találkozót, amely-
nek a Hotel Pelion adott otthont.

Találkozó volt a szó legnemesebb értelmé-
ben, hiszen értelmileg sérült emberek talál-
koztak ép embertársaikkal. A mulatni, szó-
rakozni vágyó közönség találkozott az önfe-
ledt bulizás élményével, hangulatával.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Bernáth Ildikó, a Támogatott lakhatás nagy-
követe és Tapolca Város polgármestere,
Császár László.

A bál az Életlehetőség Szociális Nappali
Intézmény zenés-táncos műsorával kezdő-

dött, majd a veszprémi Göllesz Viktor Nap-
pali Intézmény fiataljai következtek, de a
Szász Márton-iskola tanulói is bemutatták
műsorukat. A kulturális műsorok kavalkádja
a tapolcai Életlehetőség Szociális Nappali In-
tézmény előadásával, a Gangnam Style című
dal feldolgozásával érte el csúcspontját.

A műsorokat követően Horváthné Somogyi
Ildikó és Bognár Ferenc, a rendezvény fő-
szervezői kellemes szórakozást kívántak a
megjelenteknek, majd kezdetét vette a haj-
nalig tartó mulatozás, amely Kovács Kati
örökérvényű slágereire, tombolahúzásra és a
Fantázia Tánczenekar által feldolgozott köz-
ismert dallamokra épült.          Havasi Gábor

Szórakozás az integráció jegyében
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A győri Richter János Zeneművészeti Szak-
középiskola három növendéke igényes
hangversenyt adott február 22-én a Járdányi
Pál Zeneiskola hangversenytermében.

A végzős Horváth Laura vizsgadarabjait
mutatta be fuvolán – éretten, finoman: C. Ph.
E. Bach G-dúr szonáta-ból; A. B. Furstenau
A-moll etüd; Láng István: Dramma breve; C.
Chaminade: Concertino-t.

Közreműködött Hajlinger Liza hegedűn:
W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny-ből H.
Vieuxtemps D-moll koncert-ből; O. Novacek:
Perpetuum Mobile-t. Játékáról – részletes mél-

tatás helyett – annyit, hogy máris virtuóza
hangszerének (még „csak” 11. évfolyamos).
Rendkívül gondos hangolás után káprázatos
technikával, tisztasággal zenél; különösen a
felső fekvésekben csillognak a hangok.

A szakiskola továbbképzős növendéke,
Farkas Klára brácsán szólaltatta meg –
öntudatos összeszedettséggel – J. S. Bach
remekét. A ráadásban Beethoven muzsiká-
jával búcsúzott a trio.

Az igényes zongorakíséretet finom alkal-
mazkodással, bravúrosan játszotta Müller
Ilona tanárnő.             G. Dr. Takáts Gizella

Első koncert ez évben

Rácz Jenő kórházigazgató köszönetet mondott a fiatal alkotónak
Fotó: Toldi

Horváth Róbert tapolcai szobrászművész a
Keresztút című körplasztikáját a veszpré-
mi kórház kápolnájának adományozta.

A Szűz Mária, a betegek gyógyítója elne-
vezésű kápolnát február 11-én, a Betegek Vi-
lágnapján avatta fel dr. Márfi Gyula érsek. Ez
alkalommal szentelte fel a tapolcai alkotó
égetett kerámiából készült, nyolcvan centi-

méter magas és harminc centiméter átmérőjű
művét, amely Jézus szenvedésének stációit
mutatja be az oszlopon körbe-fölfelé haladva.
A körkompozíció tetején lévő galamb a
Szentlelket szimbolizálja.

A művész bízik abban, hogy ezzel az alko-
tással is hozzájárul a kórház betegeinek gyó-
gyulásához. NHE

Tapolcai művész alkotása 
a veszprémi kórház kápolnájában

Bemutatkozik a Violent Moon zenekar
Eljött az idő, hogy az újság hasábjain ke-
resztül is megismerkedjenek az 5 évvel ezelőtt
alakult együttessel a zenéjük iránt érdeklő-
dők. A bemutatásra Csillag Róbert vállalkozott.

– Mikor alakult a zenekar és milyen stí-
lusjegyek jellemzőek rá?

– A Violent Moon zenekar a Fregatt nevű
formációból alakult át 2008 nyarán, a Deep
Purple és Rainbow zenekarokból ismert
Ritchie Blackmore jelenlegi csapatának, a
Blackmore’s Night zenekarnak dalait dolgoz-
za fel, ami stílusába ’folk-rock’ reneszánsz
dallamokkal kiegészítve.

– Honnan a névválasztás?
– A név a Blackmore’s Night zenekar da-

lából az „Under A Violet Moon” címü dalból
származik, lényegében egy betű beillesztésé-
ből lett az „…ibolyaszínűből holdból” –
„erőszakos hold”, ami utal a teliholdra és
általa a fény uralkodására az éjszakában!

– Kik az együttes tagjai?
– Sikos Szilvia (ének), Májer Edit (fuvola),

Horváth Miklós (gitár), Lampert Gusztáv
(billentyűk), Miltényi Attila (basszusgitár) és
jómagam, Csillag Róbert (dob).

– Hol és mikor hallhatja, láthatja a közön-

ség a zenekart? Milyen távolabbi célokat
tűztek ki maguk elé?

– Violent Moon az Új Idők zenekarral fel-
váltva – Gárdos Tamás üzletvezetőnek köszö-
net és hála – a Szent György Panzió és Étterem
pincehelyiségében tölti a próbák idejét, ami az
őszi és téli időszakban többnyire a fellépések
helyszínének is otthont ad. Remélhetőleg – és
akár célnak is nevezhetnénk, hogy – az újabb
dalok elkészülte és a jó idő beköszönése után
sok helyen meg tudjuk majd mutatni magun-
kat. Már megkerestek bennünket Egerből egy
nyári fesztiválra, de továbbra is várjuk a felké-
réseket, hisz elkésve még nem vagyunk!  NHE

Színpadon az „Erőszakos hold”
Fotó: Zenekar

Tapolcai Képek

Zsúfolásig megtelt a Zalahalápi Művelődé-
si Ház kiállítóterme február 12-én.

Bedőcs Lajos Sándor polgármester köszön-
tője után Sólyom Károly, Tapolca város alpol-
gármestere nyitotta meg Zentai Gábor „Tapol-
cai Képek” című fotókiállítását. A folyamato-
san bővülő, száznál több, nagyméretű képből

álló kiállítási anyagot már bemutatták Német-
országban, Ausztriában, Erdélyben és hazánk-
ban 36 helyen, többek között Veszprémben,
Szombathelyen, Szegeden, Kaposváron. Keszt-
helyen, Egerben, Budapesten, Pécsett stb.

A kiállítás megnyitóján a Batsányi Tánc-
együttes szólistái működtek közre. NHE

Sólyom Károly, Bedőcs Lajos Sándor és Zentai Gábor a kiállítás megnyitóján
Fotó: Darvalics

„A tetteink azok, amelyek
alapján megméretünk”

Búcsú Udvardi Erzsébettől, 
a teremtett fény festőjétől

„Erzsikének – ritka, de kedves találkozá-
saink emlékére – Pistára való emlékezéssel,
szeretettel.”

Ezekkel a szívembe vésett szavakkal dedi-
kálta nekem Udvardi Erzsébet a róla és mű-
vészetéről készült gyönyörű albumot 1999 jú-
niusában az otthonában.

Azokat a ritka találkozásokat én csodaként
éltem meg. Míg velünk volt párja, Tamás
István, az író, újságíró, a bölcs beszélgetések
íve olyan magasságokba ért, hogy észre sem
vettük a műteremben megnövekedett árnya-
kat.

Mikor Erzsike már csak egyedül fogadha-
tott, akkor is a csoda várt nála. Festményeinek
szelíd ragyogása, a belőle sugárzó béke és
derű, a figyelmessége és kedvessége mindig lecsendesítette bennem a kintről hozott
háborgást.

Az Őt körülölelő csodálatos világgal, a hangjával, az egész lényével lélegezni
tanított. Szavak nélkül is arra figyelmeztetett, ha kialakítjuk a belső világunkat,
akkor abban a kis csöndességben a csodák is megszületnek, de a boldogság forrása
az egymásra való figyelés is lehet.

„Én karácsony harmadnapján születtem. És festő vagyok, tehát képekben látom
a világot” – vallotta magáról egy írásában karácsonyra készülődve. – „A Betlehem
arany ragyogása a kietlen sötét pusztában, az életünkben az egyetlen igaz remény
a boldogságra.” Biblikus témájú festményei kézen fogva vezetnek bennünket a
rátalálás, a megtalálás stációkkal is terhes útján.

Tapolcai szívemnek kedves tervéről is sokat beszélgettünk. Megosztom most
mindenkivel. Hátha összefogunk – ha életében nem is, de halála után – megvaló-
sítjuk azt. A rendezvénycsarnok nagy belmagasságú küzdőterére is álmodott a ha-
talmas méretű festményeinek kiállítást.

A 84 éves korában elhunyt Udvardi Erzsébet a szív dolgairól így beszélt egy vele
készített interjúmban: 

„Engedjük megszólalni és a tetteinkkel, az egész életünkkel mutassunk példát
arra, hogy hogyan kell, hogyan érdemes. Szent Pál mondja, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengő érc, cimbalom vagyok. Bármely szépen beszélhetünk is, nem a sza-
vak, hanem a tettek lesznek azok, amelyek alapján megméretünk.”

Erzsike tetteiben a jutalom.
A csillagszámláló végtelenben megkezdett örök útján vigyázz Rá, Istenem!

N. Horváth Erzsébet
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Szólj, síp, szólj ! . . .
5 éves gyermek mondta: alig várom, hogy iskolás legyek, megtanuljak olvasni, akkor

magam olvashatom a meséket. Olvasott is.
A nagydiákok pedig nyögve-nyelve olvasnak el egy-két kötelező olvasmányt. Aztán nem

olvasnak – sem kötelezőt, sem mást.
Meg is látszik a szóbeli stílusukon. Egyetlen épkézláb mondatot sem tudnak alkotni. És

refrénszerűen ugyanaz a kötőszó-mocsokszó. Úgy látszik, a média szókincséből ez ragad
meg az agyukba; ez jellemzi alacsony szintjüket, erkölcsüket, beszűkült ismerettárukat.

A jól válogatott olvasmányok térben-időben kitágítják ismereteinket, csiszolják jelle-
münket, gazdagítják szókincsünket, hasznosan szórakoztatnak.

Az olvasott ember egész magatartásán érződik valami többlet.
Olvass! Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 69. rész
Tűzgömb Oroszország felett

Február 15-én reggel egy – becslések sze-
rint – 15-17 m átmérőjú meteor szelte át
kb. 64.000 km/órás sebességgel az eget az
oroszországi Cseljabinszk felett.

A robbanás ereje a számítások szerint több
mint 500 kilotonna volt. (Összehasonlítás-
képp: a Hirosimára 1945-ben ledobott ameri-
kai atombomba 15 kilotonna robbanóerejű volt!)

A robbanás által létrejött lökéshullám
eredményeképpen berobbanó ablakok több
mint 1.200 embert sebesítettek meg. (Az ere-

jét jól mutatja, hogy még 200 km távolságban
is törtek be ablakok!) A szétrobbanó meteor
egyik darabja egy cinkgyárra zuhant, mely-
nek egy jókora szakaszon beszakadt a teteje
és kidőlt az egyik fala is. A becsült kár több
mint 1 milliárd rubel (kb. 7 milliárd forint).

Peter G. Brown, a University of Western
Ontario kutatója az Alaszkáig utazó hanghul-
lámok alapján hétezer tonnásnak becsülte a
meteorit nagyságát, amikor az a légkörbe
csapódott.       Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Kovács Imre pénzügyi osztályvezető, helytörténész
(Alsópáhok, 1924. december 20. – Tapolca, 2007. március 29.)

Szülei gazdálkodók voltak és Ő is gyermekfejjel ismerkedett meg a
nehéz paraszti munkával. Elemi iskoláit szülőhelyén végezte, majd a
keszthelyi premontrei gimnázium esti iskolájában érettségizett. 1943-
1949 között az alsópáhoki körjegyzőségen dolgozott, hivatali vezető

lett. 1950-ben megválasztották szülőhelye tanácselnökének. Itt összetűzésbe került a hata-
lommal, így 1951-52-ben már a keszthelyi tanács dolgozója. 1952-ben került Tapolcára a
Járási Tanács pénzügyi osztályvezetőjének. 1953-ban Sümegre helyezték hasonló beosztás-
ba. 13 ott töltött év múltán 1966-1984 között, egészen nyugdíjba vonulásáig ismét Tapolcán
dolgozott a Városi Tanács pénzügyi, terv és munkaügyi osztályvezetőjeként. Pályája során
több szakmai tanfolyamot végzett, 1978-ban felsőfokú pénzügyi szakvizsgát szerzett. Szak-
értelmére, kötelességtudására, korrektségére és emberségére munkatársai, ügyfelei egyaránt
számíthattak. Érdemeit sok kitüntetéssel honorálták. 1996-ban Tapolca Város Díszpolgára
lett. Nyugdíjas éveiben különféle helytörténeti témák kidolgozásának szentelte idejét. Ennek
során megírta háborús emlékeit, leventeélményeit, foglalkozott a tapolcai egészségügyi
intézmények, iskolák történetével, a parasztság helyzetével, a lakosság életviszonyainak
alakulásával, Tapolca kistérségi szerepkörével és sok más kérdéssel. Több munkájával díjat
is nyert. Legtöbbet forgatott munkája a városi könyvtárban található átfogó, többkötetes kézi-
ratos várostörténeti kronológia. Nyugdíjazása után másfél évtizedig a Tapolcai Városszépítő
Egyesület pénztárosa volt. Élete utolsó éveit feleségének elvesztése, kínzó, súlyosbodó be-
tegsége és helyhez-kötöttsége nagyon megkeserítette. A régi köztemetőben nyugszik.                            

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

A napokban a szokásos piaci körutamon
megláttam Ferinél, a húsboltban egy szép-
ségesen kacsingató gömbölyű felsált. Má-
ris elhatároztam, hogy készítek belőle egy
csodás savanyú vetrecét. 

Még a ’80-s években készítettem sokat,
amikor Verebélyi Laci kollégámmal együtt
dolgoztam a Bauxit-étteremben. Talán nem
árulok el titkot, Laci barátom is kedvelte az
erdélyi konyhát, és a pikáns ételeket! Azon-
ban nem is én lennék, ha ezt a több száz éves
kitűnő erdélyi ételt nem formáznám át a saját
ízvilágomra. A borok válogatása során a
Bozóki Pincészet Móri Sauvignon Blancja
mellett döntöttem (határozottan jó választás
volt). Még egy kitűnőre sikeredett választá-
som volt a Hepp Tokaji Aszúeszenciával ké-
szített mustár (ha tehetik, szerezzék be, mert
nagyon karakteres igazi hazai ízeket felvo-
nultató termék) Természetesen még bővíthet-
ném az ízeket egy pirinyó tárkonyecettel, de
az már nem igazán illik bele az étel íz világá-
ba (na de el sem rontja, javaslom a próbát.
Megéri! Azonban akkor hagyjuk el a citrom-
levét.) Nos, ez egy olyan étel, amihez szinte
minden köret illik, mint pl. a rizs, többféle
burgonya, csicsóka, kifőtt tészták, hát én az
egyszerű puliszka mellett döntöttem. Megér-
te, mert nagyon jól igazodott a pikáns vet-
recéhez, és így együtt fantasztikusra sikere-
dett! A vetrecét természetesen elkészíthetik
sertés, és egyéb húsokból is. Sok sikert,
érdemes elkészíteni.

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg mar-
hahús, 5 dkg libazsír, 15 dkg kolozsvári sza-
lonna, 1-2 fej vöröshagyma kb. 25 dkg, 1 db
zöldpaprika, 1 db paradicsom, 1 mokkás-
kanál pirospaprika, 5 gerezd fokhagyma,1 db
babérlevél, őröltbors, só, 3 dl húsleves, 1,5 dl
fehérbor, 2 dl tejföl, 1 teáskanál étkezési
keményítő,1 evőkanál mustár, ½ citrom leve
és reszelt héja, cukor, zöldségzöld. A pu-

liszkához: 20 dkg kukoricadara, 1,2l víz, 2
kk. só, 5 dkg libazsír, 1 kis fej vöröshagyma,
csipet pirospaprika.

Elkészítés: A csíkokra vágott füstölt sza-
lonnát kiolvasztjuk a libazsírban, majd ki-
szedjük. A visszamaradt zsírban a megtisztí-
tott finomra vágott hagymát megpirítjuk.
Hozzáadjuk a pirospaprikát, a zúzott fok-
hagymát, majd a húslevessel felengedjük.
Beletesszük az ujjnyi csíkokra vágott marha-
húst, és az apróra vágott zöldpaprikát, para-
dicsomot. Babérlevéllel, sóval, borssal, reszelt
citromhéjjal és a borral ízesítjük, majd fedő
alatt puhára főzzük.

Amíg fő a húsunk, addig elkészítjük a pu-
liszkát: Az alap puliszkához egy kb. 2 literes
lábosban feltesszük 1,2 l vizet forrni. Forrás
előtt beleteszünk 2 kk. sót, majd ha forr,
akkor folyamatos keverés közben beletesz-
szük a kukoricadarát. (Ha már forrás előtt be-
letesszük, és folyamatosan keverjük, akkor
nem lesz csomós.) Folyamatosan kézi hab-
verővel kevergetjük 15-20 percen keresztül.
Akkor van készen, ha besűrűsödött. (és kicsit
tejbegríz állaga lett). Öntsük ki egy tálcára,
simítsuk, el majd hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt,
akkor egy hideg vízbe mártott formával
szaggassuk ki. Egy serpenyőben hevítsünk
fel zsírt, pirítsunk meg benne apróra vágott
vöröshagymát, szórjuk meg a csipetnyi piros-
paprikával és a formázott puliszka mindkét
oldalát pirítsuk meg (akár elkészíthetjük
tepsibe rakva, és sütőben megsütve is).

Amikor megpuhult a húsunk, akkor tej-
fölös habarással sűrítjük, lassan kiforraljuk.
Közben mustárral, citromlével, cukorral, só-
val utóízesítjük, végül a sült szalonna dara-
bokat, és a finomra vágott petrezselyemzöl-
det is rátesszük, és kiforralva pirított pulisz-
kával, tejföllel meglocsolva tálaljuk.

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Savanyú vetrece puliszkával, ahogyan én készítem

Borágó
A borágó népies neve: uborkaszagú fű, bor-

virág, borecs. Az érdeslevelűek családjába tar-
tozik, szárait, leveleit, valamint virágai csé-
széjét serteszőrök borítják. A Földközi-tenger
vidékéről származik, egyéves fűszer- és dísz-
növény. Felálló habitusú serteszőrös növény,
a tőlevélrózsa alsó levelei nagyok, oválisak, a
száron elkeskenyedők, szárnyaltak, felülről
lefelé állók. A pártacső rövid, 5 kerékalakban
kiszélesedő cimpával. A 2-3 cm szélességű,
égszínkék bókolóvirágokban feketés-ibolya,
kúp alakú, összenőtt porzólevelek találhatók.
Termesztett dísz- és gyógynövény. Helyen-
ként elvadul.

Gyógyászati célokra a borágó virágos haj-
tását és magját hasznosítják. Május-június hó-
napokban virágzik. Nyálkaanyagokat, flavo-
noidokat, pirrolizidin alkaloidokat, nyomok-
ban illóolajat tartalmaz. A borágó magja gaz-
dag gamma-linolénsavban, mely értékes zsír-
sav, a vér kedvező zsír- és koleszterin-szint-
jeinek kialakításában van szerepe.

Izzasztó, vizelethajtó, immunstimuláló és
gyulladáscsökkentő tulajdonságai ismertek. A
népi gyógyászatban béltisztítóként, köhögé-
sek, reumatikus fájdalmak, visszérgyulladás
és változókori panaszok esetén használták.
Táplálék kiegészítő szerként a menstruáció
előtti tüneteket enyhíti.

A belőle készült tea jó vizelethajtó, alkal-
mazása vese- és hólyagbántalmak esetén aján-
lott. Borogatás: Negyed liter forró vízzel for-
rázzunk le 5 evőkanál apróra vágott borágó-
levelet, majd 10 perc eltelte után szűrjük le.
Mullpólyás borogatást tehetünk a gyulladt
bőrfelületre, naponta akár többször is. Olaj: A
gyulladt és száraz bőr bedörzsölésére ajánlott.
A borágóolaj gyógynövény-szaküzletekben
és bioboltokban is kapható. Fűszerként vi-
rágát salátákba, köretek és sütemények díszí-
tésére használják, akár szárítva is.

Érdekesség: gyenge, friss levelét hideg
italok készítéséhez, szendvicsek ízesítésére és
sószegény diétához ajánlják.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 6. rész

Ismét „szólások, közmondások”
– Van, amikor hallgatni csak ezüst, vagy bronz.
– Addig üsd a vasat, míg jó a kalapácsod.
– Piros az ég alja: vagy kel a Nap, vagy nyugszik.
– A lustaság nem fél, csak negyed egészség.
– Ujjat húzott a menyasszonyával: jegygyűrűt
húzott az ujjára.

– Tűzbe jött, mert a cérnát alig tudta betűzni a
tűbe.
– Veréb mondja bagolynak: kisfejű.
– Ki vagyok én? – Tudom, ki vagy merülve.
– Itt a kezem, nem malacláb.

Dr. Töreky László

Segítség pirosban
Második alkalommal rendeztek február
15-én piros napot a Tapolcai Általános
Iskola Batsányi János Tagintézményében. 

A diákönkormányzat célja az volt, hogy
csatlakozva a Szemem fénye Alapítvány or-
szágos akciójához, felhívják diáktársaik fi-
gyelmét a rákos betegséggel küzdő gyerme-
kekre, és adományokat gyűjtsenek a pécsi
Dóri Gyermekhospice Ház számára. Sipos
Rebeka, a diákönkormányzat elnöke elmond-
ta, hogy a tavalyi akció sikerén felbuzdulva
már nemcsak a diákok és a pedagógusok, de a
technikai dolgozók és a Közétkeztető Kft. dol-
gozói is pirosba öltöztek, ezzel fejezve ki együtt-

érzésüket a betegséggel küzdő gyerekekkel. 
A piros napi akciót a batsányis gyerekek

egy hószobrász versennyel koronázták meg.
A bölcs zsűri két kategóriában hirdetett ered-
ményt. A hóember kategória győztese az 1.a
osztályból összeállt Párcucok együttes lett. A
második a Like elnevezésű 4.a osztályosok-
ból verbuválódott csapat. A hóemberek ver-
senyének bronzérmese pedig a hómacik 3.a
osztályos csapata lett. Az egyéb kategóriában
a Nyulak 5.a osztályos együttese diadalmas-
kodott. Második lett vidám alkotásával a 2.a
osztályosok színes hókukaca. A harmadik helyen
pedig a 3.a osztályosok bunkija végzett.  KM

Tamási Áron Művelődési Központ márciusi programjai
1. 19 óra: Vujicsics Együttes – Magyarországi szerb, horvát és makedón népzene (helyszín:
Hotel Pelion); 19. 18 óra: Gyógynövény klub. Szabó Krisztina: Varga-Gyógygombák.

A nap folyamán piros ételeket és italokat fogyasztottak és 200 Ft-os
adományokat gyűjtöttek a Dóri Ház javára

Fotó: Kovács
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB II.: Nagyarányú sikerrel nyitotta az esz-
tendőt a Tapolca Rockwool VSE az NB II-es
csapatbajnokság 6. fordulójában az egykor
szebb napokat megért zalaiak ellen.Tapolca
Rockwool VSE-Zalaegerszegi Baki Centrum
11:1. A bajnokság állása a 6. forduló után: 1.
Tapolca RVSE 51,5 pont (2. Lövő SE 44,5
pont, 3. Sárvár SC 42 pont).
A Veszprém megyei csapatbajnokság 5. for-
dulójában HEMO SE Veszprém II.-Tapolca
VSE II. 4,4: 7,5. A tapolcai csapat jelenleg a
2. helyen tanyázik 30 ponttal, a bajnokságot
az Ajka vezeti 34 ponttal.
A Zala megyei bajnokságban szereplő Ta-
polca VSE-Kölcsey Nyomda gárdája 7:1 ará-

nyú győzelmet aratott Lentiben a Lenti TE
csapata ellen az 5. fordulóban. A biztos,
nagyarányú győzelemmel tovább erősödött a
Tapolca vezető pozíciója.
Február 2-án Budapesten rendezték az óvo-
dás korú versenyzők országos bajnokságát,
melyre népes mezőny, 58 fiú és 16 kislány
érkezett. A tapolcai sakkiskola versenyzői
ezúttal is sikeresek voltak.
A lányok versenyét 7 ponttal, 100%-os ered-
ménnyel Gaál Zsóka nyerte, míg a másik tapol-
cai kislány, Koleszár Bíborka 4 ponttal holtver-
senyben a IV-V. helyen végzett. A győztes Zsóka
edzője Kosztolánczi Gyula FIDE-mester és Gaál
Sándor mesterjelölt, Zsóka édesapja (Zsóka
egyébként az ajkai Katica óvoda óvodása).

A fiúk 58 fős mezőnyében a tapolcai Rieger
Richárd 5,5 ponttal a III. helyen zárta ver-
senyt. Edzői Paréj József és Hlavács Krisztián.
Ami a többi tapolcait illeti, Kötéljártó Áron 5
pontot szerzett, amivel a hatodik lett, Juhász
Gábor 4 pontjával a 18. helyen fejezte be a
versenyt a rangos megméretésen.

LABDARÚGÁS:
Balatonfüreden két korosztályban, U-9 és U-
14-ben 11 csapat fiataljai rúgták a bőrt a
Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub szervezte
utánpótlás labdarúgó tornán. A tapolcai U-
14-es csapat a 4. helyen végzett, s egy
különdíjat is hazahozhatott Ács Márton, mint
a torna legjobb kapusa.  

A harmadik helyről várják a tavaszt
A TIAC megyei I. osztályú labdarúgó-
csapata már javában készül a bajnokság
tavaszi mérkőzéssorozatára.

Viski László, a TIAC-os labdarúgók edző-
je tájékoztatta lapunkat csapata felkészülé-
séről, a bajnokság kezdete előtti előkészületi
mérkőzések eredményeiről és az eddigi játé-
kosmozgásról (távozók-érkezők).

A tavaszi idényre való felkészülést február
elsején kezdte a TIAC. Az alapozást meg-
előzően a játékosok különböző csapatokban té-
li teremtornákon vettek részt, tehát igyekeztek
a téli időszakban is a „fociban maradni”. Az

alapozás ideje alatt, és azt követően folyamato-
san edzőmérkőzésekkel készülnek a tavaszi rajtra.

Eddigi felkészülési mérkőzéseiken a kö-
vetkező eredmények születtek: TIAC-Balaton-
füred U19 4:4, TIAC-Gyenesdiás 2:4, TIAC-
Balatonalmádi 6:1, TIAC-Tótvázsony 2:4.

Eddigi játékosmozgások: Távoztak a csa-
patból: Szombathelyi Dávid,  Csala Ferenc,
Kiss Márton – mindhárman Sümegre igazol-
tak, Osztermann István-Révfülöpre igazolt el.

Érkeztek: Hatala Krisztián (19 éves) Nagy-
bátonyi S.C-től és Major Dávid (18 éves, sa-
ját nevelés) Zalahalápról vissza.

Kezdenek a kézilabdások!

Élvonalban a balatonos párbajtőrözők 

Hosszú-hosszú
ideje már annak, hogy
a tapolcai és a kör-
nyékbeli kézilabdát
szerető nézők és szur-
kolók a tapolcai kézi-

labdásokat láthatták a
küzdőtéren (2012. feb-

ruár). 2013. február 24-től
ez már nem történhet meg!

A bajnoki pontvadászatot ugyanis ezen a
napon kezdik a fiúk (felnőttek és juniorok), s
a következő hétvégén (március 3-án) már a
hölgyek (felnőttek és juniorok) is becsatla-
koznak.

Mindkét felnőtt csapatnak van javítani va-
lója az őszi szereplésen, mert a tabellán elfog-
lalt helyük nem éppen fényes! De a tavaszi
meccsek mindegyikét hazai pályán játsszák,

hazai közönség előtt, ami mindkét csapat ese-
tében a 8. játékost jelenti. Várják a buzdítást,
a segítséget, tehát hétvégeken irány a sport-
csarnok!

S itt a sorsolás, a mérkőzések időpontjai: 
A férfiak sorsolása (felnőtt mérkőzések

16:00, junior mérkőzések 18:00): 02.24.
SZESE, 03.03. Alsóörs, 03.10. Alba-Cunder,
03.17. Mór, 03.24. Komárom, 03.31. Ács,
04.21. TFSE, 04.28. Pápa, 05.05. Hort, 05.12.
Treff Érd, 05.19. Tarján.

A nők sorsolása (felnőtt mérkőzések
12:00, junior mérkőzések 14:00): 03.03.
SzESE Győr, 03.10. Győri Audi III. (csak
felnőtt mérkőzés), 03.17. Barabás Veszp.,
04.07. Mosonszolnok (felnőtt 16:00, junior
18:00), 04.14. dr. LUPO Bük (felnőtt 16:00,
junior 18:00), 04.21. Komárom, 04.28. Cell-
dömölk, 05.05. Körmend, 05.12. Sárvár.

Eredményes évet zártak 
a futók és a tájfutók

Az év utolsó napjait is versenyzéssel töltöt-
ték a tapolcai futók és tájfutók. Volt, aki
Zánkán, volt, aki Herenden remekelt.

A hagyományos évzáró tájfutóversenyt
Zánkán rendezték. A pontbegyűjtő-versenyen
a versenyzők tömegrajttal indultak, és tetsző-
legesen kellett az ellenőrzőpontokat fogni az
azonos kategóriákban. Az ilyen jellegű ver-
senyek teszik lehetővé, hogy a kevésbé jól
tájékozódó futók is eredményesen szerepel-
jenek, akik fizikailag remek állapotban van-
nak. Ezen kívül pedig jó lehetőséget biztosí-
tanak a tájfutó versenyek népszerűsítésére is,

hiszen a futók testközelből láthatják a futás
közbeni gyors, pontos tájékozódást.

A Tapolcai VSE Futó Szakosztály és a Hon-
véd tájfutók közösen indultak, és szép ered-
ményeket értek el. Ifjúsági kategóriában Balogh
Zsombor (Honvéd) ért el harmadik helyezést,
nyílt kategóriában Beke Mónika nyert (TVSE),
Domán Fruzsina (Honvéd) a 2. helyen vég-
zett. A remek kondícióban lévő Beke a haj-
rában futotta le a jól tájékozódó honvédos
versenyzőt. A senior mezőnyben Domán
Gábor magabiztosan nyert, a TVSE futója,
Vadász Attila a térképet zsebre vágva má-
sodik helyen ért célba..

Az év utolsó terepfutó versenyét Herenden
rendezték meg. Domán Gábor a felnőtt profi
kategóriában állt rajthoz, ahol a 2. helyen ért
célba a 16 km-es távon. Balogh Zsombor ifjú-
sági kategóriában nyert  a 6 km-es távon. A se-
nior férfiaknál Zoboki Mihály ötödik, a felnőtt
női mezőnyben Hoffman Hedvig szintén ötö-
dik, dr. Vidosa Noémi a hatodik helyezést érte el.

Január elején a futók megkezdték alapo-
zásukat a 2013-as versenyévadra, melynek
első állomása a 200km-es Szuper Balaton
lesz. Erre a versenyre már most 13 tapolcai
nevezett. Ez a rekordnevezés is jó mutatja a
sportág tapolcai fejlődését.

Bőven volt tapolcai sportsiker februárban is,
amit a legifjabb és a legidősebb balatonos
párbajtőrözők szállítottak nekünk. Tehát az
Sz-L Bau Balaton Vívóklub minden korosz-
tálya továbbra is remek formában versenyez.

Rangos, sorsdöntő versenyeket tudhat
maga mögött a vívóklub. A németországi
Heidenheimben, a 261 indulós felnőtt Világ-
kupa szuperversenyen egyéniben és csapat-
ban is bravúrosan szerepeltek vívóink. File
Mátyás – hosszú kihagyást követően – a dön-
tőben a 8., Rédli András a 15. helyezést érte el.

Rédli a csoportmérkőzések után 5/6-os for-
dulóval automatikusan felkerült a 64-es fő-
táblára, honfitársainak azonban – Hanczvikkel
Márknak és Filének – tovább kellett vívniuk
a főtábláért. File kiemelkedő teljesítménnyel,
magabiztosan menetelt előre, legyőzve két
rutinos magyart és egy észtet. Márk az első
asszóját hibátlanul hozta, majd egy orosz állí-
totta őt meg a továbbjutásban. Rédli és File a
további menetelésben jóval előrébb rangso-
rolt riválisokat győztek le, és mindketten  si-
kerrel vették  az újabb akadályt. Andrást vé-
gül a rutinos Lucenay (francia) állította meg.
Matyi a nyolcad döntőben is bravúros győ-
zelmet aratott, a dobogóért az orosz Nikisin
bizonyult jobbnak nála. Ugyanitt a csapat-

versenyen ezüstérmet szerzett a magyar vá-
logatott. A válogatott oszlopos tagja volt a ba-
latonos Hanczvikkel Márk. A döntőig vezető
úton négy (finn, norvég, ukrán, koreai) csa-
patot győztek le úgy, hogy a négytagú együt-
tes tagjai egyetlen alkalommal sem zártak
negatív mérleggel! Döbbenetes fölény, remek
teljesítmény! Boczkó Gábor, Hanczvikkel
Márk, Imre Géza és Szényi Péter tette mind-
ezt úgy, hogy az egyéni versenyben egyikük
sem remekelt. Udvarhelyi Gábor, a csapat ve-
zetője így fogalmazott: „Ilyen egységesen
magas színvonalú produkció esetén nem
szerencsés bárkit is külön kiemelni – hiszen
ettől csapat egy csapat… – ugyanakkor a vá-
logatott „zöldfülűjének”, Hanczvikkel Márk-
nak azért minden kommentálás nélkül leírjuk
a mutatóját: +8, +7, +9, +8. Mindösszesen
+32.” A döntőben az olaszok bizonyultak
jobbnak 39-32 arányban. A fegyvernemi ve-
zető, Udvarhelyi az alábbi elismerő szavak-
kal zárta  az értékelését: „…Hadd emeljem a
kalapom Eitner Kinga edző kollégám előtt,
aki edzi vagy nevelte a szombati döntős File
Matyit, a ranglistát vezető Rédli Andrást,
Hanczvikkel Márkot és Boczkó Gábort.”

Az utánpótláskorú versenyzők közül
Felker Adrienn juniorban, Siffer Klaudia és

Siklósi Gergely kadet korosztályban Európa
és világbajnoki indulási jogot szereztek.Ők
hárman kadet és junior országos bajnoksá-
gon, Héraklész junior világkupán, a legki-
sebbek a Olimpici Grand Prix megméretteté-
sein értek el kimagasló eredményeket.

– Hosszú, izgalmas, fáradságot nem kímé-
lő versenyévad után februárban befejeződtek
az utánpótlás Európa és világbajnokságra
válogató versenyek” – tudtuk meg Szalay
Gyöngyi edzőtől, akinek három tanítványa is
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, válogatott
versenyzővé vált. Kadet korosztályban Siklósi
Gergely a januári körverseny ezüstérmével
megalapozta, majd a kadet országos bajnok-
ságon szerzett bronzérmével és a juniorok
között vívott ezüsttel bebiztosította a ranglista
2. helyét, az Európa-és világbajnokságon va-
ló indulást, valamint a kadet válogatottságot.
A Héraklész Junior Világkupán már inkább a
jövőre vonatkozó rutinszerzés volt a cél, de a
174 indulót számláló színvonalas megmé-
rettetésen is csak a későbbi győztes, orosz
Bida tudta megállítani a 16-közé jutásért. Vé-
gül a 22. helyen zárta a versenyt. A lányoknál
Siffer Klaudiát a Kadet OB-n kicsit elbizony-
talanította a teher, hogy jól kell szerepelnie a
ranglistahely megőrzéséért, így a nyolcad

döntőben kikapott, s a 12. helyen végzett.
Ettől függetlenül Klaudia is Európa-világbaj-
noki utazó. Felker Adrienn az ausztriai junior
világkupán a 24. helyen végzett, majd a junior
OB-n a nyolcas döntőbe jutott. Ott sorsdöntő
asszót vívott a pontokért, végül az 5. helyen
zárt. Adrienn így is megőrizte ranglista-
helyezését, tehát Európa-világbajnoki induló.

A február 26-án kezdődő Európa-baj-
nokságot hazai páston vívhatják a fiatalok. 
Az EB-t Budapesten rendezik meg. A ver-
senyt az érdeklődők online is követhetik a
www.fencingbud13.hu oldalon.

Az Olimpici GP versenysorozat 3. állomá-
sa Budapest volt, a Vasas rendezésében. A 14
év alatti törpici, gyermek, újonc és serdülő
korosztályokban nyolc döntős helyezést sze-
reztek meg az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
fiataljai. A legkisebb törpi fiúk mezőnyében
4. lett Kovács Dániel, 7. Kauker Dominik.
Lányoknál 3. Fazekas Dalma, 8. Sásdi Anna.
Gyermek lányoknál aranyérmet nyert Juhász
Manuella, fiúknál bronzérmet Csere Bence.
Az újoncok mezőnyében 8. lett Németh Gergő,
a serdülők között 5. helyen zárt Cziráki
Bálint. Az Olimpici GP küzdelmei Keszthe-
lyen, hazai rendezésben folytatódnak, ahon-
nan újabb sikeres eredményeket várhatunk.

Sportgála
Díjátadó Ünnepség és Sportbál

Időpont, helyszín: március 8. 19 óra,
Városi Rendezvénycsarnok.

A díjátadó ünnepséget megnyitja: Császár
László polgármester. A sportbált megnyit-
ja: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke. Díszvendég: Pulai Imre
olimpiai bajnok kenus.

Program: 19:00 Díjátadó Ünnepség;
20:45 Vacsora (svédasztal). Zenél: Fonog-
ráf Emlékzenekar; 21:30 Bál hajnalig,
zenél a Fantasy Zenekar; 00:30 Tombola.
Fődíj: 2 fő részére 3 nap/2 éjszaka Balaton-
kenesén, a Hotel Marina-Port szállodában.

Belépőjegyek: Jegyelővétel a Városi
Rendezvénycsarnokban és Moziban. Hely-
foglalás Cseh Diána (+36-30/565-1130)
sportszervezőnél. Belépőjegy ára: 4.000 Ft,
amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát,
programokat.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Hajrá!

Fotó: Egyesület
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Gyermekeink surranópályán Farsang a Szász Márton-iskolában
Idén február 10-én indult a Házasság
Hete. Ehhez kapcsolódóan – „Miért? Ho-
gyan? Aktuális kérdések gyerekekről, szü-
lőkről” – előadássorozatot tartottak a
Szent Erzsébet Óvodában. 

Egyik vendég Zöldy Pál, a Duna TV
munkatársa, TCI kommunikációs szakem-
ber volt, aki „Gyermekeink surranópá-
lyán” címmel tartott előadást.

Mint mondta, szülőként biztonságban
hisszük gyermekeinket, hiszen figyelünk

rájuk, mindent megteszünk értük. Azt gon-
doljuk, hogy életük még átlátható szá-
munkra. Igyekszünk átadni nekik mindazt,
amit mi értéknek tartunk. De valójában hol
vannak Ők eközben? Gyakran bizony a
szülőkön múlik, hogy gyermeküket rossz
hangulat, fáradtság, motiválatlanság, szét-
szórtság jellemzi, vagy öröm, energikus
belefeledkezés a munkába, motiváltság
(önmegvalósulás), koncentráció. 

Nagy Péterné

A Szász Márton-iskola foglalkoztató cso-
portjai a hagyományos farsangi dél-
utánjukat február 6-án tartották.

A jelmezek bemutatkozása és a tánc után

kezdetét vette a játék, ahol mindenki kipróbál-
ta magát ügyességi vetélkedőkben és fela-
datokban. A résztvevőket jutalom és zsákba-
macska várta.    VJ

A bor forralva is kiváló!
Ötödik alkalommal rendezték meg vá-
rosunkban – február 9-én –  az Országos
Vasutas Forraltbor-főző Versenyt. Az
évről-évre népszerűbb program a forgal-
mi iroda melletti szabad területen zaj-
lott. Nem lehetett panasz az időjárásra
sem.

Ezúttal 34 csapat gondolta úgy, hogy
megméretteti magát. Többek közt Pécsről,
Gyékényesről, Békéscsabáról, Szolnokról,
Szombathelyről, Nagykanizsáról, Zala-
egerszegről, Veszprémből, Siófokról, Aj-
káról, Celldömölkről is érkeztek vasutas
formációk. Természetesen a házigazda ta-
polcaiak is több csapattal indultak.

Gelencsér László helyi állomásfőnök
bevezető gondolatai után Csilléry Béla,

területi pályavasúti központvezető nyitotta
meg a versenyt. A „szigorúan titkos” re-
ceptek alapján készült nedűkből végül a
balatonfüredi pályafenntartás gárdája ke-
rült ki győztesen, és kapta a serleget. De
rajta kívül még három csapat érdemelte ki
a „Nagy Arany” minősítést: Celldömölk
Utazók, Sümeg és a tapolcai Boszorká-
nyok legjobbjai.

Volt tombola, értékes nyereményekkel.
A rendezvényen idén is a TMK Rock Band
csapott a húrok közé, és énekelték az
ismert rock slágereket.

A szervezők külön köszönetet monda-
nak ezúton is a Tapolca Városőrség Pol-
gárőr Egyesületnek az aktív részvételért, a
rend és biztonság fenntartásáért.             DI

Észrevettük - szóvátesszük...
Városunk frekventáltabb utcáinak néhány
épületén tapasztalható, hogy az elmaradt
felújítási munkálatok hiánya nem múlt el
nyomtalanul. Ezek közül az egyik a Fő tér
10. sz., annak is a Könyvesbolt fölötti ré-
sze, amelynek homlokzatáról omladozó
vakolat miatt már több olvasónk is szólt. 

Hársfalvi Józseftől, a Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
vezetőjétől a következő tájékoztatást kaptuk.

– A Fő tér 10. sz. alatti épület (Fő téri Köny-
vesbolt) épülettömegével, gazdagon díszített
főhomlokzatával a Fő tér meghatározó építé-
szeti eleme, ezért is áll helyi védelem alatt –
tájékoztatott az irodavezető. – Az elmúlt év-
tizedek során elmaradt időszerű felújítások

miatt a tetőfedés és az utcai homlokzat jelen-
tősen károsodott, – jobban, mint a többi épü-
letszerkezet és épületelem – a könyvesbolt
előtti járdát az így kialakult balesetveszély és
annak elhárítása miatt rövid időre le is kellett
zárni. A közvetlen balesetveszély megszün-
tetésével a probléma nyilván nem oldódott
meg. A közös képviselő kivitelezői árajánla-
tokat kért a legszükségesebb javítások elvég-
zésére, de megfelelő színvonalú felújításra
kevés volt a rendelkezésre álló pénzügyi fe-
dezet. A nehéz helyzetre tekintettel az ingat-
lanban a magántulajdonosok mellett 28 %
tulajdoni hányaddal rendelkező, nagyon át-
gondolt gazdálkodásra kényszerült Önkor-
mányzat vállalta, hogy az általa 2013-ban még
fizetendő 10 havi közös költséget, továbbá a
2014 évre járó teljes közös költséget a tár-
sasház részére 2013 márciusában előre kifize-
ti, ezzel segít forrást teremteni a már halaszt-
hatatlan tetőfedés és homlokzatfelújítás
kivitelezésére. Reméljük, hogy a kiegészített
saját forrás vállalható hitellel együtt elegen-
dő lesz arra, hogy a Fő tér 10 sz. alatti épület
tetőfedésének és homlokzatának igényes fel-
újítása elvégezhető legyen, az épület újra rang-
jának megfelelően illeszkedjen a Fő tér épített
környezetébe – tette hozzá Hársfalvi József. DI

Az előadást követően interaktív módon, kiscsoportos formában a szülők
egymással is megoszthatták tapasztalataikat, kétségeiket, kérdéseiket

Fotó: Nagy

Jó hangulatban telt el a délután
Fotó: Vincze

Forr a bor, nő a jókedv
Fotó: Dancs

Szebb napokat is látott...
Fotó: Dancs


