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Év végi ünnepek és mulatságok Biztonságosan, kiegyensúlyozottan
Már évekkel ezelőtt megteremtődtek Tapolcán azok a közösségi színterek, amelyeken a város polgárai és vendégei
együtt hangolódnak a karácsonyi ünnepekre, és önfeledt vidámsággal búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat.
A programszervezőknek köszönhetően

minden évben új elem is felkerül a kínálat
sokszínű palettájára. Az idei év új attrakciója a tóparti „malackodás” volt Szőke
András színművész közreműködésével.
/Összeállításunk a 4. oldalon Így búcsúzott a 2012-es esztendő Tapolcán címmel./

Fotó: N. Horváth

A szilveszteri csobbanás bátor résztvevői között volt dr. Kovács Zoltán,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Császár László
polgármester és Áldozó Tamás, Pápa polgármestere

Megkezdődött a helyreállítás
2012 februárjában egy vívóversenyen
a Városi Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének egyik fa tartóeleme megrepedt.
Az épületet azonnal kiürítették, majd
megkezdődtek a vizsgálatok a hiba okának

kiderítésére. A szakvélemények és a tervek
birtokában ez év január elejétől már a
helyreállítás munkálatai folynak. Előreláthatólag február végére készül el a csarnok.
/Írásunk az 5. oldalon Március elején
újra megnyílik címmel./

működött a város
– Örömmel tudok tájékoztatást adni arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2012. évben is stabilan gazdálkodott,
a működéséhez hitelt nem vett igénybe –
hangsúlyozta Császár László polgármester január 4-én a Hotel Pelionban megtartott hagyományos újévi évértékelőjében.
– Az elért eredményeket fegyelmezett
gazdálkodás mellett tudtuk elérni, megvalósítani. Kijelenthető, hogy biztonságosan, kiegyensúlyozottan működött a
város. A 2012. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
közel 5 milliárd forint körül alakultak.
A gazdasági nehézségek ellenére a helyi
adóbevételek jelentősen meghaladták a
700 millió forintot, amely a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok nagy többsége pontos fizetésének eredménye – szögezte le a polgármester.
/Összeállításunk a 3. oldalon Tapolca
jelentősen fejlődő, kisrégiós központtá válása a cél címmel./

Fotó: Sajcz

– Az elmúlt két évben meghozott határozott döntések, átalakítások eredményeit 2013-tól már érzékelni fogja
az ország lakossága, könnyebb lesz
az élet – mondta pohárköszöntőjében Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Tapolcai bronzérem
a Világkupáról
Rédli András, a tapolcai SZ-L Bau Balaton Vívóklub válogatott párbajtőrözője a legnanói
Világkupán – a legjobb magyarként – bronzérmet szerzett.
A Tapolcáról indult Boczkó Gábor, valamint az
Imre Géza-Szényi Péter-Somfai Péter összeállítású magyar csapat is a dobogó harmadik helyére
Rédli András már a jövőt
állhatott
fel.
tervezi

Wass Albertre emlékeztek

Fotó: N. Horváth

A helyreállítás során egy fémszerkezetből álló tartóelem kerül a tetőre

Hózápor és szélvihar

Fotó: TVT

Az ünnepi műsorban fellépett a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Iskola kórusa is

Fotó: Dancs

A kutya Tapolcán sem ette meg a telet...
/A hóeltakarítással kapcsolatos felhívás a 2. oldalon./

A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület hatodik alkalommal szervezett Wass Albert
Emlékestet a városban.
Az idei ünnepi programnak a Városi
Mozi adott otthont január 19-én. A műsorban elhangzott írások, versek nemcsak az

író életszakaszának egy-egy pillanatát örökítették meg, de arról a mérhetetlen kötődésről is szóltak, amellyel Wass Albert ragaszkodott hazájához.
/Írásunk a 6. oldalon IV. Wass Albert
Emlékest címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„Tapolca 2012-2013-ban mintegy
hárommilliárd forint fejlesztési,
beruházási, intézményi beruházáshoz
jutott, juthat a pályázatok révén”
A város nyertes és folyamatban lévő, valamint a közeljövőben benyújtandó pályázatairól tartott sajtótájékoztatót Császár
László polgármester január 14-én a Városházán.
– A futó pályázataink közül legfontosabb
a több, mint egymilliárd forint összköltségű
belvárosi rehabilitáció, amelynek két nagy
eleme van, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
felújítása. A téli időjárás miatt most néhány
hetes szünet van a kivitelezésben, de az április végi befejezési határidőre – reményeink
szerint – elkészülnek a munkálatokkal, és mindkét intézmény szép, megújult külsővel és korszerű műszaki felszereltséggel várja majd a
város polgárait. A rehabilitáció kisebb eleme
a patakparti sétány kialakítása. Amint a időjárás lehetővé teszi, ott is elkezdődnek a munkálatok és határidőre be is fejeződnek – mondta a polgármester.
A futó pályázatok között a kerékpárút fejlesztéséről is szólt Császár László. Mint mondta, jó ütemben halad a kiépítése. Tavasszal elkészülnek a csatlakozási pontok, az átjárók és
a híd. A munkálatok befejezésével egy mintegy 100 milliós beruházással megvalósuló, a három településrészt összekötő, biztonságos kerékpárút áll majd a lakosság rendelkezésére.
– Van egy átcsoportosításunk is. A vasútparkból 10 millió forintot átcsoportosítottunk
a Tópartra, ahol felújítást szeretnénk végezni. Az elmúlt években sok rendezvénynek
adott otthont a Tópart. A felújítást követően
újra gyönyörű „köntösben” fogja majd várni
az oda látogatókat – tette hozzá a polgármester.
A nyertes pályázatok között egy BM-es pályázatot említett elsőként Császár László. Ezzel a pályázati támogatással elnyert közel 6,5
millió forintot (összeköltség: 8 millió) a térfigyelő rendszer kiépítésére kívánják fordítani.
Egy olyan korszerű, zárt rendszer készül, amely
minden szempontból megfelel a követelményeknek, és a Belvárostól a település minden
bekötő útjáig úgy ellenőrzi, figyeli a forgalmat, a történéseket, hogy az adatokhoz csak a
rendőrség tud hozzáférni.
Sikeres volt az a BM-es pályázat is, amelyet a Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésére nyújtottak
be. Ebből a vívóterem és a hozzá kapcsolódó
öltöző, a vizesblokk újul meg. Az elnyert tá-

mogatás 18 millió forint, az összköltség 22,5
millió. A megvalósulás határideje 2013.
június 30.
Nyertes lett a Tapolcai Szennyvíztisztító
Telep korszerűsítésének előkészítésére benyújtott pályázat, amellyel több, mint 32 millió
forintot nyertünk. Így megkezdődhet a tervezés, az előkészítés, majd a közbeszerzési eljárás is. Jövőre „a második körben” közel 500
milliós fejlesztéssel fog korszerűsödni a
szennyvíztelep. Eredményes volt, de forrás
hiányában tartaléklistára került a közösségi
közlekedésre benyújtott pályázatunk. Nem
mondtunk le róla. Ígéretet kaptunk arra, ha
maradnak még uniós források, akkor átcsoportosítanak, és ha nyerünk, akkor egy 400
milliós fejlesztést valósíthatunk majd meg
ezen a téren – hangsúlyozta a polgármester.
Az oktatási intézmények, az iskolák, az
óvodák is több sikeres TÁMOP-os pályázatot
nyújtottak be az elmúlt időszakban. Az elnyert támogatási összegek a néhány milliótól
kezdve a több tízmillióig terjednek. Segítségükkel az adott intézményekben többek között az egészségre nevelés, a tehetséggondozás kaphat új lendületet.
– Ha a „Hajléktalan személyek átmeneti
szállásának korszerűsítése Tapolcán” elnevezésű, TIOP-os pályázatunk sikeres lesz, akkor a közel 120 milliós összköltségű beruházással egy korszerű, XXI. századi átmeneti
szállás működhetne városunkban – mondta
Császár László.
Az előkészítés alatt lévő pályázatok között
több KEOP-os pályázatot is említett a polgármester a sajtótájékoztatón. Köztük van a közvilágítás korszerűsítése, amelynek beruházási
költsége több, mint 400 millió lenne. Ezzel
Tapolca teljes közvilágítása áttérhet a LED-es
rendszerre. Pályázati lehetőség segítségével
energetikai rekonstrukcióra is sor kerülhet
majd. A Képviselő-testület ezekhez a pályázatokhoz már biztosította a saját erőt, az önrészt.
Folyamatban van a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. távhő energetikai korszerűsítésére
benyújtandó KEOP-os pályázat előkészítése.
Ennek nagyságrendje 150 millió forint. Mivel
gazdasági társaságról van szó, itt a támogatottság 50%-os lehet. A tapolcai intézmények
energetikai fejlesztésére 160 milliós pályázati támogatás nyerhető el. A sikeres pályázat
segítségével a Barackvirág és a Kertvárosi
Óvoda, a Polgármesteri Hivatal udvari tanács-

termének energetikai korszerűsítésére kerülne sor.
– Egy 125 millió forint összköltségű beruházás során – pályázati támogatással – a kistérség háziorvosi ellátása, az ügyeleti rendszer korszerűsítése és a Szociális Alapellátási Intézet erősödne – hangsúlyozta a polgármester.
– Van egy 419 millió forintos pályázatunk,
amelyet a közelmúltban nyújtottunk be a tapolcai termálfürdő fejlesztésére – tájékoztatott Császár László. – Ezt a pályázatot azzal
az indoklással utasították el az első körben,
hogy nem feleltünk meg a kiírásnak. Ennek
az „elbírálásnak” a kifogásolása folyamatban
van. Írtunk egy levelet a közreműködő szervezeteknek, amiben vitatjuk a döntést. A vita
tárgya az, hogy működő, vagy nem működő
strandról van szó. A mi nyilvántartásunk szerint, mivel évente néhány milliós ráfordításra
van ott szükség – most hosszabbítottuk meg a
vízjogi engedélyünket is – ez egy működő
strand. Mielőtt a pályázatunkat beadtuk, az
államtitkár asszonytól is kaptunk egy előzetes
véleményt arról, hogy ennek a kritériumnak
megfelelünk. Ennek ellenére a pályázatunkat
le sem pontozták. Bízom benne, hogy néhány
héten belül választ kapunk a döntésről. Nem
mondunk le a strand fejlesztéséről. Ha ez a
pályázatunk nem sikerül, akkor más megoldást, más forrást fogunk keresni annak érdekében, hogy a strandfejlesztés megtörténhessen. Az „Innovatív Iskolák Fejlesztése”
elnevezésű pályázattal több, mint 208 millió
forintot nyerhet a Tapolcai Általános Iskola.
Bár már nem a város fenntartásában van, de a
működtetők mi vagyunk, ezért nagyon fontos nekünk is, hogy még korszerűbb körülmények között tanulhassanak a tapolcai gyerekek – szögezte le a polgármester.
– Tapolca 2012-2013-ban mindösszesen
mintegy hárommilliárd forint fejlesztési, beruházási, intézményi forráshoz jutott, juthat a
pályázatok révén. A forráskereső feladat hatékony végzése továbbra is igen fontos önkormányzati, hivatali feladat. Mindent meg kell
tenni sikere érdekében! Ebben a munkában
eddig is és remélhetőleg a jövőben is nagy
segítséget kaptunk/kapunk Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselőnktől, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől, amelyet ezúton is megköszönök! – mondta tájékoztatója végén Császár László polgármester.
N. Horváth Erzsébet

Családbarát a tapolcai önkormányzat
Az Emberi Erőforrás Minisztérium 2012. évi pályázatán a tapolcai önkormányzat elnyerte a Családbarát munkahely címet.
Az egymillió forintos pályázati összeget sport és kulturális programok szervezésére kívánja fordítani az Önkormányzat. A tervek között a
Téltemető elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos programok támogatása is szerepel.

Hóeltakarítással kapcsolatos felhívás
Kérjük a gépjárművekkel közlekedőket –
a kialakult hóhelyzet miatt, továbbá a téli
időszak végéig –, a közutakon és a parkolóhelyeken úgy helyezzék el járműveiket,
hogy havazás esetén a hótoló autó rendszeres munkáját ne akadályozzák.
Intenzív havazás, kezdődő hófúvás esetén
helyezzék biztonságba gépkocsijukat, úgy
várják be, míg az út ismét járható. Az elakadt
járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a
legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhat-

nak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
Elakadás esetén az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyják egyedül az úton, vagy ha ott
marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljenek meg feltűnően látható helyen.
Kérjük, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a közterületeken, mert a háztetőkről
az olvadás miatt lezúduló hótömeg balesetveszélyes.
Közreműködésüket és türelmüket megköszönjük.
Császár László polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a februári polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
február 11. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
február 18. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
február 25. 13:00-15:00 Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja

2

2013. január

Új Tapolcai Újság

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
Horváthné Németh Edit alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
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 egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, 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 Tapolcai 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 Járási 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 Kirendeltsége: 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
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Tapolca jelentősen fejlődő, kisrégiós központtá válása a cél
A sokéves hagyománynak megfelelően
Császár László polgármester újévi értékelőjében az önkormányzatok feladatvállalásában 2013-ban bekövetkező változásokról és a kormányzati szerepvállalásról
is szólt a meghívott vendégek, az intézményvezetők, a gazdasági és kulturális
élet, a történelmi egyházak helyi képviselői előtt.
Mint mondta, Tapolca Város Önkormányzata esetében az állam az adósságállomány
több, mint 50%-át vállalja át. Ez éves szinten
70-80 millió forintot fog jelenteni, azaz ez az
összeg nem fogja terhelni a város költségvetését. – A nemzetgazdasági miniszter és a
belügyminiszter az adósság-átvállalás pontos
mértékéről legkésőbb 2013. február 28-ig köt
megállapodást önkormányzatunkkal – tájékoztatott Császár László.
2013. január 1-jétől – a Tapolca Város Önkormányzata által biztosított épületben – Tapolcán is megkezdte működését a járási hivatal, amelynek vezetője Benczik Zsolt lett. A
volt kolléga munkájához jó erőt és egészséget kívánt a város vezetője.
A Polgármesteri Hivatal megváltozott feladatainak rövid ismertetése után a polgármester köszönetet mondott Ughy Jenőné aljegyzőnek és Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi
irodavezetőnek, valamint munkatársaiknak
az átadási, átalakulási folyamatban végzett tevékenységért.
Az átalakuló egészségügyi ellátásról és a
tapolcai kórház megváltozott szerepvállalásáról így szólt évértékelőjében Császár László:
– A járó- és fekvőbeteg ellátás hatékonyságának növelése, színvonalának emelése, a
munkahelyek megtartása, a működés finanszírozhatósága érdekében az Országgyűlés az
önkormányzati intézmények és az azokat
üzemeltető gazdasági társaságok államosításáról döntött, ideértve az ingó- és ingatlanvagyon átadását, de a terhek átvállalását is. Az
évek óta tartó, időnként lappangó folyamat
felgyorsulásával a tapolcai létesítmény is a
struktúraváltó kórházak sorába került. Változott, átalakult az aktív és krónikus ellátás, az
ügyeleti rendszer. Az ezt fenntartással fogadók több fórumon is hangot adtak véleményüknek. Ezekről a média részletesen, folya-

Stratégia a Balaton
térségének
fejlesztésére
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke december 18-án a párt tapolcai irodájában
a regionális alapú, Balaton-fejlesztési
stratégiáról tartott sajtótájékoztatót.
Mint mondta, a stratégia kidolgozásának
munkájában mindazokat szeretnék bevonni, akik valaha a turizmussal és ezzel a
térséggel mélyebben foglalkoztak. A céljaik között szerepel, hogy ez a stratégia egy
hosszú távra szóló, kormányzati cikluson
átívelő olyan program legyen, amely a
helyi kis- és közép-vállalkozók érdekeit is
szolgálva új munkahelyek megteremtésére
is lehetőséget kínál.
– A tervek megvalósításához előre, jól
meghatározott költségvetési keretre lesz
szükség – szögezte le az elnök. – Szeretnénk, ha ez a középtávú, hat évre szóló
program, széles szakmai és társadalmi konszenzuson alapulna, komplex lenne és
nemcsak a Balaton közvetlen közeléről
szólna, de a tőle 25 km-re lakók életére is
jótékony hatást gyakorolna.
A program koordinációjára Pál Bélát, az
ebben a térségben élő és dolgozó országgyűlési képviselőt, Nagy Jenőt és a tapolcai
MSZP szervezet elnökét kérte fel Mesterházy
Attila.
NHE

matosan beszámolt. Tapolcaiként és városvezetőként is fontosnak tartom a helyi ellátást,
azonban szembesülnöm kellett a tényekkel,
adottságokkal és korlátokkal. Az új beutalási,
betegellátási szabályozás szerint mindenki a
szakmai szabályoknak megfelelő, a lehető
legjobb ellátást kapja az észak- és nyugat-dunántúli régióban. A stabil és biztonságosan tovább üzemelő intézmény, a helyi szakrendelések, a helyi sebészeti ambuláns ügyeleti
ellátás, az Országos Mentőszolgálattal együttműködő háziorvosi ügyeleti rendszer, a tüdőgyógyászati-barlangterápiás ellátás kiteljesedése, a kardiológiai rehabilitációs kezelések
indítása garancia a hosszú távú működésre, a
munkahelyek megtartására. Ezt a folyamatot
egy már megítélt, igen jelentős összegű sikeres pályázat is segíti, az előkészítés alatt
álló, benyújtásra tervezett infrastrukturális fejlesztést és megújuló energiát, termálvizet felhasználó – remélhetőleg megvalósuló – projektek mellett. Szívesen fogadtuk volna a
média figyelemfelhívását, tudósításait a korábbi években, amikor a fejlesztések terheit
egyedül viselő tapolcai önkormányzat több
alkalommal fordult segítségért – sajnálatosan
eredménytelenül – a működési-ellátási terület
önkormányzataihoz! – szögezte le a polgármester.
– Jogszabályi változásokat követően 2013.
január 1-jétől változott az önkormányzatok
szerepvállalásának lehetősége a köznevelés
területén is – mondta Császár László. – A
Kormány 2012. szeptember 1-jével az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatalt hozott létre, amely a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevet viseli. A KIK központi szervből és területi
szervekből áll, amelyek a járási tankerületek.
Az óvodai nevelés kivételével ez évtől az
állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települések esetében – így Tapolcán is – az önkormányzat feladata – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló,
az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény ingó és ingatlan vagyonának működtetése. Tapolca Város Önkormányzata esetében a változás a

Tapolcai Általános Iskola, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál
Zeneiskola, a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és a Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola működését érinti. A változások a tanulóifjúságot
nem érintik, nem érinthetik! Bízunk abban,
hogy a közoktatás átszervezésével hatékony
oktatási rendszer alakul ki. Tapolca Tankerület tankerületi igazgatója – korábbi munkatársam – Tóth Mária lett, városi és térségi
munkájához szintén jó erőt, egészséget kívánok! – tette hozzá Császár László. – A
Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását 2012. szeptember 1-jétől Tapolca Város
Önkormányzata – szülői és közalkalmazotti
közösség egyetértésével – a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére adta át,
úgy, hogy az ingatlan és az ingóságok tulajdonjoga nem változott. Bízunk abban, hogy városunkban a nagy hagyományokkal bíró szakképzés megfelel az új kihívásoknak.
A fejlesztésről, a pályázatokról szólva
Császár László hangsúlyozta: – A 2010. március 31-én elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, Iránymutatás
a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez”
című dokumentumban rögzítettük, hogy „A
fejlesztések során kötelezően törekedni kell a
hazai és európai uniós pályázati források bevonására, a saját erő kiegészítésére.” Az átalakuló Polgármesteri Hivatalban továbbra is
kiemelten kezeljük a pályázati előkészítési,
lebonyolítási tevékenységet. Továbbra is számítok közvetlen munkatársam, Parapatics
Tamás önkormányzati főtanácsadó szakmaiságára, tapasztalatára, elhivatottságára, irányító szerepére a hivatali munkatársak felé.
Jelenleg is és a jövőben is fontos szerepet kell
betöltenie ebben a folyamatban az e célra
létrehozott Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek
is. A helyi adóbevételek mellett beruházásaink, felújításaink forrásait az elmúlt időszakban is csak különböző típusú pályázatokon elnyert pénzeszközök biztosították, amelyekhez jó gazdálkodásunk, a „Tapolca Jövőjéért” kötvényünk biztosította a saját erőt.
A nyertes és a folyamatban lévő, valamint
a benyújtandó pályázatok ismertetése után

Császár László köszönetet mondott Tapolca
adófizető polgárainak, a vállalkozóknak, a
történelmi egyházak képviselőinek, a közművelődés és a sportélet szereplőinek a település
érdekében végzett tevékenységükért, külön
kiemelve a Tapolcai Városőrség Polgárőr
Egyesület – Szalkai Zsolt elnök és a tagok –
aktív szerepét a rendezvények biztosítása, a
közbiztonság erősítése terén.
– Köszönetet mondok azoknak is, akik javaslattal, bírálattal éltek tevékenységünkkel,
munkánkkal kapcsolatban! Tapolca Város
Képviselő-testülete továbbra is következetes,
célravezető, Tapolca érdekeit szem előtt tartó
városfejlesztést, városüzemeltetést kíván megvalósítani, irányítani. A Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása elnökeként és
Tapolca Város Polgármestereként a tapolcai
kistérség valamennyi településén élő polgárnak kívánom, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik. Megvalósításukhoz legyenek erősek,
kitartóak, következetesek és ez jó egészségben történhessen – fejezte be évértékelő és az
újévi feladatokat kijelölő tájékoztatóját Császár
László polgármester.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke pohárköszöntőjében annak a reményének adott
hangot, hogy a 2013-as esztendőben már az
elmúlt 2 év kemény munkájának, a határozott döntésekkel meghozott átalakításoknak
az eredményét is érezni fogja az ország lakossága. – Az átalakítás azért is jelentős és
figyelemre méltó, mert olyan időszakban kellett végrehajtani, amelyre világszerte a gazdasági és pénzügyi válság a jellemző. Ahhoz
azonban, hogy a változtatás megtörténhessen,
a magyar lakosság tűrőképességére és kitartására is szükség volt – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
– A meghozott – és január 1-jétől életbe
lépett – döntések, köztük a kis- és középvállalkozásokat kedvezően érintő adótörvények,
a 10%-os rezsicsökkentés azok közé az apró
lépések közé tartoznak, amelyek már a jövő
felé jelölik ki az utat – mondta Lasztovicza
Jenő. Majd köszönetet mondva kívánt a kistérség és Tapolca valamennyi polgárának jó
egészséget és boldog családi életet a 2013-as
esztendőre.
N. Horváth Erzsébet

Változások a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Olvasók! Tisztelt Ügyfelek!
A Polgármesteri Hivatal életében 2013. január 1-jétől történt néhány változás.
Szükséges kiemelni, hogy megkezdte működését a Tapolcai Járási Hivatal. Törzshivatala az Okmányiroda, de ide került át a gyámhivatali ügyintézés és a szociális feladatok
egy része is. A járási hivatal az okmányirodai
épületben került elhelyezésre, az ügyfélfogadási rendje igazodik a Polgármesteri Hivataléhoz (keddi napon nincs ügyfélfogadás). Az
átkerült munkatársak és feladatok tekintetében a Képviselő-testület 2012 decemberében módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatát, amelyben a Hivatal irodaszerkezetét is megállapította. Változatlan feladatokkal maradt a Pénzügyi Iroda az Adócsoportjával, a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda a Városüzemeltetési Csoportjával és az
Építéshatósági Iroda is tovább működik, viszont kevesebb létszámmal látják el a feladatokat.
Legnagyobb átalakítás az Önkormányzati
és az Általános Igazgatási Irodát érintette. Az
utóbbi kevesebb feladat miatt hozzákapcsolódott csoport szervezetben az Önkormányzati
Irodához.
A Polgármesteri Hivatalban az összes
szervezeti egységnél az ügyfélfogadási rendet
egységesítettük, megmaradt a keddi ügyfélmentes nap és a szerdai napon hosszabban,

17.00 óráig van ügyfélfogadás.
A teljesség igénye nélkül a következő feladatokat látjuk el: szociális ügyek területén
például átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezési térítési díj hozzájárulás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, méltányossági
közgyógyellátás, felsőoktatási tanulmányi támogatás. Ezen kívül anyakönyvi ügyintézés,
birtokvédelmi, hagyatéki eljárás, üzletek működési engedélye, telepengedély, adóigazgatás és végrehajtás, közterület foglalási engedélyek, lakás- és helyiségbérletek, a város üzemeltetése, az intézményi kapcsolattartás, a Képviselő-testület, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása.
Külön meg kell említeni az Építéshatósági
Iroda feladatait, mert az I. fokú építéshatósági feladatokat az Iroda (építési engedély, fennmaradási engedély kiadása, használatba vételi engedélyezési eljárás) járási illetékességgel látja el. Tehát 33 település tartozik ide.
2013. január 1-jétől Badacsonytomaj város is,
viszont Nyirád az Ajkai járáshoz került át. Új
elem az elektronikus ügyintézés. Ügyet indítani csak ügyfélkapun keresztül elektronikusan lehet és a határozatokat is így kapják meg
az ügyfelek (ez a rendszer egyébként még fejlesztésre szorul, a központi kialakításig írás-
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ban is beadhatók a kérelmek).
További tájékoztatásként szeretném még
elmondani, hogy 2013. január 1-jétől az új
önkormányzati törvény rendelkezése alapján
a jegyző és az aljegyző munkáltatója a polgármester. A Hivatal látja el a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása megszűnt Munkaszervezetének feladatait is.
Bizonyára ismert Önök előtt az a tény, hogy
a közoktatás is átszervezés alatt áll. A Képviselő – testület úgy döntött, hogy 2013. január 1-jétől ellátja az általános iskolák működtetését és egyidejűleg az ott dolgozó technikai munkatársakat átvette és tovább foglalkoztatja. Valószínűnek tartjuk, hogy 2013 áprilisától a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban és a Járdányi Pál Zeneiskolában
dolgozó technikai munkatársakat is át kell
vennünk.
Gyulakeszi és Raposka Községek Önkormányzatai döntöttek arról, hogy 2013. március 1-jétől Tapolca városhoz csatlakoznak,
ezért ezen települések működtetési feladatait
is a Polgármesteri Hivatal látja el. Feladataink jelentősen nőttek, igyekszünk az elvárásoknak megfelelni.
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat és Ügyfeleket, hogy Tapolca város honlapján folyamatos feltöltés és frissítés után minden információt megtalálhatnak.
Ughy Jenőné
aljegyző
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Így búcsúzott a 2012-es esztendő Tapolcán
Advent első heteinek tapolcai programjairól az Új Tapolcai Újság 2012. decemberi
számában már írtunk. Az év utolsó napjainak történéseiről az alábbiakban számolunk be.
A Mindenki karácsonyára, a város karácsonyfája alá december 21-én szép számmal
érkeztek Tapolca polgárai, hogy részesei legyenek az ünnepi programnak.
Sági István önkormányzati képviselő Juhász
Gyula Karácsony felé című versének egy kis
részletével köszöntötte az egybegyűlteket Tapolca Város Önkormányzata és a maga nevében is.

Fotó: Dancs

Sokakat vonzott a közös ünneplés
– A karácsony talán az emberiség egyik
legnagyobb ünnepe, az emberi érzelem magasztos kifejezésének az ünnepe, a szeretet
ünnepe. A karácsony, mint bizonyság, mindig
megmutatja, hogy az ember valójában miért
van a Földön, miért él itt, mi a célja a létének.
Ez a cél valójában a szeretet megtanulása, a
szeretet megtapasztalása, de ami a legfontosabb, a szeretet felismerése. A karácsony, mint
egy örök visszatérő jelzi és tanítja az embernek, hogy van valami, amire mindig oda kell
figyelnie, mindig szem előtt kell tartania, hogy
valójában az nem minden, ha az ember egy
gyönyörű szép, zöld fenyőfát feldíszíthet, hanem az a fontos, hogy megérezze a másik

Fotó: Dancs

Mario is fellépett a Mindenki karácsonyán
ember lelkéből áradó szeretetet – hangsúlyozta Sági István.
Az ünnepi beszédet követően Szabó Levente
szavalata tette még bensőségesebbé a hangulatot. A történelmi egyházak képviselői is
szóltak a megjelentekhez, elsőként Szabó
Emőke református lelkész. Rámutatott a karácsony valódi üzenetére, amit bizonyosságnak hívnak.
– Bizonyosság? Ebben a bizonytalan, sötét, nehéz, keserves és fájdalmas világban? –
tette föl a kérdést önmagának. Majd válaszában hangsúlyozta, hogy Isten mindig velünk
van, soha nem hagy bennünket ott a bajban,
nyújtja segítő kezét.
Gábriel hírvivő angyal levelét osztotta meg
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az ünneplő tömeggel Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész. Szó volt benne a szeretetről,
amely elveszi belőlünk a félelmet. A pillanatról, amikor megszületett a világ Megváltója.
Csere Sándor kanonok-plébános szintén
Jézus születéséről, annak emberekre gyakorolt
hatásáról is szólt: – Minden bizonnyal a gyermeki ártatlanság, ami mindannyiunkra hat, mert
a gyermekben csak a jó van. Szomorú, hogy
főleg a mai világban kellett megtanulni, hogy
egyre több a rossz, ami a felnőttektől ered –
összegzett a katolikus egyház képviselője, majd
közös imádságra kérte az egybegyűlteket.
A karácsonyi rendezvény záróakkordjaként a népszerű harmonikás, Márió ünnepi
koncertje következett. Fellépett a Tapolcai
Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegység Kicsinyek kórusa is (vezényelt: Domján
Tamásné Nagy Eszter).
December 23-án, advent negyedik vasárnapján a Fő téren „Balatonfüredről érkezett”
verkli muzsika hívta ünnepelni a tapolcaiakat.
Majd egy tartalmas betlehemes műsorral kedveskedett a Tapolcai Általános Iskola Bárdos
Lajos Intézményegység 2.z osztálya (felkészítő pedagógusok: Keszler Józsefné, Domján
Tamásné Nagy Eszter és Muzsi-Stark Irma),
majd a zene percei következtek. Mindig nagyszerűen ötvözi a minőséget a szórakoztatással
a Tapolcai Musical Színpad. Ezen a délutánon a Karácsonyi csillagok című műsorukkal
kedveskedtek az ünneplőknek.
A kulturális blokkot a Rézangyalok fúvósegyüttes kedves előadása zárta, igazi karácsonyi hangulatot varázsolva.
Szilvesztert megelőző nap délelőttjén (december 30.) elkezdődtek az év végi programok a Malom-tónál. Vasárnap – Szőke András
vezérletével – „malackodhattak” az érdeklődők és a résztvevő csapatok.
A vidám, traktoros menet a Hunguest Hotel Peliontól indult a disznóvágás helyszínére.
A hangulat felelőse Szőke András volt. Hat
csapat részvételével kezdődött meg a kolbásztöltő verseny, de emellett pálinkaivásból,
valamint énekből és táncból is megmérettettek a vállalkozó szelleműek.
Eközben a Hotel Gabriella melletti szabad
területen a közönség részese lehetett a hagyományos disznóvágás minden egyes folyamatának. Sokan kísérték figyelemmel a pörzsölést, vagy éppen a bontási műveletet.
A kolbásztöltő versengés eredményhirdetését követően az Alsó-tó partján kialakított
„arénában” rendezték meg a malacfuttatást –
gyermek és felnőtt kategóriákban – osztatlan
sikerrel, hatalmas ováció mellett.
Az izgalmak után a Mézengúz-együttes
szórakoztatta – elsősorban a gyermekeket,
majd a nap záróakkordjaként a Badacsonytördemic Táncegyüttes – Szőke András aktív
részvételével – regölése és borica tánca vonzott rengeteg érdeklődőt.
December 31-én reggel a keszthelyi Boombatucada-ütőegyüttes fantasztikus előadása
ébresztette a környék lakóit és a futni, úszni
vágyókat, majd Marton Zsolt vezérletével
vette kezdetét a bemelegítés.
A délelőtti programok fénypontja a harmadik alkalommal megrendezett Malomtóúszás volt. Az indulókat többek közt Schirilla
György, a „nemzet rozmárja” és dr. Csapó
Gábor (Dudi), olimpiai bajnok vízilabdázó
is köszöntötte. A két híresség közül csak
Schirilla György vállalta a „csobbanást” az
amúgy temperált hőmérsékletű (kb. 18 fokos)
tóban. Elsőként vezette vízbe a lelkes csapatot városunk polgármestere, Császár
László.
– Álmomban sem gondoltam volna, hogy
ennyien vízbe mennek – mondta Csapó
Gábor. – Bár „csak” 18 fokos a víz, de azért
embert próbáló. Dobáltam a labdát a vízben
úszkálóknak és meg kellett állapítanom, hogy
a női „vízilabda” Tapolcán erősebb, mint a
férfi, éppen úgy, mint Amerikában, ahol a 600
ezer vízilabdázóból 400 ezer nő – szögezte le.

Fotó: Dancs

A tóparti „malackodás” életképei
Arra a kérdésünkre, hogy jövőre is eljön-e,
határozott igennel válaszolt az olimpiai
bajnok, sőt arra is ígéretet tett, hogy meg is
mártózik majd a tóban.
Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja és

ról a Fantasy-együttes gondoskodott. Császár
László újévi köszöntője után az éjféli pezsgőbontást következett, majd Nagy Feró koncertjét élvezhette az ünneplő, táncoló tömeg.
Az összeállítást készítették:
N. Horváth Erzsébet-Dancs István

Fotó: N. Horváth

A bátrak még a vízben, Csapó Gábor és a már megmártózott Schirilla
György a parton
Áldozó Tamás, Pápa polgármestere is a bátor
fürdőzők között volt.
– Hogy ne valljunk ma itt szégyent, egész
héten a 3 fokos Balatonban edzettünk – mondta nevetve dr. Kovács Zoltán. – Ha ezt a mai
fürdőzést túléljük, akkor jövőre is itt leszünk!
– tette hozzá.
– Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien
részt vesznek ezen a nagyszerű eseményen –
adott örömének hangot a program díszvendége, Schirilla György. – Nagyon jó érzés
újra találkozni a tapolcai és környékbeli barátaimmal. Lehet, hogy jövőre már kicsi lesz
a tó és a szervezőknek új megoldáson kell
törniük a fejüket. Így legyen! –
Míg tavaly százan sem voltak a tóúszáson, addig 2012-ben 154-en vállalkoztak arra,
hogy megmártóznak a vízben. Legidősebb a
73 éves Németh Károly volt, de idén is „csobbant” a 70 éves Szebegyinszki Istvánné. A legfiatalabb fürdőző az ötéves Mayer-Zsuppányi
Csenge volt.
Az év utolsó napjának estjén hatalmas buli
kerekedett a Fő téren. Az utcabál hangulatá-
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Fotó: N. Horváth

Császár László polgármester és Nagy
Feró a színpadon, a táncos lábúak a
téren

KRÓNIKA

Városunkban is megkezdte működését a járási hivatal

Tapolcai Járási Hivatal

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a közigazgatás átalakításának folyamatában 2013. január 1. napjától felálltak és megkezdték működésüket a járási hivatalok.
Ennek eredményeként több szociális tárgyú ügy, közgyógyellátás alanyi és normatív
jogon, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az alap- és emelt összegű ápolási díj,
az időskorúak járadéka, valamint a hadigondozotti pénzellátás a jegyző hatásköréből az
illetékes Tapolcai Járási Hivatal hatáskörébe
került át.

Tisztújító
közgyűlés
A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület január 16-án tartotta tisztújító
közgyűlését a Batsányi-iskolában.
Nacsa Ferenc elnök beszámolójában
szólt az egyesület 2012. évi érdekvédelmi
tevékenységéről, a szociálisan rászorulók
felkutatásáról, segítéséről, a támogatások,
segélyezések helyzetéről. Tapolca és vonzáskörzetében közel 520 fő nyugállományú
katona, katonaözvegy és nyugdíjas honvédségi közalkalmazott él.
Az elnök beszámolójában köszönetet
mondott azoknak az intézményeknek, vállalkozóknak, akik segítik az egyesület
munkáját. Az előző évi programok, rendezvények felelevenítését követően a 2013. évi
tervekről is beszélt Nacsa Ferenc.
Végezetül a közgyűlés az egyesület jelenlegi vezetését újraválasztotta annyi változtatással, hogy a lemondott Vasvári Ferencné
helyére a vezetőségi tagok közé Varga
Józsefné került.
NHE

Évfordulók
1795. január 1.
218 éve
Batsányi János kufsteini rabságának kezdete.
1915. január 1.
98 éve
Megkezdte működését Tapolca első állandó
mozija az ún. Apolló-mozgó.
1960. január 1.
53 éve
Népszámlálás adatai szerint Tapolca lakossága
8579 lélek volt. A lakóépületek száma: 1678.
1905. január 6.
108 éve
Dr. Darányi Ignácz a tapolczai választókerület
országgyűlési képviselője.
1960. január 10.
53 éve
Átadták a vasútállomás 1,5 millió Ft beruházásból épült új felvételi épületét.
1895. január 17.
118 éve
Balatonmelléki Lap címmel társadalmi és közgazdasági független közlöny indul Tapolcán.
1945. január 18.
68 éve
A tapolcai községháza udvarán agyonlőtték
Antal Mihály 37 éves lesenceistvándi lakost,
mint katonaszökevényt.
1940. január 22.
73 éve
Mécs László vendégszereplésével irodalmi est a
városi moziban.
1960. január 30.
53 éve
Megérkezett az első korszerű diesel-mozdony
Tapolcára.
1895. január 31.
118 éve
A tapolcai Katolikus Nőegylet alakuló ülése.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

A fent említett ellátások vonatkozásában az
ügyfelek 2013. január 1. napjától a 8300 Tapolca, Hősök tere 15. szám alatti (a korábbi
Okmányiroda földszintjén lévő) ügyfélszolgálaton intézhetik az ügyeiket.
Az eddigiekben megszokott módon a
Járási Hivatal szervezeti egységeként tovább
működő Tapolcai Járási Földhivatalban, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén, valamint a Tapolcai Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalában továbbra is ügyfélszolgálat működik.
Annak érdekében, hogy a korábban megszokott módon a nagyobb településeken helyben is lehessen az adott ügyeket kényelmesebben intézni, ügysegédi rendszer kerül kialakításra, melynek lényege, hogy meghatározott időszakban egy-egy ügyintéző ügyfélfogadást tart egy adott településen. Ennek keretében a beérkező kérelmeket helyben átveszi, és az ügyfélnek nem kell beutaznia Tapolcára.
Az ügysegédek 2013. január 14-től minden

hétfőn az alábbi településeken tartanak ügyfélfogadást a helyi hivatalokban: Badacsonytomaj: 12.30-15.30; Balatonederics: 08.0011.00; Lesenceistvánd: 12.30-15.30; Kővágóörs: 08.30-11.00; Révfülöp: 12.30-16.00;
Monostorapáti: 08.00-11.00; Nemesgulács:
08.00-11.00.
Valamennyi ügyfélfogadási helyszínen fel-

Tapolcai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

Nap

Hatósági és
Okmányirodai
Osztály valamint
Tapolcai Járási
Gyámhivatal

Tapolcai Járási
Földhivatal

Járási Hivatal
Munkaügyi
Kirendeltsége

Tapolcai Járási Hivatal
Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenĘrzĘ
Hivatala

Hétfƅ

12.00-tƅl 17.00-ig

8.00-tól-13.00-ig és
14.00-tƅl-17.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

8.00-tól-12.00-ig

Kedd

nincs ügyfélfogadás

8.00-tól-13.00-ig

nincs ügyfélfogadás

8.00-tól-12.00-ig
8.00-tól-12.00-ig

Szerda

8.00-tól 16.00-ig

8.00-tól-13.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

Csütörtök

8.00-tól-16.00-ig

8.00-tól-15.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

8.00-tól-12.00-ig

Péntek

8.00-tól-12.00-ig

8.00-tól-13.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

nincs ügyfélfogadás

Március elején újra megnyílik
– Február végén befejeződnek a Városi Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének helyreállítási munkálatai és reményeink szerint
március 8-án a hagyományos Sportgálának, március 9-én pedig a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium szalagavatójának
adhat ismét otthont – tájékoztatta lapunkat
Sólyom Károly alpolgármester.
– Mint ismeretes, egy évvel ezelőtt a rendezvénycsarnok tetőszerkezetének egyik tartóeleme megrepedt. Az épületet azonnal kiürítettük és megkezdődtek a szakértői vizsgálatok. Két független statikai szakértőt kértünk fel erre a feladatra. A vizsgálódás során
ellenőrizték az anyag szerkezetét, a ragasztóanyag minőségét, a tervezést és a kivitelezési
munkálatokat is. A vizsgálatok végén egyik
szakértő sem tudta egyértelműen megállapítani, hogy mi vezetett a meghibásodáshoz.
Valószínűleg több összetevője is van annak,
hogy megrepedt a tartóelem. Mi tervezési és
kivitelezési problémákat látunk benne. A tervezésről annyit, hogy az eredeti tervtől eltérően készültek el a tartóelemek, ezért mi úgy
gondoljuk, hogy ezért kerültek a kivitelezés
során is olyan helyzetbe, hogy sok mindent
nem vettek figyelembe. Volt olyan szakvélemény, amely azt mondta, hogy le kell bontani
az egész tetőt, míg a másik árnyaltabban fogalmazott, de felhívta a figyelmet a többi tartószerkezetre is. Ezeknek a véleményeknek a
birtokában olyan terveket készíttettünk, amelyek nemcsak a hibás elem javításáról szól-

nak, de az épen maradtakat is megerősíttetik.
Nagyon fontos szempontnak tartottuk azt is,
hogy az épület belső megjelenési formája – a
javítások után – senkiben ne idézze fel azt,
hogy azért változott a tetőszerkezet, mert itt
valami meghibásodás történt, és szükség volt
az átalakításra – hangsúlyozta az alpolgármester.
Mint megtudtuk, először rögzítő csavarokat helyeznek el a nem sérült áthidaló gerendákba, illetve a meghibásodott, a megrepedt
tartóelem összehuzatására kerül sor. Majd új
elemként egy olyan fémszerkezetű tartó kerül
fel a tetőre, amely esztétikailag nem zavaró és
a csarnok funkcióját nem befolyásolja.
A helyreállítási költségekről és a felelősségről szólva Sólyom Károly elmondta, hogy
a javítás, helyreállítás költsége több, mint 38
millió forintot tesz ki, ehhez még hozzájárulnak a szakértői, a tervezési díjak, valamint a
bezárás miatti bevételkiesés is. Így a végső
összeg megközelíti az 50 millió forintot.
– A Képviselő-testület a helyreállításhoz
szükséges pénzösszeget már biztosította, de
mivel Tapolca Város Önkormányzata a legkevésbé hibás a kialakult helyzet miatt, ezért
élni kívánunk a szavatossági jogunkkal. Egy
ilyen tartószerkezet esetében ez minimum 10
év. Megkezdődtek a tárgyalások a tervezővel
és a kivitelezővel. Bízom benne, hogy meg
tudunk egyezni, de ha nem közelednek az álláspontok, akkor bírósághoz fordulunk az igazunkért – tette hozzá az alpolgármester. NHE

Rendőrségi felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság a Btk.
316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2013. január 4-én, 16:30
óra és 17 óra között Tapolcán, a Kazinczy
tér 13. számú társasház előtti parkolóban
egy Opel Ascona típusú személygépkocsi
mellől eltulajdonított egy szatyrot, melyben
10 darab gyerekeknek való játékmez volt.
Az egyenként megközelítőleg 8.000 Ft
értékű játékmezek Jako márkájúak, sötétkék
színűek, és a hátukon a Tapolcai Általános

Iskola felirata szerepel. A 9 darab, pólóból
és rövidnadrágból álló együtteshez tartozó
kapus mez pedig színes, hosszú ujjú és az
iskola neve mellett az 1-es szám szerepel.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek
a játékmezeket esetleg eladásra kínálták, illetve aki a bűncselekménnyel kapcsolatosan bármiféle érdemi információval rendelkezik.
Jelentkezni lehet személyesen a Tapolcai
Rendőrkapitányságon (8300 Tapolca, Ady
Endre utca 2. szám), illetve a 06-87/412322 telefonszámon.
Tapolcai Rendőrkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Magánokirat-hamisítás vétsége miatt indult
eljárás egy 32 éves tapolcai férfi ellen, akit
december 23-án vontak igazoltatás alá a
rendőrök, s az ellenőrzés során kiderült, hogy
a személygépkocsi adás-vételi szerződése
„csupán” 10 évvel lett meghamisítva. A szolgálatukat teljesítő járőrök a város határában
intették le a Lada-típusú gépjárművet, majd

készült kollégáink állnak az Önök rendelkezésére, és segítenek eligazodni az átalakulással érintett ügyek intézésével kapcsolatos kérdésekben.
Az alábbi táblázat tartalmazza valamennyi
egységünk ügyfélfogadási idejét.
Benczik Zsolt
hivatalvezető

kérték a vezető személyi okmányait, s az autó
papírjait. Ekkor derült fény arra, hogy a személygépkocsihoz tartozó adás-vételi szerződés dátuma jól láthatóan át lett javítva, méghozzá 2002.11.18. helyett 2012.11.18. szerepelt a papíron. Ezt követően a férfit előállították, ellene eljárás indult.
Nagy Judit
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Ökumenikus
Imahét
A keresztények történelmi szétszakítottsága után, napjaink megosztó elméletei között az egységre törekvés szép példái is
megmutatkoznak jelenünkben. A keresztény egyházak évről-évre ennek adnak nagyobb nyilvánosságot.
Január 22-én a zsúfolásig megtöltött protestáns templom adott teret az előadásnak és a
közös könyörgéseknek, énekeknek. Honthegyi
Zsolt evangélikus tiszteletes köszöntőjében
Jézust idézte: Ahol 2-3-man összegyűlnek nevemben, köztük vagyok.
A közösen mondott közbenjáró imádságok
a Krisztus által óhajtott egyházi egységért szóltak.
Csere Sándor kanonok beszéde alapjául
bibliai példázatokat idézett, majd Jézus főpapi
imáját: Add Uram, hogy egyek legyenek. Kritikusan szólt jelen társadalmunknak az igazsághoz, az abszolút mértékhez, Isten törvényeihez való helytelen viszonyáról.
Január 24-én a római katolikus templom is
megtelt az egyre nagyobb számú érdeklődővel. Honthegyi Zsolt evangélikus tiszteletes
János evangélistát idézte: Szeressétek egymást. Ennek gyakorlati példáit sorolta: el kell
viselnünk egymást, felebarátainkat. – Ki az én
felebarátom? … a mellettem ülő … akivel
találkozom … akivel lakom … akivel nehéz
szót értenünk.
A léleknemesítő gondolatok, a közös imák
és énekek után mindkét felekezet szeretetlakomáján találkoztak az önzetlen sütő-főzőkiszolgáló munkatársak és a hívek.
G. Dr. Takáts Gizella

Házasságot
kötöttek:
Gutermuth Máté és Tihanyi Melinda
Hegedüs Béla és Lillik Ágnes
Szász Tamás és Bencze Ildikó

Retro Koktél Party
Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ a fogyatékkal élők
javára jótékonysági bált rendez február
15-én 18 órától a Hotel Pelionban.
Belépés farmerben! Az est sztárvendége:
Kovács Kati. Jegyek elővételben vásárolhatók a Városi Moziban. Érdeklődni a 0687/510-176-os telefonszámon lehet.
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A zene szárnyán égig száll az ének
December 21-én karácsonyköszöntő koncertre készült a Járdányi Pál Zeneiskola. A
tanárok egész nap a VOKE Batsányi János
Művelődési Központ színpadát készítették
fel az ünnepi estre.
Péni Béla igazgató köszöntőjében rámutatott: ilyenkor az ember felülemelkedik a napi
gondokon és ünneplőbe öltözteti a lelkét.
A kultúrműsor első számaként Betlehemi
mezők címmel 3 bátor gyermek énekelt tiszta
szövegejtéssel, jó intonációval: Carlow Kelen,
Kardos Marcell, Zavaczki Alíz. Schlemüller Paraszttánc-át csellón játszotta Gusztos Dominika.
Ezt követte Telemann C-dúr menüettje a 4
furulya érdekes együtthangzásával (Bajner
Márton, Egyed Bernadett, Horváth Panna,
Ménes Maja). Vivaldi Adagio és allegro-ját imponáló összeszedettséggel fújta Haga Réka trombitán. Komarovszkig A-dúr koncert I. tételét
hegedűn szólaltatta meg szépen László Lola.
Beethoven Mormotás fiú dala-t – finom, halk
zongorakíséret mellett – játszotta oboán
Kovács Benedek. Tubán Illés Bence játszotta

Duncan Reid Londonderry air-t. Igényes hegedűszót hallottunk Somogyi Zsófiától Telemann
D-dúr szonátájából. Bartók Béla Este a székelyeknél című alkotásából fuvolán játszotta
Csató Kitti az ismerős dallamokat. Samartini
C-dúr szonáta I. tételét Egyed Bernadett és
Haga Kálmán érett furulyajátékkal mutatta be.
Hegedűn ill. csellón adták elő a Blahunkalányok Corelli D-dúr szonátából Op. 3. No. 7-t.
Tanárok, az érett játékú zenei példaképek
adták elő Vivaldi Largo-t (Román Iván hegedűn, Egyed Bernadett oboán, Müller Ilona
zongorán).
A szólóhangszeresek kísérői voltak Takácsné
Németh Magdolna, Mózner Miklós, Müller
Ilona, Egyedné Somogyi Hajnalka tanárok.
A tartalmas műsor csúcspontjaként, zárásként Vivaldi G-dúr concerto-t játszotta az iskola vonószenekara Román Iván vezetésével,
majd szállt az ének zenekari kísérettel; a tanulókon kívül az egész hallgatóság énekelte a
legszebb, legismertebb karácsonyi énekeket.
G. Dr. Takáts Gizella

Dobó-lakótelepi
karácsony
Lakótelepi Karácsony címmel december
22-én Lesence utcai játszótéren felejthetetlen ünnepséget szervezett a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület.
A karácsonyi műsort a lakótelep gyermekei adták, majd a kicsik és a felnőttek közösen díszítették fel a fenyőfát. A szeretetvendégségben kínált finom süteményeket a
lakótelepi hölgyek sütötték.
A meghitt hangulatú estért köszönet a fellépőknek, a szülőknek és a szervezőknek is.
NHE

Fotó: Egyesület

A Városszépítő Egyesület Nő Klubjának programjai
Foglalkozások helyszíne: Belvárosi Irodaház II. emelet.
Foglalkozások időpontja: minden hónap utolsó hétfője 16 órakor.
Február 23. 15 óra: II. Városi Téltemető – civil szervezetek közös programja; Február 25.
16 óra: Amit az új járási hivatalokról tudni kell. Vendégünk: Benczik Zsolt hivatalvezető;
Március 8. 17 óra: Vidám Nőnap – Badacsonylábdiban. Több év kihagyás után 10 éve
alakult újra a Nő Klub. A 30. születésnapját ünneplő Városszépítő Egyesület közgyűlése.

Észrevettük - szóvátesszük...
Több tapolcai lakos keresett meg a közelmúltban a helyi nyilvános illemhellyel kapcsolatban. Mindössze az Alsó-tó partján található egyetlen ilyen objektum. Szeretnék tudni, az Önkormányzat tervez-e a jövőben más
helyen is létesíteni? Sokan sérelmezik azt,
hogy vendéglátóegységben kell fogyasztaniuk
ahhoz, hogy az ott lévő illemhelyet használhassák.
Lapunk ezúttal is az illetékes személyhez
fordult. Hársfalvi József, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési iroda
vezetője elmondta: – Tapolca közigazgatási
területén jelenleg egy működő nyilvános
illemhely van, ez a városközponthoz kb. öt
percre, az Alsó-tó partján található. Automata pénzbedobó rendszerrel működik, ez
teszi lehetővé a kezelő nélküli folyamatos
üzemeltetést, de az automata rongálása és

Fotó: Dancs

Az Alsó-tó partján található nyilvános
WC jelenleg az egyetlen illemhely városunkban
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meghibásodása bizony gondokat okoz.
A Fő téri nyilvános WC műszaki állapota
miatt alkalmatlan a használatra, gazdaságosan nem újítható föl, nem illik és nem is
illeszthető a városközponti településképbe.
Nyilvános WC- re szükség van, ezért a
Polgármesteri Hivatal a Régi Postaudvarban,
annak a Városi Mozi felőli oldalán, az
emeleti lakásokhoz vezető lépcső alatti raktár
átalakításával tervezett ilyen jellegű objektumot, de lakossági ellenállás miatt a létesítés
nem valósulhatott meg.
További elképzelés szerint a tervezett és
megpályázott intermodális közlekedési csomópont kiépítése során a Hősök terén található buszmegálló épületében kapott volna helyet a nyilvános WC, de a pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.
A város rehabilitációs programjában megépült déli elkerülő út melletti parkoló az a
helyszín, ahol a nagyon hiányzó WC megépülhet. Erre várhatóan 2014-ben kerülhet
sor. A helyszín kiválasztásának indoka, hogy
ebbe a parkolóba érkezik a városunkat látogató turisták többsége, ez lesz a déli városkapu – fejezte be válaszát az irodavezető.
Szőllősi Pál térfelügyelő arra kéri a polgárokat, hogy aki igénybe veszi a jelenleg működő
nyilvános WC-t, feltétlenül olvassa el a használati utasítást, így elkerülhető az a fajta meghibásodás, amire Hársfalvi József is utalt válaszában. A térfelügyelő – aktív jelenléte mellett –
mindent megtesz annak érdekében, hogy rendeltetésszerűen működjön az illemhely.
Várjuk a fejleményeket… Dancs István

VI. Wass Albert Emlékest
Wass Albert a 20. század jelentős magyar
írója, írófejedelme volt. A magyar szó, a
magyar nemzet örökös, hű szolgálója, akiben az emberi és művészi nagyság találkozott. Lelkét művein keresztül ismerjük,
és aki egyszer kézbe vette írásait, szinte
rabja lett.
Wass Albertre emlékeztek január 19-én a
Tapolcai Városi Moziban a Tapolcaiak a
Nemzetért Egyesület által immár hatodszorra
megszervezett emlékest keretén belül. Miután Bertalan Csaba megnyitotta az ünnepi
műsort, Wass Albert kelt életre Havasi Gábor
személyében, aki magára öltve az író alakját,

mesélte el életét. Az író egy-egy meghatározó
életszakaszához érve a művei kezdtek el szívhez szólóan beszélni Vitus Kata, Szigetváry
Réka, Szabó Levente és Bertalan Csaba előadásában. A rendezvény hangulatát a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola kórusának csodálatos műsora emelte a
meghatódottság szintjére. Mind a hallgatóság,
mind a szereplők a lelkükben magukkal vihettek valamit Wass Albert, a nagy írófejedelem
szellemiségéből. „A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy
hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik
meg az emberek.”
Kovács Edina

Levelesládánkból
Nyílt levél Tapolca polgármesteréhez
és a tapolcai kórházigazgatóhoz
Engedjék meg az Urak, hogy tapasztalatomat és gondolataimat közöljem Önökkel.
2012. 12. 09-én vasárnap délelőtt a templomban elájultam. A szentmisét hallgató társaim
gondjaikba vettek és kihívták a mentőket.
Akkor már tudatomnál voltam. A mentőkocsiban magas vérnyomást és magas cukorszintet állapítottak meg. Végtagjaim mozogtak. Kérdéseikre pontosan tudtam válaszolni.
Csak az állandó hányás zaklatott. Az ügyeletes mentőápoló a központjának jelentést
adott. Feletteseitől azt az utasítást kapta, hogy
vigyenek az ajkai sürgősségi osztályra. Egész
úton nagyon rosszul voltam, pedig ő bekötötte azonnal az infúziót. Közölte velem, hogy
pár napig – kivizsgálás miatt – valószínűleg
ott kell maradni. Ez jól is van így, gondoltam
magamban. Ott a rutinvizsgálatok után tovább kaptam az infúziót. A szükséges ellátásra nincs panaszom. Viszont, amikor közölték
velem 17 óra tájban, hogy normalizálódott a
vérnyomásom, hazamehetek, kértem, hogy
mentő vigyen haza. Azt közölték velem, a
mentő csak hoz, de nem visz. Majd a betegszállító, valamikor. Kérdezték, van-e valakim, aki eljönne értem? Megpróbáltam mobilon kapcsolatot teremteni a barátaimmal. 18
órára lefolyt az infúzió. Szóltak, hogy öltözzek fel, mert várnak az ágyra, és kint a folyosón várjam meg az értem jövőt. 19 órakor
meg is érkeztek értem.
Kérdezem, miért kellett engem egynapos ellátásért utaztatni?
Nincs ebben a szép, karbantartott tapolcai

kórházban egy ügyeletes orvos és kórterem,
ahol ezt az ellátást megkaphattam volna?
Nyolcvanéves, egyszerű asszony vagyok, figyelemmel kísérem az országom és az egészségügy helyzetét, május óta a helyi újságban
megjelent cikkeket pro és kontra, a városvezetés és a lakosok küzdelmét. A nagy gazdasági átalakítás során ígéretet kaptunk, hogy
egynapos sebészeti és belgyógyászati ügyeletet biztosítanak számunkra.
Nekem és hasonló társaimnak, Tapolca szülötteinek, akik végigdolgoztuk az életünket, forintjainkkal támogattuk a bővítést, miért kellett azt megérnünk, hogy nincs biztonságunk?
Még a háború alatt is mindig volt orvosi
ügyelet. Jó állapotban lévő kórházunkban
miért nincs egy orvos és kórterem, hogy
fogadja a rosszullévőket, és csak akkor küldjék más kórházba, ha olyan beavatkozásra
van szükség, amit itt nem tudnak megoldani.
A fiatal, ambiciózus vezetők, akik az íróasztal mellől csak a gazdaságosságot veszik
figyelembe, az ilyen esetekre és a kárvallottakra is figyeljenek.
Nemcsak a negatív jelenségeket látom meg.
Önök sok szépet és jót is tettek városunkért,
de ilyen panaszokat is orvosolni kell.
A légúti betegségek orvoslására szánt milliárdokból – kérem – jusson az általam vázolt
igény teljesítésére is.
Tisztelettel kívánok Önöknek az elkövetkezendő esztendőkre erőt, egészséget és
EMBERSÉGET!!!
Takács Istvánné
Tapolca, Alkotmány u. 16. A/4/3

Tévéjáték tapolcai alkotókkal,
helyi szereplőkkel
Másfél millió forintot nyert a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Terület Neumann Jánosról elnevezett pályázatán a Tapolcai Média Kft.
A nyertes pályázatnak köszönhetően tévéjáték készül Molnár Ferenc Liliom című színdarabjából a Tamási Áron Művelődési Központ amatőr színjátszóinak közreműködésével.
A próbafolyamat intenzív szakaszába ért, hamarosan megkezdődhetnek a díszletek közötti forgatási napok is. A másfél órás film a nyár elejére készül el. Műsorára tűzi várhatóan a
Városi Mozi, látható lesz a Tapolca TV-n és letölthető formában a www.tapolcaimedia.hu
honlapon is.
Kovács Melinda

Mire az adományok célba érnek
Karácsony előtt megnyílnak a szívek:
vagy ajándékkészítő-vevő-adó jószándékkal, vagy szeretetváró, ajándékváró lelkülettel.
A Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezete egész adventben adományokat gyűjtött,
csomagolt. Karácsony előtt néhány nappal
fűtetlen, hideg helyiségükben fogadták a rászorulókat, gondozottjaikat. Ruhaneműt, tartós élelmiszert osztottak ki. 97 csomag már
készen állt, de folyamatosan érkeztek még.

Új Tapolcai Újság

A szorgalmas ajándékosztó asszonyok, a
Vöröskereszt önkéntes munkatársai egyéb
figyelmességről is gondoskodtak: a katolikus
iskola tanulóinak karácsonyi műsorával lepték meg a Somogyi József Idősek Otthonának
lakóit.
Bizony, sok jószándékú, névtelen munkatárs áldozata kell ahhoz, hogy az örömszerzés
megvalósuljon; élelem jusson az éhezőnek,
ruha a didergőnek, jó szó a szeretetre éhes
embertársnak.
G. Dr. Takáts Gizella

TÖRTÉNELEM - BARLANGKUTATÁS

1943-2013: A Don-kanyarban elesett honvédeink emlékére
70 évvel ezelőtt e januári napokban, a
Don-mentén elvérzett 2. Magyar Hadseregre, annak egykori katonáira emlékezünk. E hadsereg tagjai olyan harcokon és
nehézségeken mentek át, amelyre csak
kevés példa van hazánk hadtörténetében.

német parancsnokság rendelkezései szerint
Voronyezstől Pavlovszkig, mintegy 200 km
hosszúságú szakaszon támadásból folyamvédelembe ment át. A szovjet csapatok három
helyen, Urivnál, Korotojaknál és Scsucsjénál
tudtak hídfőket megtartani a nyugati parton.

Fotó: Archív

Honvédek a Donnál. Ivanovka 1943. Köztük Szabó Lajos tapolcai tizedes
(a szerző gyűjteményéből)
1942 tavaszán, a Németországgal szövet- Ezek felszámolására a német és magyar
ségi kötelékben álló Magyarország német csapatok több, úgynevezett hídfőcsatát indíkövetelésre, a szövetségesi kötelességteljesí- tottak, de csak a korotojakiból sikerült kiűzni
tés jegyében fejlesztette hadilétszámra, sze- ellenfeleiket. A hídfőcsaták lezárulta után az
relte fel és küldte a szovjet harctérre a 2. ősz kisebb jelentőségű összecsapásokkal telt.
A doni magyar arcvonal-szakaszra 1943.
Magyar Hadsereget. A vitéz Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló magyar január 12-én és 14-én zúdult a szovjet Vocsapattesteket több lépcsőben szállították ki a ronyezsi Front egységeinek koncentrált támahadműveleti területre. Június végén már súlyos dása. Urivnál és Scsucsjénál a magyar vonaharcok közepette, német alárendeltségben lakat áttörték és megkezdték a részekre szakínyomultak előre. Az ütközetek sorából külön tott egységek bekerítését. A magyar csapatok
említést érdemel a Tim városáért folytatott a különösen zord időjárási körülmények
nagy veszteségekkel járó, de sikeres támadás. közepette felvették a harcot a túlerőben lévő
Július elején a 2. Magyar Hadsereg elérte a ellenséggel, és helyi ellentámadásokkal igyeDon-folyó nyugati partvidékét, ahol a felettes keztek lassítani az ellenséges átkaroló had-

mozdulatok sikerét. A harcoló magyar alakulatok az elvárható katonai teljesítőképesség határain túl is kitartottak védőállásaikban. A 2.
Magyar Hadsereghez délről csatlakozó 8. Olasz
Hadsereg alakulatai már napok óta, de az északról szomszédos 2. Német Hadsereg is visszavonulásban volt, amikor még a magyar ezredek egész sora harcban állt. Az északi frontszakaszon a III. hadtest csapatai még január
26-án is tartották körkörös védelmi állásaikat.
A 2. Magyar Hadsereg 210 ezres harcoló
létszámából 80 ezer eltűntet, 17 ezer igazolt
hősi halottat és 28 ezer hadifoglyot vesztett.
Utóbbiak közül, a szovjet hadifogolytáborokban folytatódó megpróbáltatások következtében, a tavaszi hónapokra már csak alig ötezren voltak életben.
E példátlan méretű küzdelemben ott voltak
városunk egykori katonafiai is. Az 1942
tavaszán behívott katonaköteles tapolcai férfiak zöme a 17. és 47. honvéd gyalogezredekhez vonult be Nagykanizsára. Az ezredek
egyes zászlóaljai itt, illetve Csáktornyán és
Zalaegerszegen állomásoztak. A két alakulat
a 2. Magyar Hadsereg szombathelyi III.
hadtestének 9. nagykanizsai könnyűhadosztályába került beosztásra. A könnyűhadosztály parancsnoka vitéz Oszlányi Kornél ezredes volt. A szovjet harctéren ez a hadosztály
hajtotta végre az 1942. június 28-án, Tim
városának bevételéért indult sikeres támadást,
miközben sebesültekben és hősi halottakban
20%-os veszteséget szenvedett.
A hadosztály a Don vonalának elérését követően, az arcvonal északi szektorában, Alexandrovka, Ivanovka, Dimitrijevka, Gremjacsje, Goncsarof, Kosztenki és Rudkino
községek térségében építette ki védelmi
állásait. A nyári és őszi harcok után ugyanitt
érte őket a nagy januári szovjet támadás és az
áttörés. Egészen a hónap végéig tartották vonalaikat, és meg tudták akadályozni, hogy az
ellenség bekerítse a harcolva hátráló III. ma-

gyar hadtestet.
E napok és hetek után ide Tapolcára is,
több, mint ötven honvédet hiába vártak haza.
Nagyon hosszú időre vagy örökre nyomuk
veszett a doni hómezőkön. A hosszú névsort
Talabér Lajos honvéd és Anda Fábián László
hadapród őrmester, hősi halottak kezdték
még a tavasz és a nyár folyamán, amely névsor még ma, 70 év múltán sem teljesen lezárt,
hiszen nem tudjuk mindőjükről, hogy hol és
hogyan ért véget életük: valahol Oroszországban. Akkor ezt követelte a haza, s ők
megcselekedték. Thermopüle? Isonzó? Piave?
Kurszk? Beszegyino? Mindegy. A hazáért halt
katonát kortól és tértől függetlenül illesse
tisztelet, nevét őrizze az utókor.
A Donnál halt tapolcai hőseink emlékét
nekünk, kései tapolcaiaknak kell tiszteletben
és ébren tartanunk, ápolnunk. Legyen áldott
az emlékük, és valamennyi jeltelen hant, amely
alatt magyar honvéd teste porlad.
Hangodi László

„Don-kanyarban
harcoltak”
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
és a Török János Népfőiskola Alapítvány
szervezésében január 11-én a magyar királyi 2. honvéd hadsereg emléke előtt tisztelgő rendezvényt tartottak a Batsányi
János Művelődési Központban.
Kelemen Csaba katonai hagyományőrző magángyűjteményének felhasználásával
nyílt kiállításon Horváth Gábor, az egyesület elnöke szólt a doni tragédia ok-okozati összefüggéseiről.
Január 13-én Csere Sándor kanonok-plébános celebrált szentmisét a római katolikus templomban a Donnál harcolt magyar
katonák emlékére.
NHE

„Hajt minket a felfedezés vágya, és vár a csend és a sötétség világa”
Az elmúlt néhány évben nemcsak a szakemberek fordultak nagyobb figyelemmel a
Tapolca alatt húzódó, természeti kincseket
rejtő barlangrendszer felé, de a közérdeklődés is jelentősen megnövekedett iránta.
Nem véletlen.
A Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
– Szilaj Rezső vezetésével – 2010. november
26-án hazánk legnagyobb vízfelületű barlangi
tavait találta meg a Berger Károly-barlangban.
A kitartó és áldozatos munka eredményeként 2012. december 16-án újabb szenzációval bővülhetett a barlangkutatás története. A
tapolcai barlangászok és a Plózer István Víz
Alatti Barlangkutató Csoport (vezető: Szabó
Zoltán) megtalálta a Kórház- és a Tavasbarlangot összekötő, eddig ismeretlen járatot.
Ezzel a felfedezéssel a Tapolcai-barlangrendszer (Tavasbarlang-Kórház-barlang-Berger

Fotó: Horváth Sándor

Szilaj Rezső, Németh Dóra és Horváth
Sándor (balról-jobbra) a felfedezés
örömteli pillanatai után

Károly-barlang) hazánk negyedik leghoszszabb barlangjává lépett elő.
Néhány nappal később, december 20-án a
Horváth Sándor, Németh Dóra és Szilaj
Rezső alkotta lelkes kis csapat a Halápi úti
körforgalomnál lévő Kincsesgödör bejáratától indulva kezdett kutatásba. Interjúalanyom,
Sándor nemcsak az ott látottakról, az ott tapasztaltakról beszélt, de a barlangász-lét gyönyörűségesen küzdelmes életébe is bepillantást engedett.
– Ezt a részt már régóta kutatták, de nem
jutottak előbbre. Én most figyelmes lettem
egy kicsi, huzatoló „egérlyukra” egészen magasan a fal mellett. Egy agyagos kitöltést
megbontva, egy kis hasadék nyílt meg előttünk, ami egy hatalmas terembe torkollott.
Ámuldozva néztük az elénk táruló látványt. A
kézfogás után, az önfeledt boldogság közepette igyekszem elkészíteni a felfedezést megörökítő fotókat, tudva azt, hogy csak ezek adhatják vissza az egyszeri és megismételhetetlen pillanatot. A frissen felfedezett barlangrész
bejárása után a következő meglepetés akkor
ért bennünket, amikor kifelé jöttünk. Közvetlenül a kijárat mellett, a falon emberi kéznyomokat és a földön egy rozsdás kést találtunk. Ezek nemcsak azt bizonyítják, hogy már
járt itt ember, de hozzávetőlegesen ennek az
idejét is meg tudtuk határozni – 1600-as,
1700-as évek – abból, hogy kézzel fejtettek itt
meszet. Találtunk állati csontokat is, közülük a
legnagyobb egy ló csontja és a fogai voltak.
Ez azt bizonyíthatja, hogy a barlang felszínközeli részeit valamikor akár dögkútnak is
használhatták.
Horváth Sándor arra a kérdésünkre, hogy

mi motiválta abban, hogy barlangász legyen,
így válaszolt.
– Gyermekkorom óta jártam a természetet.
Mindig is vágyat éreztem arra, hogy a természettel minél közelebbi kapcsolatba kerüljek.
2000-ben csatlakoztam egy barlangtúrához Balatonedericsen. Tíz évet töltöttem az ottani csoporttal, és utána kerültem át a tapolcai egyesülethez. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy
az ember szeretné kitágítani a saját korlátait,
szinte legyőzni önmagát. Ez egy hatalmas
élmény, ami örömet szerez és ezáltal fejlődik is.
– Mi volt a legcsodálatosabb élménye és a legveszélyesebb pillanata a barlangkutatás során?
– A legfantasztikusabb az volt, amikor nekem sikerült először megpillantani Magyarország legnagyobb barlangi tavát. Mikor ezt a
csodát megláttam, éreztem azt, hogy elérkeztem barlangász pályafutásom csúcsára. Ha arra a pillanatra gondolok, úgy érzem magam,
mint az az űrhajós, aki először járt a világűrben. Olyan volt nekem az a föld alatti új
világ, mint egy űrutazás. A legveszélyesebb
pillanataimról nem beszélnék, mert hátha olvassa az édesanyám is. Néha aggódik a családom, de igyekszem megnyugtatni őket, hogy
nagyon vigyázunk ott lent, figyelünk egymásra. Felszíni ügyeletet mindig biztosítunk.
Egyedül soha nem megyünk le a barlangba,
ez szabály, a minimális személyzet 3 fő.
– Milyen a barlangász optimális felszereltsége?
– Ha nincsenek a barlangban aknák és nem
megyünk le mélyre, akkor egy sisak, egy lámpa, kesztyű, gumicsizma és egy jó minőségű
védőruha, overál kell hozzá.
– Ha majd gyermeke lesz, és Ő is szeretne

Új Tapolcai Újság

magával menni, vinné?
– Én is szeretném, ha megismerné ezt a
csodálatos világot, de mielőtt magammal vinném, alaposan felkészíteném erre a különleges „utazásra”. Elmondanám neki, hogy ez
egy nagyon veszélyes elfoglaltság, mert a
rengeteg szépsége mellett sajnos könnyen
meg is sérülhet az ember.
– Hogyan tovább?

Fotó: Horváth Sándor

A fotó Sándorról az egyik „különleges” utazásán készült
– A csoport életében az elmúlt évek nagy
felfedezései óriási jelentőséggel bírnak. De
nem juthattunk volna el eddig, ha nem jártak
volna előttünk olyan emberek, mint Kessler
Hubert, Berger Károly, dr. Horváth Tibor és
Plózer István. Ők alapozták meg azt a munkát, amelynek a gyümölcse most érett be. Ezúton is köszönet nekik érte. Hogyan tovább?
Nem állunk meg, mert hajt minket a felfedezés vágya, és vár minket a csend és a sötétség
világa. Jószerencsét! N. Horváth Erzsébet

2013. január

7

EGÉSZSÉG - MAGAZIN

Gyógynövények
Berkenye (madár- vagy veres berkenye)
A berkenye a rózsafélék családjába tartozik.
Hegyvidékek erdeiben található, feltűnően szép
piros termésű fa vagy cserje. Levelei páratlanul
szárnyasan összetettek, 9-19 hosszúkás, lándzsás levélkével. A berkenye virágai sokvirágú
sátorvirágzatot alkotnak, sziromlevelei 4-5 mm
hosszúak. Skarlátvörös termései 6-9 mm átmérőjűek, 3 hosszúkás maggal.
Gyógyászati célra érett termését használják.
A termését a fürtről le kell szedni, ezután kiterítve meg kell szárítani. Nyár vége felé, szeptemberben gyűjthető. Friss termésében paraszorbinsav, szorbitol, pektin, cserzőanyagok,
karotinoidok, sok C-vitamin, míg magvaiban
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nyomokban amigdalin és kéksav-glikozid található. A népi gyógyászatban bogyóit vizelet- és
hashajtóként használják. Magas C-vitamin tartalmánál fogva már a régi időkben is hatásos
szere volt a skorbut és a meghűléses betegségek
leküzdésének, a gyümölcsléből rekedtség elleni
öblögetőszer is készül.
A termések hosszas főzését követően –
például lekvár készítésekor – a hashajtó hatásért felelős vegyület elbomlik, és a cserzőanyagok hasmenést gátló hatása kerül előtérbe.
Érdekességek:
– A berkenyepálinka közkedvelt rövidital egyes
országok – Románia, Ausztria – hegyvidékein.
– Fája fafaragásra alkalmas. Folyt. köv. HL

Szólj, síp, szólj ! . . .
Célok voltak, vannak, lesznek. Akadályok voltak, vannak, lesznek.
A távgyaloglók nem kis akadályokat győznek le.
De vállalnom kell a közlekedési eszközön is a várt és váratlan akadályokat, figyelmet,
felelős döntést. Lépcsőn, hegyen járva – különösebb, hirtelen jött akadály nélkül is –
fáradok.
Tanköteles vagy, tanulnod kell (nemcsak müssen, sollen alapon is). Akár könnyen, akár
nehezen tanulsz, időt, koncentrálást, gyakorlást kell vállalnod, lemondást kellemesebb,
könnyebb dolgokról, kedvtelésről.
Később a szakma fortélyait kell elsajátítanod. Tested, szellemed megfeszül, nem lehetsz
félbemaradt „szakember”, csinálni kell! – a célig.
Jó érzés a győzelem, de tenni kell érte. Az akadályok nem arra valók, hogy visszariadjunk tőlük, hanem hogy legyőzzük azokat.
Dr. G.T.G.

Farsang a Szent Erzsébet Óvodában
Az óvoda farsangi mulatságán hercegnők,
varázslók, rendőrök, katicabogarak és más,
ötletes jelmezbe bújt kisgyerekek vettek
részt.
Mindenki külön-külön is bemutatkozhatott, verselhetett. A délelőttök jókedvvel, mó-

kával, tánccal teltek, közben pedig az anyukák, nagymamák által sütött süteményeket
fogyaszthatták. A héten minden csoport egy
napra birtokba vehette a tornaszobát, ahol
különböző ügyességi, játékos, mozgásos
feladatokkal birkózhattak meg a gyerekek.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Hagen Gottfrid plébános
(Nyitrafő, 1784. február 6. – Tapolca, 1860. augusztus 31.)
Kurbély György veszprémi püspök rokonaként került a papi pályára. A filozófiát Szegeden
és Pozsonyban, a teológiát Nagyszombatban és Pesten az egyetemen végezte. Pappá szentelték 1807. augusztus 27-én. Levéltárosként dolgozott Budán az érseki helytartóságon,
amikor Kurbély György veszprémi püspökké történt kinevezésekor, 1810-ben magával hozta
Veszprémbe. Itt 1811-től öt évig a püspök szertartója.
1815-től esperes-plébános Tapolcán. Elsősorban az ő nevéhez köthető a tapolcai tanítói
lakás és iskola épületének kibővítése és teljes felújítása. Hegymagason 1824-ben megáldotta
a régi Szent Lőrinc-templomot, a badacsonyi hegytetőn pedig a Ranolder János püspök által
állíttatott kőkeresztet 1857-ben. Tiszteletbeli kanonok 1858-tól. Nagyszombat és Zala vármegye táblabíróvá választotta. Egészségi állapotának megromlása miatt az esperesség alól
felmentését kérte 1860-ban. Még ez évben elhunyt. Sírja a tapolcai temetőben van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Jancsibá rakott burgonyája egy kis svájci beütéssel
Fotó: Óvoda

Mókával, vidámsággal telt a január 14-től 18-ig tartó farsangi hét

Éves Területi Donortoborzó Terv
Tapolcai körzet
2013. február: 4. (hétfő): Tapolca, Orvosi Ügyelet (10-15 óra). Terv: 30 fő; 12. (kedd):
Szigliget, Faluház (12-14 óra) és Balatonederics, Kultúrház (15-17 óra). Terv: 15-15 fő; 18.
(hétfő): Tapolca, Orvosi Ügyelet (10-15 óra). Terv: 25 fő; 25. (hétfő): Tapolcai, Rhodius
üzemi (11-15 óra). Terv: 25 fő; 26. (kedd): Taliándörögd, Kultúrház (12-15 óra) és
Monostorapáti, Kultúrház (16-18 óra). Terv: 20-20 fő.

Felettünk a csillagok
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Egy rejtélyes pulzár

Az ESA XMM-Newton röntgencsillagászati
űrteleszkópja és az új LOFAR rádióantenna-rendszer segítségével megvizsgáltak egy
olyan pulzárt, ami egyelőre komoly fejtörést
okoz a kutatóknak.
A PSR B0943+10 jelzésű pulzárral kapcsolatos legújabb mérések azt mutatják, hogy amikor az impulzusai a rádiótartományban elhalványodnak, pont akkor indulnak be röntgenben
– és fordítva. (Mindez másodpercek alatt játszódik le!) A pulzárok olyan gyorsan forgó neutroncsillagok, melyek első képviselőjét 1967ben fedezték fel rövid időközönként periodikusan ismétlődő rádióimpulzusai alapján. Ezek
az égitestek egy szupernóva robbanás utáni
maradványai egy korábbi nagytömegű csillagnak. Ez a maradvány a Naphoz hasonló tömegű, viszont alig 10-20 km-es átmérőjű (a Napé
ezzel szemben kb. 1.392.000 km). A pulzárok
igen erős mágneses térrel rendelkeznek, viszont a mágneses és a forgási tengelyük nem
esik egybe. Ebben a mágneses térben nagy sebességre gyorsuló elektromosan töltött részecs-

kék elektromágneses sugárzást bocsátanak ki.
Az így létrejövő rádióimpulzusokat abban az
esetben figyelhetjük meg, amikor a mágneses
pólusok környezetéből érkező intenzív sugárzás nyalábja pont a Föld felé „mutat”.
Azt már régóta tudták, hogy a viszonylag
idős (ötmillió éves) PSR B0943+10 rádiófelvillanásai időnként „ki-bekapcsolnak”. A mostani vizsgálattal azt akarták megtudni, hogy ez
a jelenség a röntgenimpulzusokkal kapcsolatban is észlelhető-e. Az igazi az volt, hogy a
röntgentartományban az el- majd feltűnés a rádióban észlelt jelenséggel pont ellenkező fázisban ment végbe. A változás gyors lefolyása pedig arra utal, hogy a pulzár teljes magnetoszférája egy pillanat alatt át tud alakulni. A folyamat meg is fordítható, mivel egy idő eltelte
után mindig ellenkező irányú változás következik be, majd kezdődik az egész elölről. A jelenségre egyelőre nincs meggyőző magyarázat.
Ez a felfedezés mindenképp előrevetíti a
neutroncsillagok működésére vonatkozó elképzelések újragondolását.
Huszák László

Jobb sorsra volt érdemes
Két nagytestű, felügyelet nélküli gazdás kutya a Sebronban megölt egy szerencsétlen boxert.
A kutya saját udvarban, kerítés mögött tartózkodott. A kóborló, ismerős gazdától való
kutyák elgörbítették a kerítés dróthálóját, és azon keresztül húzták ki az ebet az utcára. Mire
odaért egy szemtanú, addigra a kutya már alig élt. A rendőrök és a hatósági állatorvos
helyszíneltek, és a kutyák gazdája ellen feljelentést tettek.
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Hetekkel ezelőtt a tengeren is túl egy protokoll fogadáson az egyik ételem mellé a
svájci rakott burgonya volt a köret. Nagyon szeretem használni, mivel nagyon jól
formázható, és ráadásul nagyon finom is!
A finomságán felbuzdulva már a repülőn
hazafelé azon gondolkoztam, hogy készítek egy pár jó minőségű nyersanyag hozzáadásával egy ragyogó főételt.
Most jött el a nap, és elkészítettem ezt a ragyogó ételt. Próbálják ki, nem fognak csalódni,
és egy új íz köszön vissza! Nem nagy ördöngösség, és ha jól beosztják az időt, akkor egy óra
alatt elkészül, ez a nem mindennapi finomság!
Hozzávalók 4 személyre: 30 dkg bacon
kocka, 30 dkg gépsonka kocka, 15 dkg hagyma (újhagyma, póré, sonka, stb.), 4 gerezd
fokhagyma, 1 csomag zöldségzöld, 1 db pirospaprika (kápia, pritamin, Kaliforniai, stb.),
15 dkg cseresznye (vagy koktél) paradicsom,
1,20 kg burgonya, 20 dkg reszelt sajt, 4 db
tojás, 3 dl tejföl, só, bors, ételízesítő, 10 dkg
vaj, kb. 1 evőkanál zsemlemorzsa.
Elkészítése: A burgonyát megmossuk, sós
vízben-héjában megfőzzük. Lehűtjük, meghámozzuk, majd nem túl vékony karikára vágjuk. A megtisztított apróra vágott hagymát

egy kevés vajon megpároljuk, hozzáadjuk a
bacon kockákat és kipirítjuk. Amikor a szalonnánk megpirul, akkor hozzáadjuk a sonka
kockákat és együtt átsütjük, ízesítjük sóval,
borssal, zúzott fokhagymával, ételízesítővel,
zöldségzölddel, majd bele rakjuk a paprika
kockákat. Ezt a keveréket adjuk majd a burgonyánk elkészítéséhez. A tojásokat ketté választjuk, a fehérjéket kemény habbá verjük. A
sárgákat egy tálban összekeverjük a tejföllel,
a sóval, borssal, ételízesítővel, zöldségzölddel, és a reszelt sajt 2/3-ával.Jól összekeverjük, majd lazán beleforgatjuk a felvert tojás
fehérjét. Egy sütő edényt kivajazunk, megszórjuk zsemlemorzsával. A karikára vágott
burgonyából egy réteget belerakunk a sütőedénybe, majd rátesszük szépen elosztva a
szalonnás keveréket, megszórjuk kevés reszelt sajttal, a tojásos masszával beborítjuk,
és addig rétegezzük, amíg az alapanyagunk
tart. Az edényünk tetejére simítjuk a masszát,
majd a maradék sajtot rászórjuk, pár karika
paradicsom szelettel megdíszítjük, és vaj darabkákat rakunk a tetejére. 180 °C fokos sütőben kb. 40 perc alatt szép pirosra sütjük.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Tamási Áron Művelődési Központ februári programjai
19. 18 óra: Gyógynövény klub Májerné Tobak Edit: Illóolajak; 23.: II. Tapolcai TéltemetőTélbanyaűző maskarádé; március 1. 19 óra: Filharmónia-Vujicsics Együttes: Magyarországi szerb, horvát és makedón népzene (helyszín: Hotel Pelion).

Ismét szójáték
- Izzadságszagú a pekingi pék inge.
- Hallatlan azt hallani, hogy a hal halhatatlan.
- Ülve is állja a szavát, meg a sarat.
- Azt állítja, hogy ő állította be a rekordot.
- Végre alig maradt áru, jöhet a végkiárusítás.
- A vádirat szerint a vádló lopással vádolta a
vádlottat.
- A leszerelt katona gyorsan leszerelte a villanyórát.

Új Tapolcai Újság

- A véradó nemcsak vért ad, adót is fizet.
- Kisebb földrengésnél még az ingaóra is ingadozik.
- Ennek a kerékgyártónak egy kerékkel kevesebbje van.
- Ha a trombitát fújja, nem tudja elfújni a
gyertyát.
- Üt, vág, vágtat a harci huszár.
- A csalfa csaló becsalta, utána kicsalta belőle a tartozását.
Dr. Töreky László

SPORT

Tapolcai győzelem a Bajnokok Tornáján Katarban aranyéremmel nyitotta

az évet Boczkó Gábor
A párbajtőrözők idei, első rangos nemzetközi viadalán, a Dohában rendezett Grand
Prix-versenyen Boczkó Gábor bebizonyította, hogy hol a helye. A versenyen több,
mint 130 párbajtőröző indult – köztük
olimpiai és világbajnokok –, ebben a mezőnyben lett aranyérmes.
Boczkó Gábor a selejtező körből hat győzelemmel került a főtáblára. Remek vívással
nagyon nehéz ágon jutott el az aranyéremig.
A roppant kellemetlen stílusban párbajozó

Fotó: Antal

A győztes tapolcai csapat
A vasvári Kardos László Általános Iskola
sportcsarnokában január 12-én kispályás
teremlabdarúgó-kupa várta az érdeklődőket, szurkolókat. A tornán öt város hat csapata képviseltette magát.
A tapolcai kispályás teremlabdarúgók Varjú-fogadó nevű csapata is nevezett a vasvári
tornára. És milyen jól tette! A tapolcaiak mellett zalaegerszegi, rum-gersekaráti, pápai (2)
és vasvári együttesek mérték össze labdarúgótudásukat a teremben.
Két hármas csoportban kezdték meg a játékot a csapatok, ahol a tapolcai fiúk – mindkét
csoportmérkőzésüket megnyerve – az első helyen kerültek tovább. A másik csoport győztese,

a Zalaegerszeg ellen kellett harcba szállniuk a
tornagyőzelemért. A döntőben magabiztos,
kreatív játékkal sikerült 6:1-es győzelmet aratni, így a tornagyőzelmet megszerezni. A további
sorrend: 2. Police Ola LSK (Zalaegerszeg), 3.
Rum-Geka (Rum-Gersekarát), 4. Galaktikusok
(Pápa), 5. Vasvár VSE, 6. Kiliáni Ördögök (Pápa).
A tapolcai csapat tagjai voltak: Balogh László,
Baumann Szabolcs, Csala Ferenc, Horváth
Norbert, Pupos Krisztián, Rétai Szabolcs,
Szőcze Csaba, Szűcs Dániel, Tóth Tamás.
Nemcsak tornagyőzelemmel tértek haza a
tapolcai fiúk, de a különdíj is a csapathoz
került Csala Ferenc révén, aki a torna gólkirálya lett.

Csillognak a Farkasok!
Molnár Gábor tapolcai harcosai ismét kitettek magukért a legutóbbi versenyükön.
A mester beszámolt a versenyeredményekről, és sajátos stílusban – ami csak rá
jellemző – vont tanulságokat. Idézem:
„Akkor néhány szót a csillogásról:
A szombati veszprémi országos grappling
versenyen bronzérmet szereztek: Németh
Lajos, Horváth Ferenc, Ihász Bence (aki
emellett fair play különdíjas is).
Ezüstéremmel tértek haza: Wéber Zsolt,
Geiger Máté, Győrffy-Villám Zsombor, Kálmán
András, Horváth Ferenc, Végh Norbert.
Aranyérmet nyertek: Németh Lajos, GyőrffyVillám Zsombor, Horváth Erik, Végh Norbert,
Kardos Elemér, Almási Martin.
Sajnos, Mészáros Andrásnak, Páhi Csabának és Budai Péternek most nem sikerült.
Azért így is számottevő a dicsőség.
Gi (edzőruhás), no gi (pólós, ruhafogás
nélküli) és combat grappling (ütés-rúgásbirkózás) versenyszámokban is indultunk.
Van, aki több számban – ezért nyerhettek
néhányan több érmet, dicsőséget!
Tanulságok a verseny kapcsán: 1. Rutint –
ezzel együtt önbizalmat, harcos szívet, erős
akaratot, bátorságot, hitet, higgadt éberséget

rendszeres versenyzéssel lehet szerezni, e
nélkül nagyon nehéz, kivételes tehetséget igényel..., 8-10 verseny 2-3 év alatt elegendőnek
tűnik az alaprutinhoz.
2. Ha van lehetőség több számban indulni,
meg kell ragadni – utólag sajnált, elszalasztott lehetőség marad. Minden szám külön versenyt ér.
3. Ha van földharc, még az állóharcos is
kopogtatással fejezi be inkább. Ezek után
egyértelmű, nálam mit miért tanulhattok –
bokszolni fizessetek meg olyan edzőt, szánjatok rá külön időt (így több sportot, oktatót,
klubot is támogatsz)
4. Fair play-díjasként nagyon megtapsolnak – jobban, mintha eltöröd a kezét az ellenfélnek. Ronda Rousey azért eltörné...
5. Martinnak nehéz ifi ellenfelet találni.
Ilyen komoly, bátor csapatot büszkeség
vezetni, dicsőséges hozzá tartozni!
A Farkasok a Batsányi Művelődési Házban várják a harcossá válni akarókat - erős
család vagyunk!”
Molnár Gábor, a Farkasok vezetője hamarosan megméreti magát Lisszabonban, ahol a
súlycsoportos brazil jiu jitsu Európa-bajnokságon vesz részt.

Jó móka volt a
Malom-tó partján!
Az óévet immár harmadszor búcsúztatták
Tapolcán a Malom-tó partján sportosan,
futóversennyel.
Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak (ködös, párás idő), de ez egyáltalán
nem riasztotta vissza mindazokat, akik eltökélték, hogy futni fognak az óév utolsó napján.
A szervezők három kategóriában hirdették
meg a versenyt: gyermekeknek, felnőtteknek
és családoknak. A kicsiknek kellett a legrövidebb távot futniuk (1 kör). Mind a 24 induló
célba érkezett.
A felnőttek mezőnyében 20 férfi és 9 hölgy
induló volt, a családi kategóriába pedig 13 család nevezett. Nekik 4 kört kellett teljesíteniük.
Itt is mindenki célba ért.

A megyei kosárlabda-bajnokságban a tapolcai csapat egy mérkőzést játszott. Eredményük: Tapolca-Pápa 61:74.

SAKK-BLOKK:
A téli szünetben 36 gyerek ült asztalhoz a
hagyományos szünidei sakkviadal alkalmából. Három kategóriában – a korosztály illetve a tudás alapján – versenyeztek az ifjú
sakkozók. A felső tagozatosoknál, az „A” csoportban 10 induló volt. A győzelmet Szabó
Benjamin szerezte meg Kaufmann Péter és
Árvai Eszter előtt. A „B” csoportban, az alsósoknál 15-en ültek asztalhoz. Magabiztosan
nyert Érseki Áron, megelőzve Bakos Balázst

és Juhász Juditot. A kezdők „C” csoportjában
(11) győzött Koleszár Bíborka. A további sorrend:Rieger Richárd, Gergely Dániel.
Óévzáró sakkversenyt rendeztek kezdőknek
tíz résztvevővel. Győzött Rohály Csanád, megelőzve Koleszár Bíborkát, Rieger Richárdot
és Kötéljártó Áront.
A XI. Flúgos futam elnevezésű hagyományos villámversenyre 40 sakkozó nevezett. A
szervezők ifjúsági és felnőtt kategóriában hirdették meg a viadalt. Az ifjúságiaknál (20 fő)
Kaufmann Péter nyert, Buzás Bertalan második, Ács Márton harmadik lett. A felnőtteknél
(20 fő) Bodó Bence volt a legjobb, így ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Őt Marton
József és Kosztolánczi Gyula követte.

Fotó: Dancs

Gerald Trümper (RHODIUS) is végig
futotta a 4 km hosszúságú távot

Magyar fiúk is vívtak az európai döntőn
Pozsonyban (Szlovákia) rendezték januárban az európai kadet vívó-körversenyt. Az
alkalomra népes nemzetközi párbajtőrmezőny jött össze, köztük az ifjú tapolcai
párbajtőrözőkkel.
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub ifjú párbajtőrözői kiválóan szerepeltek a szlovákiai
Pozsonyban rendezett rangos európai kadet
körversenyen. A párbajtőrmezőnyben 27 ország 384 vívója állt pástra. A kadet korosztálynak (14-16 év) a körverseny-sorozat a leg-

Fotó: Vívóklub

Siklósi Gergely és Siffer Klaudia

Rövid sporthírek, eredmények
KOSÁRLABDA:

kanadai Boisvert-Simard-on túljutva két francia következett (Ulrich Robeiri és JeanMichel Lucenay), akiket „hirtelen halálban”,
azaz ráadástussal tudott legyőzni. Az elődöntőbe jutásért London olimpiai bajnokát, a venezuelai Ruben Limardot ütötte el a továbbjutástól, majd a francia Alexandre Blaszyck
is a venezuelai sorsára jutott az elődöntőben.
Kiváló teljesítményére a koronát a 2009-es
világbajnok orosz Anton Avgyejev elleni
győztes mérkőzésével tette fel a döntőben.

VII. MAL-kupa: Ajka népszerű újévi sakkversenyén tíz egyéni korosztályban, a csapatoknál
két csoportban hirdettek győzteseket. Az óvodásoktól egészen a felnőttekig mérették meg
magukat az indulók. A tapolcai egyéni indulók
és a csapatok remek teljesítményt nyújtottak.
Több arany-, ezüst- és bronzéremmel tértek haza.

TEKE:
A Tapolca VSE Teke Szakosztálya december
utolsó napjaiban rendezte a 2012. évi tapolcai
városi bajnokságot egyéniben és csapatban.
Helyezettek: egyéniben győzött Pflúger Roland
Szabó Lajos és Illés Lajos előtt. Csapateredmények: 1. Pflúger-Szabó, 2. Farkas-Lénert,
3. Hegyi-Tombor.
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erősebb megmérettetése. Ezért is kiváló eredmény a hazai vívóutánpótlás számára, hogy
magyar fiúk vívták a döntő asszót, és a női
mezőnyben is döntőbe jutottak.
A fiúk mezőnyében 210 vívó állt pástra,
akik csoportokba osztva öt találatig vívták a
selejtező csoportköröket. A kör befejezése
után a 30 csoportból mindössze 12 vívó ért el
hibátlan eredményt, köztük Siklósi Gergely
is, aki 6-os helyen került így fel a főtáblára.
Az elődöntőben az orosz Artem Skvortcovval
vívott, aki ellen sima 15-8-as győzelemmel
került a fináléba. A másik ágról a Vasas kiválósága, Bányai Zsombor jutott ide. A döntő
két harmadában fej-fej mellett haladt a két
magyar, majd a harmadik harmadban, mivel
egyikük sem indított támadást, passzivitást
jeleztek a bírák, ami 1 perces büntető hoszszabbítást eredményezett. A hosszabbítás rövid ideje alatt izgalmas, látványos tusok estek
az egymást nagyon jól ismerő versenyzőktől,
Gergő mindössze 1 tussal maradt alul, így az
ezüstérmet akasztották a nyakába.
A lányok mezőnyében a 174 indulót 25
csoportba sorolták. A csoportkörökben Siffer
Klaudia, az SZ-L Bau Balatin Vívóklub tehetsége 4 győzelemmel és 2 vereséggel került
fel a főtáblára. Ott előbb egy angolt (Lamber),
majd a papírforma szerint sokkal esélyesebb
lengyelt (Wilaszek) győzött le. Mindkettőjüket egyetlen tussal. Klaudia a 16-ba jutásért a
belorusz Khlystunovot búcsúztatta, majd a
döntőért az orosz Uspenskaya következett,
akin 15-13-ra sikerült felülkerekednie. A dobogóért szintén orosz ellenfél, a későbbi győztes Filina Daria következett, akit azonban
nem sikerült meglepnie. Így Klaudia a hazai
női mezőny legeredményesebb versenyzőjeként a 6. helyet szerezte meg.
Szalay Gyöngyitől – a gyerekek edzőjétől
– megtudtuk, hogy a szezon (EB ésVB-válogatás) zárásaként Budapesten kadet magyar
bajnokságon vesznek részt a vívóklub kadet
korosztályú és fiatalabb versenyzői. A kiváló
edző mind egyéniben, mind csapatban hasonló sikereket remél.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Tapolcán is új rendőrautók
A város és a környező települések utcáit
december óta a régi Ford Focusok helyett már újfajta, Opel Astra típusú járőrautók róják.
A rendőrök munkáját országszerte ösz-

Fotó: Rendőrség

Az Opel Astra típusú járőrautók folyamatosan váltják le a régi Ford Focusokat

szesen 1750 új gépkocsi segíti. Ezeket 2012.
december 21-én a Belügyminisztérium részéről Kontrát Károly parlamenti államtitkár adta át ünnepélyes keretek között. A
jeles eseményen a Tapolcai Rendőrkapitányság egyenruhásai is részt vettek.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
összesen 33 darab, 1600 cm3-es Opel Astra
H típusú járőrautót kapott, melyeket a hét kapitányság és a megyei szervek között osztották el. A Tapolcai Rendőrkapitányságra
ezek közül 5 személygépkocsi került, melyek
közül egy a sümegi, egy pedig badacsonytomaji rendőrőrsön „teljesít szolgálatot”.
Az autók mindegyike rendőrségi matricákkal, fényhíddal és a rendőri feladatok
ellátásához szükséges rádiótechnikai eszközökkel ellátott.
Korábban a rendőrség bérelte a gépjárműveket, most viszont megvásárolta azokat. Ez ugyan az idei évben többletkiadást
jelent, de a szakemberek számításai alapján
5 év elteltével akár 5 milliárdos megtakarítást is eredményezhet a korábbi konstrukciókhoz képest.
Nagy Judit

Disznóvágás Diszelben
Disznóvágáshoz való hajnal köszöntött
Diszelre január 26-án.
A kinti hideget a „belsőleg alkalmazott”
jóféle kisüsti pálinka és forralt bor „űzte el”
a közel 180 kg-os disznó körül szorgoskodó férfinépből.

Honnan e tánc bennünk?

Fotó: Óvoda

Táncra fel!
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Nemes Szilvia tartott előadást a Szent
Erzsébet Óvodában.
Nemes Szilvia, a Magyar Állami Népi
Együttes szólistája interaktív módon ismertette meg a hallgatókkal a magyar nép-

tánc történetét. A kezdeti női körtáncoktól
a páros táncok kialakulásáig, azok egyes
típusait bemutatva, a hallgatókkal kipróbálva, lenyűgöző előadásban volt részük az
óvoda dolgozóinak.
Nagy Péterné

Kiállításról-kiállításra

reget a vacsorát követően zenés-táncos mulatság várja. A disznó sonkáját, szalonnáját
pedig a tavaszi gyepűtipráson kínálják majd
a finom csobánci borok mellé.
A disznó feldolgozását, az asszonyok
munkáját is irányító diszeli kocsmáros,

Fotó: Taál István

Fotó: N. Horváth

A jószág feldarabolása igazi férfimunka
Mint Bakos Györgytől, a településrész
önkormányzati képviselőjétől megtudtuk,
erre a jószágra is ugyanaz a „sors vár”,
mint az előzőkre. A disznóvágás estjén
orjaleves, finom hurka, kolbász és sült hús
formájában kerül asztalra a Csobánc Művelődési Házban, ahol a népes vendégse-

Bene Károly szerint az étkek finomságának
foka nagymértékben függ az alapanyagtól
és a hagyományosan jó fűszerezéstől, ízesítéstől.
Január 26-án a Csobánc lábánál egyikből sem volt hiány.
N. Horváth Erzsébet

A látogatók érdeklődéssel forgatták
Zentai Gábor ny. tanár, tapolcai gyűjtő
sokszínű és sokféle, gazdag anyagából már
többször és több helyen nyílt kiállítás.
A Monostorapáti Művelődési Házban
Biblia-gyűjteményének 80 darabjával ismerkedhettek meg a tárlat látogatói.
A 150 darabos Miskakancsó-gyűjteményéből közel százat mutattak be január
7-én Zalahalápon, a művelődési házban,
ahol Bedő Lajos Sándor polgármester mondott köszöntőt. Az igazi magyar kuriózumnak számító fazekas remekek történetéről
pedig Hangodi László történész, muzeoló-

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
februári túraterve

FEBRUÁR 23. SZOMBAT
15:00 Tüzes borok versenye
a „Tanuhegyek alatt”
16:00 Maskarák felvonulása
Hotel Pelion-Ady E. u.-Deák F. u.-Fő tér
16:30 Maskarádé műsorok
Tüzes borok versenye
Maskarák versengése
18:00 Máglyagyújtás
Kiszebaba égetés
Farsang Farka elengedés
18:30 Utcai Karnevál - Domján Tamás
20:00 Tavaszi Zsongás - Havasi Gábor
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GYERE ÉS HOZD EL BARÁTAIDAT,
VEGYETEK RÉSZT A FELVONULÁSON!
ENGEDJÜK EL KÖZÖSEN A FARSANG FARKÁT!

2-án „Téli Tihany 20/15/10” teljesítménytúra, Tihany
9-én Nemesvita-Vékony-cser-Büdöskút-Hízó-cser-Lajos-völgy-Vas-hegyVonyarcvashegy
16-án Sárvár-Bögöt-Szeleste, OKT
23-án Raposka-Szent György-hegy-Gulács-Tóti-hegy-Salföld-Ábrahámhegy
Für Ágnes
Változások:
www.sites.google.com/site/tapterm/
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a Biblia-gyűjtemény ritkaságait
gus szólt.
Hegyi Gyula ny. vadász Szőlőtőke fantáziák című, természetalkotta kollekciója is
nagy sikert aratott.
NHE
A következő lapzárta időpontja: 2013. február 19.
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