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Ghymes Fesztivál 2013
Zenét, színházat, irodalmat és hozzá egy
jó pohár bort kínáltak a szervezők mindazoknak, akik részt vettek a július 5-7.
között megrendezett Ghymes Fesztivál
programjain Tapolcán, Hegymagason és
a Szent György-hegyen.
A kínálat minden várakozást felülmúlt.

Szarka Gyula, az együttes vezetője a pincéjében Zenés Borkóstolóra várta a fesztiválozókat. A geotúra pedig a Szent Györgyhegy értékeinek megismerésére nyújtott lehetőséget.
/Összeállításunk az 5. oldalon Múzsák és
a bor randevúja címmel./

Fotó: N. Horváth

Virágerdő a buszpályaudvar előtt
Tapolcát már sokan, sokféleképpen jellemezték.
A barlangok és vizek, illetve a szőlő és
bor városa elnevezés mellett méltán érdemli ki a település a vendégváró, virágos
jelzőt is. A családi házak udvarai, a köz-

X. Gyulaffy Napok
Csobáncért
Csobánc és környéke július 12-13-14-én
benépesült.

épületek, a lakótömbök erkélyei, a Tópart
és a közterek – kora tavasztól késő őszig –
virágosak, rendezettek. Jelezve ezzel azt,
hogy az itt élők szeretik és megbecsülik
lakókörnyezetüket, örömmel és jó szívvel
várják vendégeiket.

Fotó: Havasi

A háromnapos fesztivál csúcspontja a GHYMES: 30 Fényév – KONCERT volt

Új közösségi színtér
A volt Csobánc-laktanya kapuépületét július 1-jétől a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület bérmentesen
megkapta az Önkormányzattól, abból
a célból, hogy ott közösségi házat alakítson ki.
Az épület kulcsát Sólyom Károly alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője július 8-án adta át Sárközi Szaniszló-

nak, az Egyesület elnökének. Az önkormányzati támogatással, lakossági összefogással, helyi vállalkozók munkájával megújuló épületben olyan rendezvények, programok megvalósítását tervezik, amelyek,
még jobban összekovácsolják majd a lakótelep közösségét.
/Írásunk a 6. oldalon Közösségi ház
összefogással címmel./

Tájékozódás
kerékpárral

Fotó: Egyesület
Fotó: Havasi

Bátorság, hősiesség, kitartás
Napkeltétől napnyugtáig középkori vásári forgatag, talpas és lovas vitézek felvonulása, várviadalok, játszóház, hírös zenészek, komédiások várták a nagyérdemű
közönséget.
/Összeállításunk a 7. oldalon Megelevenedett a múlt… címmel./

Fotó: N. Horváth

A határozott elképzelések megvalósuló álmokat eredményeznek

A technikás pályát, a jelentős szintkülönbséget is „legyőzték” a tapolcai fiatalok
Nagyszerű tapolcai siker született a horvátországi tájkerékpáros versenyen.
A horvát bajnokságot Balog Zsombor,
Domán Rajmund és Domán Gábor nyerte
meg.
/Írásunk a 9. oldalon Tájfutás, tájkerékpár címmel./

2013. AUGUSZTUS 14-20.
Bor és gasztro utca, koncertek, játékpark,
kézműves vásár, kenyérszentelés, tűzijáték!
/Részletes program a 10. oldalon./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Korszerű, digitális térfigyelő
kamerarendszer segíti
a helyi értékek védelmét

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a tapolcai polgárokat érdeklő témákról, köztük az állami adósság-átvállalásról, a volt laktanya területének hasznosításáról és a helyi értéktár létrehozásáról készítettünk interjút.
– Polgármester Úr! A Képviselő-testület
június 21-én rendkívüli ülésen foglalkozott az
Önkormányzatot érintő konszolidáció végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.
– Mint arról már többször is nyilatkoztam,
a Magyar Állam részben átvállalja az 5000 fő
lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok meghatározott adósságállományát
és járulékos összegét. Ez Tapolca Város Önkormányzata tekintetében 1.152.008.601 Ft.
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján
eljáró államháztartási miniszter és az önkormányzat között létrejövő, az adósság-konszolidációról szóló megállapodás megkötésének és az átvállalt adósság, illetve a nyújtott
támogatás teljesítésének határideje 2013.
június 28. volt. Addig az időpontig a Magyar
Állam és a bankok közötti megállapodás is
létrejött. A konszolidáció kétféle módon
történik: adósság-átvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában. Tapolca Város Önkormányzata a „Tapolca Jövőjéért Kötvény” állományát érintően (Raiffeisen Bank
Zrt.) adósságátvállalásra, az OTP Banknál
fennálló két adósságállomány tekintetében
(Bárdos-iskola, Szennyvíz I-II.) pedig költségvetési támogatásra jogosult. Július végére
várható az az időpont, amikor módosítani kell
velünk is a szerződést. A kötvények törlésével
kapcsolatos feladatokat – a Raiffeisen Bank
Zrt-vel történt egyeztetéssel – a Központi
Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) hajtja végre. A KELER által megfogalmazott eljárásrend szerint a Képviselő-testület a június
21-ei rendkívüli testületi ülésén meghozta az
ehhez szükséges döntéseit.
– Vannak-e újabb fejlemények a volt laktanya hasznosításával kapcsolatban?
– Igen, vannak. A terület Rendezési Tervének módosítása már áprilisban megszületett,
a jogerőre emelkedés dátuma május vége volt.
Ezzel párhuzamosan elkészítettük ezekre a
területekre – az északi és déli laktanyára – az
ingatlan-értékbecslést. A Rendezési Tervnek
és az igényeknek megfelelően megosztási
vázrajz is készült, amit a Földhivatalhoz beadtunk. Ennek alapján már konkrét helyrajzi
számokkal rendelkeznek az adott területek.
Már megkötöttük az első adásvételi szerződést is a hőtechnikával és lakatosipari acélszerkezet gyártásával foglalkozó BHA Kft-vel.
A szerződés értelmében az Önkormányzat 7,5
hektárnyi területet – a rajta lévő épülettel együtt
– 50 millió forintért értékesített a Kft-nek azzal a feltétellel, hogy ott a bevállalt, közel 600
milliós beruházását elvégzi, munkahelyeket
tart meg, illetve teremt, szakmunkásképzéssel
foglalkozik és 2020-ig Tapolcán marad, nem
viszi el a telephelyét máshová. Nekünk ezek
kellő garanciák. Csak ez az egy vállalkozás
éves szinten 10 millió forintot fog jelenteni a
helyi adókban, az építmény és iparűzési adóban. Természetesen a többi, 7-8 vállalkozással kapcsolatban is folyamatban van a megállapodás előkészítése, a már említett konkrét
helyrajzi számok birtokában ez a folyamat fel
is gyorsulhat.

– Vannak ott még hasznosításra váró területek?
– Igen, vannak. A területek változó nagyságúak. A legkisebb terület 2500 m2, attól
felfelé – igény szerint – ez sokkal nagyobb is
lehet annak függvényében, hogy mindenki
úthoz, közüzemi csatlakozáshoz jusson.
– Várhatók-e olyan kedvezmények, amelyek
még vonzóbbá tehetik a cégek, vállalkozók
oda települését?
– Van egy értékbecslés által megadott szakvélemény, ami azt jelenti, hogy 1000 Ft/m2
az adott terület ára, plusz a rajta lévő építmények használati értéke. Az épületek többsége valójában értéktelen, bontásra vár. Csak
néhány épület használható szerkezetileg, de
azoknál is a bekerülési érték 5-10%-át határoztuk meg. A kérdésre visszatérve, ha valaki
vállalja azt, hogy munkahelyet teremt, létszámot bővít, vagy új csarnokot épít, akkor a
meghatározott forgalmi értékből további kedvezményeket kaphat. Az erről szóló tájékoztatást kiküldtük a vállalkozóknak, várjuk a
visszajelzéseket. Természetesen, aki több feltételt bevállal, annak nagyobb lehet a kedvezménye. Erről majd a Képviselő-testület fog
dönteni. Azokkal viszont, akik már elfogadták a meghatározott feltételeinket, a Testület
határozata alapján, mint polgármester már meg
is köthetem az adásvételi szerződést.
– Ha valaki az interjú olvasását követően
érdeklődne a feltételekről, hol és hogyan teheti ezt meg?
– Közvetlenül engem keressen telefonon
vagy személyesen. Készségesen adok felvilágosítást a feltételekről és a lehetőségekről.
Bízom benne, hogy a volt laktanyák területei
minél hamarabb benépesülnek, és így új munkahelyek teremtődnek.
– A június 21-ei rendkívüli ülés másik napirendi pontja a települési értéktár létrehozása
és gondozása volt. Miért van erre szükség?
– Hazánk természeti-táji adottságai, tárgyi,
szellemi, kulturális kincsei az egész nemzet
értékeit képezik. Ezek feltárása, megőrzése és
továbbfejlesztése mindannyiunk érdeke. A
magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló Kormányrendelet alapján
a települési önkormányzatok döntést hozhatnak arról, hogy létrehozzák-e a települési értéktárt. A Rendelet alapján az értéktárba
nyolc szakterületi kategóriába bárki javaslatot
tehet a polgármesternél. Az értéktár létrehozása, működtetése érdekében létre kell hozni
egy háromtagú bizottságot, a munkába pedig
be kell vonni a szakmai és a civil szervezeteket. A tapolcai Képviselő-testület úgy határozott, hogy élni kíván a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével, az erre vonatkozó intézkedések már megkezdődtek.
– Befejezéshez érkezett a belvárosi rehabilitáció. Lesz-e ünnepélyes projektzárás?
– Igen, lesz. Fizikai értelemben már befejeződtek a munkálatok, most már csak a pénzügyi rendezések, az elszámolások, a használatbavételi engedélyezések vannak hátra, illetve

néhány olyan karbantartási munka, amely nem
kapcsolódik a projekthez, de most célszerűen
elvégeztetünk. Az ünnepélyes zárókonferencia augusztus 15-16-án, a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét keretében lesz, de már vannak olyan területek, amelyeket a nagyközönség a birtokába is vett. Ilyen például a Tóparti-sétány, amelyen már most is sokan
sétálnak, illetve azok is „felfedezték” már,
akik a Déli Vendégváró Városkapunál közelítik meg Tapolcát, és a parkolóban hagyva az
autójukat, a sétányon, a Tóparton át jönnek
fel a Belvárosba.
– Ha már a Tóparton „járunk”. Mi lesz a
torzóban maradt volt malomépülettel?
– Információnk szerint megvásárolta egy
vállalkozás azt az épületegyüttest, sőt, pályázati támogatást is nyert a felújításhoz. Remélem, hogy rövidesen elkezdődik a beruházás
és az a műemléképület, valamint a benne
megvalósuló tevékenység újabb színfolt lesz
Tapolca turisztikai térképén. Így a Déli Vendégváró Városkapu, a Tóparti-sétány, a Malom-tó és környéke együttesen lesz újabb ékköve a városnak.
– Erre – mint ahogy Ön is mondta – az új
ékkőre fokozottabban kell vigyázni.
– Meg is tesszük! Ehhez nyújt majd segítséget a pályázati támogatással felújított és
bővített digitális térfigyelő kamerarendszer.
Ez a rendszer egy zárt hálózaton keresztül
rögzíti a felvételeket. Ezeknek a megtekintési
lehetősége a rendőrségen is kiépült. Ez azt is
jelenti, ha valamilyen rendkívüli esemény
történik a kamerák által megfigyelt területeken, akkor azt nyomon lehet követni és egyhónapos határidővel visszanézhető. A kamerákat a városba bevezető utaknál,a déli városrészben és a forgalmasabb helyeken helyezték el. De mivel a rendszer továbbfejleszthető, javaslatokat várunk a vállalkozásoktól, a
pénzintézetektől, valamint a polgároktól is az
újabbak kihelyezésére. Ha valaki úgy érzi,
hogy a környezetét, épületegyüttesét, telephelyét veszély fenyegeti, és szeretné jobban
megfigyeltetni, akkor arra lehetőség van. Az
új kamera bekapcsolható az online rendszerbe. A kiépítésnek, a kamera bekapcsolásának
költsége 2-300.000 Ft körül van. A város – a
pályázaton kívül – is csatlakozik ehhez a fejlesztéshez. A Déli Vendégváró Városkaputól,
a Tóparti-sétányon, a Malom-tó és környékén
át a városközpontig szeretnének bekamerázni
a területet, hogy így is óvjuk a több százmillió
forintos nagyságrendű új és a régi helyi értékeinket.
– Augusztus Tapolca ünnepi hónapja. Milyen programokkal várja a város a vendégeit
és az itt élőket?
– Ebben az évben is sokszínű és gazdag lesz
a kínálat. Bízom benne, hogy a gyerekek és a
felnőttek is találnak kedvükre valót közöttük.
Tapolca ismét szélesre tárja a képzeletbeli kapuit és szeretettel várja az idelátogatókat, hogy
együtt ünnepeljenek és szórakozzanak a város
polgáraival.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2013. július 15-től a Tapolca, Hősök tere 11. (Járási
Földhivatal épülete) szám alatt várja ügyfeleit.
Elérhetőségeik nem változtak, melyek továbbra is:
Telefon: 87/510-903, 87/550-130; Fax: 87/510-904; E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 óráig.
Tisztelettel:
Benczik Zsolt
hivatalvezető

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti 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: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ:
87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás
87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető
87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető
87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető
87/511-156
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető
87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető
87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető:
87/511-152
Gyermekjóléti Szolgálat: 87/511-150/195-ös mellék
Polgári védelem:
87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00
óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, 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, Hősök tere 11.
Tel: 87/510-903 87/550-130, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 óráig
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

AKTUÁLIS

„A Tavares-jelentés tudatosan, rafináltan, előre kigondolt dolog volt,
amelynek az volt a célja, hogy Magyarországot kellemetlen helyzetbe hozza”
Lasztovicza Jenőt, a választási körzet fideszes országgyűlési képviselőjét arra kértük, hogy a Parlament legutóbbi döntéseiről és a tervezett intézkedésekről adjon tájékoztatót az Új Tapolcai Újság olvasóinak.
– Képviselő Úr! Az Európai Parlament július 3-án fogadta el az alapvető jogok magyarországi helyzetéről szóló, úgynevezett Tavaresjelentést, amely nem jó színben tünteti fel hazánkat.
– Mindannyian tudjuk, hogy azt az uniós
jelentést, amelyet Tavares portugál képviselő
neve fémjelez, annak idején még az európai
szocialisták kezdték feszegetni a magyar alkotmány-módosításokkal kapcsolatban. Bár
az Unió kérésére a kormány több módosítást
is végrehajtott az Alkotmányon, de úgy tűnik,
ez sem volt elég. Ahogy elhangzott Orbán
miniszterelnök úrtól, annak több oka is lehet,
hogy Magyarországot támadják. Az egyik az,
hogy a magyar kormány az elmúlt 2-3 évben
olyan gazdaságpolitikai döntéseket hozott,
amelyek a nyugati nagy, multinacionális cégeknek, bankoknak nem kedveztek. A Tavaresjelentésen keresztül a szocialista-liberális
többségű uniós képviselők azt akarják bebizonyítani, hogy a jobboldali, kétharmados
többségű országban a szélsőjobboldal megerősödött, a cigányokat bántják, az antiszemitizmus a csillagos eget veri. Számtalan nemzetközi és civil szervezet és a lengyelek is
kiálltak a magyarok mellett, mert véleményük szerint az uniós beavatkozás az ország
belügyeibe már nagyon durva. Magyarországon rendezték meg a Zsidó Világkongreszszust, amelyen a zsidóság vezetői is egyértelműen kiálltak amellett, hogy hazánkban a
zsidóknak nincs félnivalójuk, mert a mostani
magyar kormány az, amely eddig a legtöbbet
nyújtotta számukra. Farkas Flórián, a magyarországi cigányság vezetője, aki országgyűlési képviselő is, bejelentkezett Tavares
képviselő úrhoz, aki fogadta. Ott Farkas
Flórián elmondta, hogy akkor, amikor a
romákról, a magyar cigányság helyzetéről
írnak, jöjjenek el Magyarországra, és személyesen győződjenek meg az itteni állapotokról, beszélgessenek el a cigányokkal. Ha
ezt megtették volna, akkor bizonyossá válhatott volna számukra, hogy ennél a kormánynál a cigányságnak nagyon komoly
támogatottsága van, fontos a minél jobb
életkörülmény biztosítása. Amikor fél évig
hazánké volt az uniós elnökség, akkor is
kiemelt program volt a cigányság integrálása.

Lakcímváltozás
A magánszemély állandó lakcímének változását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
nem kell bejelenteni. Az új lakcímet az
Okmányirodában kell bejelenteni, onnan
– egy belső rendszeren keresztül – a NAV is
tudomást szerez a megváltozott adaokról.
Ha viszont a magánszemély levelezési címe
eltér az állandó lakcímétől, akkor azt már be
kell jelenteni a NAV-nak a ’T34-es nyomtatványon, amely kérhető ügyfélszolgálatainkon,
vagy letölthető honlapunkról (www.nav.gov.hu/
Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok). Az
adatlapot, kitöltve, aláírva 2 példányban személyesen, vagy postán is eljuttathatja a lakóhelye
szerint illetékes hivatalhoz, illetve ügyfélkapus regisztrációval a nyomtatványt elektronikusan is benyújthatja. Fontos, hogy a bejelentőlapon szereplő levelezési cím felülírja a
NAV nyilvántartásában szereplő, korábban
bejelentett levelezési címet.
Tehát a levelezési cím rovatba azt a
címet kell beírni, ahová a magánszemély az
adóhatósági küldemények postázását kéri.
További információ a NAV Általános
Tájékoztató Rendszerén (TCC), a 0640/42-42-42 számon kérhető.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-dunántúli Regionális
Adó Főigazgatóság

Összegezve: azt gondolom, hogy ez a
Tavares-jelentés tudatosan, rafinált módon,
előre kigondolt dolog volt, amelynek az volt
a célja, hogy Magyarországot kellemetlen
helyzetbe hozza. Ezért is született meg egy
rendkívüli ülésen az a parlamenti határozat,
amely kiállt a magyar érdekek, a magyar
emberek mellett. A parlamenti többség kinyilvánította, hogy nem fogadja el a Tavaresjelentésben meghatározott kritikákat, mert
azoknak a jelentős része alaptalan, ezt
támasztják alá a szakemberek jelentései is.
– Az új földtörvény elfogadása és az állami
tulajdonban lévő földek bérbeadása sok vitát
vált ki ma is.
– A Parlamentben is viharos vitákat váltott
ki a földtörvény és az állami földek bérbeadása. De már az elején le kell szögeznem, hogy
amikor 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott az ország, akkor aláírt egy olyan
szerződést a Gyurcsány-kormány, amely azt
érintette, hogy 7 éven belül a magyar állam, a
magyar Parlament az uniós jogszabályokat
átveszi és betartja. Ezek közé tartozik a föld
szabad forgalmazása az Unión belül. Az
Orbán-kormánynak sikerült elérnie, hogy
kapjon az ország még 3 év hosszabbítást.
Hosszú egyeztetések után azalatt a 3 év alatt
elkészült az a földtörvény, amely szerintünk
Európa egyik legszigorúbb földtörvénye,
mert meghatározza, hogy milyen sorrendben
juthatnak földhöz Magyarországon. Először
az veheti meg a termőföldet, aki helyben lakó
gazda és igazolja, hogy több mint 3 éve gazdálkodik, életvitelszerűen folytatja ezt a tevékenységet és megvan hozzá a kellő szakmai
végzettsége. Ha nincs olyan helybeli, aki a
feltételeknek megfelel, akkor 20 km sugarú
körből bárki jelentkezhet. Annak, aki eladni
szándékozza a földterületét, először a magyar
államnak kell felajánlania megvételre, ha az
nem tart rá igényt, akkor a helyi önkormányzatnak, ha annak sem kell, akkor a helyben
lakó gazdának és így tovább. Az értékesítésben egy fék is van. A helyben gazdálkodóknak egy olyan 5-7 fős bizottságot kell létrehozniuk, amelynek döntését, javaslatát az
igazgatósági szerv is jóváhagyja. Tehát a
helyi gazdáknak is beleszólásuk van abba,
hogy kié legyen a termőföld. Igaz, hogy
termőföldhöz juthat nálunk is minden uniós
országban élő ember, de maximum egy hektár területhez. A spekulációs és befektetési
földvásárlások így visszaszorulhatnak, hiszen
ahhoz, hogy valakinek Magyarországon föld-

je legyen, a már felsorolt feltételeknek meg
kell felelnie. Nem hiszem, hogy van Európában olyan ország, ahol magyar ember bármekkora földterülethez hozzájuthatna. Az adott
országok földtörvényei szigorúan védik az
ottani gazdák érdekeit.
– Mi a helyzet az állami földek bérbeadásával?
– Ez azért fontos számunkra, mert a kis családi és közepes gazdaságokat kívánjuk támogatni. Azt szeretnénk, ha a vidéken élőknek
tudnánk biztosítani olyan lehetőséget, hogy a
saját gazdaságukból el tudják tartani a családjukat és esetleg még egy-két alkalmazottat. Az
elmúlt időszakban is voltak bérbeadások, azok
akkor úgy működtek, hogy több száz hektáros
birtokokat kaptak meg egyes magánszemélyek
vagy cégek. A mostani cél az, hogy 30-50 hektár közötti terület jusson egy-egy gazdálkodónak. Míg a szocialisták egy-egy termelőnek
akár 300 hektárt is adtak bérbe, addig ugyananynyi területet most az állam 8-10 gazdálkodónak. Gőgös Zoltán képviselő úr a Parlamentben
számtalanszor kritizálta ezt az eljárást, de ha
visszanéz arra az időre, amikor ő volt az államtitkár a Mezőgazdasági Minisztériumban, ott
valóban voltak „földmutyik”, mert csak a szűk
klientúrájuk kaphatott nagyon sok földet. Ez
most megszűnt, mert a földtörvény is leírja,
hogy egy embernek maximum 300 hektár föld
lehet a tulajdonában, és ehhez más magánszemélyektől és az államtól még bérelhet, de maximum 1200 hektáron gazdálkodhat.
– A devizahitelesek megsegítése is állandó
napirendi téma a Parlamentben is.
– A kormány már több alternatívát nyújtott
és biztosított az elmúlt másfél évben a devizahitelesek megsegítésére. Voltak, akik éltek
vele, voltak, akik nem akartak, vagy nem tudtak élni vele. Egyet azonban le kell szögezni,
hogy ez a devizahiteles-probléma nem most
kezdődött, hanem 8-10 évvel ezelőtt, amikor
a bankok reklámozni kezdték, hogy svájci
frankban érdemes felvenni hiteleket, mert nagyon kedvezőek. Közben megnövekedett a
svájci frank árfolyama, és így a hitelek és a
kamatok is nőttek. Azt azért meg kell jegyezni, hogy 2007-8-ban az Unió is jelezte a magyar kormány felé, hogy ne engedje a lakosság eladósodását, mert óriási problémák lesznek. Az akkori Gyurcsány-Bajnai kormányok
nem foglalkoztak ezzel, nem figyelmeztették
a lakosságot a veszélyre, és a bankokat sem
szólították fel arra, hogy ne hitelezzenek
ilyen formában. Míg a környező országokban

a bankok csak egy ideig folyósították az ilyen
típusú hiteleket, majd lezárták azokat, addig
ez nálunk nem így történt. Ahhoz, hogy Magyarország lakossága így eladósodott, közrejátszott az akkori kormány is, Bajnai Gordon
gazdasági miniszterrel az élen. Ma sokan elgondolkodnak azon – köztük a magyar kormány is –, hogy mit lehet még tenni a devizahitelesekért. Most egy olyan hármas kombináción gondolkodik a kormány, amelyben a
bank, a magánszemély és a kormány is felelősséget vállalna. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy azoknak az embereknek is
van felelőssége, akik a hiteleket felvették. Régen a józan paraszti ész azt diktálta, és a közmondás is azt mondta, hogy addig nyújtózz,
ameddig a takaród ér. A hitelfelvételre buzdító hirdetések, reklámok viszont azt sugallták, hogy ezeket könnyű lesz majd visszafizetni. Sok olyan család van, amelyik devizahitelt vett fel, és az első években nyereséget
realizált rajta, és abból mások nem kaptak. De
még több azoknak a családoknak a száma,
amelyek nem vettek fel ilyen típusú hitelt, de
most a devizahitelesek terhét nekik is viselniük kell, az ő adóforintjaikra is szükség van
a támogatáshoz. Mint országgyűlési képviselő a választóimtól számtalan olyan véleményt
hallok, amelyek arról szólnak, hogy ők nem
vettek fel a kezdetekkor kedvező, nyereséges
svájci frank alapú hitelt, most pedig, hogy a
hitelesek bajban vannak, miért kell nekik is
fizetniük mások helyett? Őket is meg lehet
érteni. A magyar kormány nincs egyszerű
helyzetben, de segíteni akar. Még egy mondat. A devizahitelesek elmentek tüntetni
Orbán Viktor házához. Miért nem Gyurcsány
Ferenc, vagy Bajnai Gordon házához, vagy
az MSZP székházhoz mentek tüntetni, akkor,
amikor az ő adósságuknak az okozója nem a
mostani kormány? Miért azt a kormányt kérik
számon, amelyik szintén áldozata ennek a helyzetnek és miért nem az okozóit?
NHE

Sajtóközlemény
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Veszprém Megyei Választmánya 2013.
július 11-ei ülésén ismét dr. Kovács Zoltánt
választotta elnökének.
Alelnökök: dr. Kontrát Károly, Lasztovicza
Jenő, Porga Gyula, Stolár Mihály és
Talabér Márta. Az Országos Választmányba dr. Kövér Lászlót és dr. Kontrát Károlyt
delegálta a területi választmány.

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez
köthető közterületek átnevezése
Tisztelt Tapolcai Lakosok!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött 2013. július 1-jei hatállyal
több utcanév módosításáról (régi utcanév – új
utcanév): Kunfi Zsigmond utca (573. hrsz.) –
Sallay Misi utca; Kulich Gyula utca (1585.
hrsz.) – Tanúhegyek utca; Zalka Máté utca
(1595 és 1641. hrsz.) – Ősz utca; Zalka Máté
utca (1637/6. hrsz.) – Tavasz köz; Somogyi
Béla utca (1653. hrsz.) – Vincellér utca;
Ságvári Endre utca (2015. hrsz.) – Keszler
Aladár utca; Rózsa Ferenc köz (2258. hrsz.)
– Attila köz; Rózsa Ferenc utca (2268. hrsz.)
– Géza fejedelem utca; Úttörő utca (2569.
hrsz.) – Bárdos Lajos utca; Mónus Illés utca
(2859. hrsz.) – Marton László utca; Engels
Frigyes utca (2964. hrsz.) – Szálloda utca;
Sallai Imre utca (3152. hrsz.) – Bertha Vince
utca; Mező Imre utca (3188. hrsz.) – Móricz
Zsigmond köz; Landler Jenő utca (4353.
hrsz., Diszel) – Ács Ferenc utca; Névtelen
utca (Diszel) – Botár Árpád utca.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportja az utcanevek megváltozását a lakcímnyilvántartásba átvezette.
Több utcában a helyi rendelet alapján a

házszámok is rendezésre kerültek. A módosítás miatti házszámtáblák a Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál térítésmentesen igényelhetők. Az új utcanévtáblák kihelyezése
hamarosan megtörténik.
Amennyiben valakinek az utca, vagy házszámváltozással kérdése van, a Hivatal Általános Igazgatási Csoport vezetője készséggel
ad felvilágosítást.
A változásokról szóló határozatokat az
érintetteknek megküldtük.
Az adatváltozás miatt a fenti közterületek
valamelyikében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek lakcímadatot tartalmazó okmányainak (lakcímigazolvány, forgalmi engedély, egyéni vállalkozói igazolvány) cseréje szükséges.
A Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal
Okmányirodai Osztálya az okmányok cseréjére felkészült.
Ügyfélfogadási időben az ügyfélhívó automatából kért sorszámmal, vagy előzetes időpontfoglalás alapján tudják az okmányokat
cserélni. (Időpont foglalására személyesen, a
06/87/511-420-as telefonszámon, vagy a
www.magyarorszag.hu vagy a www.tapolca.hu
honlapokon van lehetőség.)

Új Tapolcai Újság

Az illetéktörvény szerint a lakcímigazolvány, az egyéni vállalkozói igazolvány
és a forgalmi engedély cseréje utcanévváltozás miatt illetékmentes. Ha azonban az
okmányok más adataiban is változás történt
a közterületnév változásán kívül, úgy az eljárás illetékköteles. (Az okmányok pótlása
is.)
Az okmányokat a közelgő választásokra
tekintettel is szükséges cserélni – elsősorban
a lakcímigazolványokat –, mert adateltérés
esetén (az okmány érvénytelensége miatt) a
választójog nem gyakorolható.
Az utcanévváltozással kapcsolatos okmánycseréről az Okmányiroda munkatársai
tudnak bővebb tájékoztatást adni a 87/511405-ös, a 87/511-407-es, valamint a 87/511401-es telefonszámon, továbbá e-mailben az
okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu címen.
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal felvette a
kapcsolatot a közüzemi szolgáltatókkal annak
érdekében, hogy a változások átvezetése a közművek tekintetében is megtörténjen.
Megértésüket és türelmüket köszönöm!
Ughy Jenőné
jegyző
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Kötöttpályás ünnep – nyílt nap keretében
Talán a bizonytalan időjárási körülményeknek köszönhetően idén kevesebben
látogattak el a hatodik alkalommal megrendezett Vasutas Nyílt Napra, ennek ellenére családias és vidám hangulatot teremtettek a résztvevők július 6-án a vasútállomás körüli szabad területeken.
A rendezvény egy kerek évfordulós megemlékezéssel kezdődött. Az állomás területén
található életfánál gyűltek össze az ünnepség
résztvevői, hogy a Himnusz közös éneklése

Memento

után meghallgassák Gelencsér László helyi
állomásfőnök tartalmas gondolatait az idén
50 esztendős NOHAB mozdonyokkal kapcsolatban, a „turcsiorrú” gépcsodákról, amelyeket Tapolcán különösen nagy becsben tartottak.
Rohonczy Béla nyugalmazott mozdonyvezető is elérzékenyülten emlékezett: – 1963-ban
megkezdődött a 20 darab mozdony üzembe
helyezése. A 001-es és a 002-es már májusban menetrendi szolgálatba állt. 1964 elejére
a többi gép is megérkezett… A
NOHAB-ok lettek a MÁV elit
gépei, hiszen a kormányzati
vonatokat is velük továbbították. Nagy megbecsülést vívtak
ki maguknak, mint a mozdonyvezetők, mint a karbantartó személyzet körében. Az
utazóközönség is hamar megkedvelte őket – fogalmazott az
egykori „vezér”, majd röviden
kitért személyes élményeire is.
– A 001-es másfél évig volt beosztott mozdonyom, a „Tizeske” pedig húsz évet és két hónapot szolgált hűségesen. Enynyi volt a Tapolcán eltöltött ideje is. Valószínű, hogy a MÁV
keretein belül nekem volt a
leghuzamosabb ideig beosztott
NOHAB-om. Abban az időben
sajátunknak tekintettük őket,
becenevük és szinte személyiségük is volt – mondta.
Az ünnepi percek záróakkordjaként Lukács György területi
igazgató és Gelencsér László
állomásfőnök koszorút helyeFotó: Dancs
zett el az életfánál.
A már nagy népszerűségnek

Tapolcai Nyár 2013
Városunk számtalan tradicionális programmal kedveskedik minden évben polgárainak és az idelátogatóknak. Ezek közül
az egyik legkedveltebb a Tapolcai Nyár,
helyszín a Víziszínpad. Július 11-én az Intermezzo Latin Club és Muri Enikő nyitotta
a sort.
Az egyre népszerűbb latin zenei stílus képviselőiként érkeztek a rendezvénysorozat helyszínére, a Víziszínpadra, egyenesen Zalaegerszegről az Intermezzo Latin Club együttes tagjai, hogy a 2013-as Tapolcai Nyár első fellépőiként szórakoztassák a nagyérdeműt.
Közel két órás fellépésük közben köszöntötte a szép számú szórakozni vágyót Bognár
Ferenc, a Tamási Áron Művelődési Központ
igazgatója, aki hangsúlyozta, idén négy alkalommal, csütörtök esténként két fellépő szó-

örvendő főzőverseny helyszínén elsőként
Sólyom Károly, városunk alpolgármestere
szólt elismerően a vasutasságról, miszerint
ahol ilyen szakma iránti szeretet, tisztelet és
alázat tapasztalható – mindez családias
légkörben – oda örömmel jár az ember dolgozni.
Lukács György területi igazgató is e gondolatok jegyében nyitotta meg a gasztronómiai versenyt, amelyre ezúttal 12 csapat nevezett, végül a tapolcai PFT „Sínművészek”
csapata diadalmaskodott.
Emellett számos program várt kicsiket és

Fotó: Dancs

A vasútállomáson járműtechnikai kiállítás keretében kézi hajtány, OVG,
PVG kipróbálására is nyílt lehetőség

Fotó: Dancs

Pörkölt vasutas módra

nagyokat a nyílt napon. Volt aszfaltrajzverseny, csocsó bajnokság minden korosztálynak, trambulin, ugrálóvár, játszóház, és Peti
bohóc is várta és szórakoztatta az aprónépet.
Az állomás raktárában a hagyományos
vasútmodell- és makettkiállítás varázslatos
világa tárult a látogatók szeme elé. Itt is egy
kerek évfordulót ünnepeltek: két évtizedes
múltra tekint vissza a veszprémi Baross
Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub.
Ezúttal is a helyi „Batsányis kollégákkal”
állítottak ki valósághűen berendezett terepasztalaikon.
Délután a vagonszínpadon kulturális
programok keretében mulatták az időt a
résztvevők, felléptek a Tapolcai Musical
Színpad tagjai, a Belly Flame Hastánccsoport, Lesenceistvándi Csillagok Tánccsoport,
Domján Tamás énekes (Calypso Band), valamint az elmaradhatatlan Szilágyi Benedek
gitárművész.

Kalauz az alkalmazott művészetek
csodálatos világába

rakoztatja a közönséget, majd a Tapolcai
Nyár rendezvénysorozat befejeztével néhány
napon belül indul a Tapolcai Ünnepi Napok
és Borhét, amelyre a szervezők idén is mindenkit szeretettel várnak.
Muri Enikő, az X-Faktor második szériájának második helyezettje közel harmint percen
át szórakoztatta a közönséget.
Július 18-án a Tapolcai Kamarakórus színvonalas műsorával vette kezdetét a program.
A 21 esztendeje alakult zenei formáció országos fesztiválkórus minősítéssel is rendelkezik.
A Török Attiláné vezette társulat megalapozva
az alaphangulatot az őket követő pécsi formáció, a Daniell Speer Brass kvintettnek, amely a
hazai rézfúvós kamarazene jeles képviselője.
Ahogy ők fogalmaztak: egy showkkoló
zenekar!

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Vérpezsdítő dalok, fantasztikus zenészek varázsoltak hamisítatlan karneváli
hangulatot a Malomtó partjára
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Vörösváry Ákos nyitotta meg a kiállítást, háttérben a nemART csoport tagjai
A City Galéria július 19-én nagy érdeklő- fajok a mindennapok művészete, nem kell
désre számottartó kiállításnak adott otthont. ahhoz múzeumokba, galériákba járni, hogy
Három, tapolcai származású alkotó, Kalácska találkozhassunk magukkal a művekkel. ÉlelZsana formatervező, valamint Pész Zsófia és miszer vagy műszaki üzletek polcain, autóErdélyi Sarolta Ágnes tervezőgrafikusok az szalonok kirakataiban, könyvesboltokban, a
alkalmazott művészetek világába kalauzolta a házak falán, mondhatni úton-útfélen találkozkiállítás résztvevőit. Tevékenységük jellegére hatunk velük, és folyamatosan hatnak ránk,
amiről talán fogalmunk sincs. Folyamatosan
utalt csoportjuk találó neve a nemART is.
A résztvevőket Vörösváry Ákos, az Első a hatásuk alatt vagyunk öntudatlanul is,
Magyar Látványtár alapítója, művészeti amitől akár meg is ijedhetnénk – fogalmazott
vezetője köszöntötte, majd beszédében kitért Vörösváry Ákos.
Majd végezetül a múlt „etno-dizájnerei”a „négyzetméterekhez” és „kirakatokhoz” jutó művészetről, szólt a kiállítás műfaji sajá- ről tartott cizellált eszmefuttatást, a kádármestosságairól is. – A nagyközönség szemében terektől, cigánykovácsoktól Korniss Dezsőn át
sajnálatos módon mostoha terület az alkal- Moholy-Nagy Lászlóig.
Az oldalt készítette: Dancs István
mazott művészet... Pedig az alkalmazott mű-
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Van harmadik út
Van harmadik út címmel tartott sajtótájékoztatót július 2-án a posta előtt Gestmár
Ferenc, az LMP Veszprém megyei választmányi tagja és Mészáros Katalin, a párt választókerületi felelőse.
A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy
egymillió 700 ezer példányban megjelent a Lehet Más a Politika LáMPás című kiadványa.
Mint Gestmár Ferenc elmondta, véleményük
szerint a jelenlegi kétpólusú politikai berendezkedés nem tudja megoldani a társadalmi problémákat. Politikai és gazdasági sokszínűségre van
szükség. Szeretnék, ha minél többen felismernék,
hogy a politika nem „úri huncutság”, hogy a közügyekbe való beleszólás is politika, legyen szó
iskolabezárásról, az adók elleni tiltakozásról, vagy
egy városban a kerékpárút fejlesztésről. NHE

Szent Koronával
egy élhetőbb
Magyarországért?
Tapolcán tartott tájékoztatót Borbély József,
az Apostoli Magyar Királyság kormányzója, a TEMPO Párt elnöke. A rendezvénynek július 17-én, a Fő tér 11. 1. emeleti terme adott otthont.
A megjelenteket tájékoztatta az Apostoli
Magyar Királyság történelmi hátteréről, megalakulásáról, jelenéről, működésről.
Szólt az általa alapított Szent Korona Bankról, amely minden magyar állampolgár tartozását átvállalta, így nem adósai többé senkinek.
Amennyiben a korábbi hitelezők követelése mégis jogszerű, azt a Szent Korona Bank kiegyenlíti, mentesíti az eladósodott embereket – ehhez
egy egyszerű regisztrációra van csak szükség.
Ahogy fogalmazott: a Szent Korona minden
jog és tulajdon forrása, önmagát felosztva áll az
emberek rendelkezésére.
Dancs István

Múzsák és a bor randevúja
Idén 8. alkalommal vált valóra az álom, és
ebből 4. alkalommal a Szent György-hegyen. Álom, hiszen ekképp aposztrofálták
a Ghymes Fesztivál szervezői azt a rendezvényt, ahol összegyűlnek azok a műkedvelők, akik a zene, színház és irodalom
művészete mellett a bor szeretetének is
hódolnak.
A július 5-7- ig tartó fesztivál idén is rengeteg embert vonzott és nyújtott számukra
tartalmas, művészi kikapcsolódási lehetőséget. Szakítva a hagyománnyal, idén a fesztiválmegnyitót nem Tapolcán, hanem a hegymagasi Szent György Pincénél tartották. Az
egybegyűlteket Sólyom Károly, Tapolca város alpolgármestere, Lasztovicza Jenő, a VMÖK
elnöke, országgyűlési képviselő és Szarka
Gyula, a GHYMES együttes és a Fesztivál
alapítója köszöntötte. Sólyom Károly beszédében hangsúlyozta: – Olyan értéket képviselnek a művészek, akár a zene, akár az irodalom, színház területén, ami nagyon-nagyon
fontos az itt élő emberek számára. Ez az értékőrzés az utóbbi időben szorosan összefügg
a borkultúrával is.
Lasztovicza Jenő arról szólt köszöntőjében, hogy már az a táj, amely körülvesz ben-

A Péntek Esti FrÁSZ mindent vitt
A Tapolca Kft. a már jól bevált recept szerint július 19-én ismét megrendezte – nagy
tömegeket megmozgatva – a Péntek Esti
Frászt. Volt itt minden: kicsik és nagyok
egyaránt találhattak maguknak programot, szórakozási vagy kedvezményes vásárlási lehetőséget a Fő téri üzletekben.
A forgalomtól elzárt belvárosban is számtalan program várta az érdeklődőket. A színpadon Partics Roland Hunor (Helikon Rádió)

Házasságot
kötöttek:
Hegedüs Jenő és Danó Mária
Sárközi Attila és Deli Zsuzsanna
Tóth Attila és Dóra Bernadett

Fotó: Dancs

Számtalan program, nagy érdeklődés

Évfordulók
1851. július 1.
162 éve
Megkezdte működését az első
intézményes postai szerv
(postaexpedition) Tapolcán.
1968. július 1.
45 éve
Megkezdte működését a Tapolcai Városi Tanács
VB Közületi Szolgáltató Üzeme.
1848. július 6.
165 éve
E napon kelt levelében Csányi László tapolczai
főszolgabíróhoz, Vargha Lajoshoz írt levelében a
nemzetőrök bevonulásáról írja, hogy „egyik járás a
másikkal össze ne keveredjék, ezért holnapi napon,
azaz f. hó 7-én Kis-Komáromban megjelenendő
szántói járásnak helyet adva, a tapolcai járás ide
/Kanizsára/ jövend.” A tapolcai nemzetőröket
Vargha főbíró vezette. Ruházatuk vászonzubbony,
vászonnadrág vörös zsinórzattal és sapkával.
1913. július 6.
100 éve
Elkészült a tapolcai kórház alaprajza. Építésével
Keszler Aladár tapolcai építészt bízták meg.
1828. július 9.
185 éve
Diszelben született Poklostelki Ács Ferenc 48-as
honvéd hadnagy.
1983. július 11.
30 éve
A tóparti ifjúsági házban Mikus Gyula festőművész kiállítását Udvardi Erzsébet nyitotta meg.
1933. július 15.
80 éve
Rubik Ernő mérnök délelőtti terepkutatása után,
este előadást tartott tapolcai érdeklődőknek a
vitorlázó repülésről.
1913. július 20.
100 éve
Megszűnt a Tapolcán kiadott Balatoni Hírlap.
1938. július 24.
75 éve
Állástalan tanítónők szervezkedéséről írt a helyi sajtó.
1908. július 30.
105 éve
Borzalmas tűzvész Tapolcán. Leégett 91 ház,
170 melléképület. 105 család minden vagyona a
tűz martaléka lett.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

nünket, természeti csoda és ez még párosul a
kiváló minőségű borokkal. – Külön örülünk,
hogy az itt lévő borászok is bekapcsolódtak
ebbe a fesztiválba, látják, milyen lehetőségeket
nyújt egy olyan rendezvény, amelyen több száz,
több ezer ember fordul meg a három nap alatt.
– Kérdezték tőlem a riporterek, miért pont
itt csináljuk? Mert valaki eljön ide és csak leül
a fűbe, egy pohár borral a kezében, és ha
emellé még társul egy kis zene, színház, irodalom, akkor már biztos vagyok benne, hogy mindenki jól érzi magát – mondta Szarka Gyula.
A megnyitót követően – három napon át –
számtalan, magas színvonalú műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Szarka Tamás
közönségtalálkozójával egybekötött költői estje után, Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
című előadás került bemutatásra a Csavar
Színház előadásában, majd pedig reneszánsz
táncház várta a bulizni vágyókat. A másnap
reggeli geotúra, kellemes felfrissülést biztosított a táncházban elfáradt mulatóknak és egyben felfedte a Szent György-hegy rejtett és
népszerű kincseit. A Ghymes: 30 Fényév koncert a háromnapos fesztivál csúcspontja volt.
Utána még hajnalig kaphatta a táncot a fáradhatatlan közönség.
Havasi Gábor

műsorvezetése mellett gyermek zumba, a Roppantós Táncegyüttes, a Tapolcai Musical Színpad tagjai, a Khalida Hastánccsoport, Arany
Timi énekesnő szórakoztatta a nagyérdeműt,
emellett látványos perceket szerzett a Fashion,
Vigona és Black Star Divat bemutatója is.
A fiatalabb generációnak sem kellett unatkozni: aqua zorb, bungee trambulin, óriás
csúszda, pónik, kalandpark, az ingyenes kínálatban pedig családi fotózás, légvár, babasarok, térsakk, valamint a TVSE Sakk Szakosztályának országos korosztályos sakkbajnokság résztvevői várták a vállalkozó kedvűeket,
de volt íjászat és karikatúra-készítés is.
A belvárosi üzletek késő estig 20-50 %
kedvezményt kínáltak portékáikból. A nyár
első és egyben utolsó Péntek Esti Frásza záróakkordjaként látványos tűzshowt tekinthettek
meg, a bulizni vágyók DJ. IPA-val mulathatták az időt.
Dancs István

Országos találkozó
és szakmai
konferencia
A Város és Faluvédők Szövetsége „Hungaria Nostra” országos találkozójának
és szakmai konferenciájának Nyíregyháza adott otthont július 11-13. között.
A találkozón 28 városszépítő és városvédő egyesület 107 képviselője vett részt,
köztük a Tapolcai Városszépítő Egyesület
elnöke, dr. Zsirai Ferenc.
Az ünnepélyes megnyitót követően a
20, 25 és 30 éve működő egyesületek
képviselői elismerést jelentő Emléklapot
vehettek át. A 30 éve működő tapolcai
egyesület is az elismertek között volt.
Podmaniczky-díjban 15 személy részesült.
A kiváló előadások után négy szekcióban nyílt lehetőség a vélemények és javaslatok ismertetésére. Dr. Zsirai Ferenc az
ifjúsági és örökségvédelmi szekcióban
mondta el a tapolcai tapasztalatokat és
javaslatokat tett a feladatok mind hatékonyabb ellátására.
A négy szekció javaslatai alapján 17 pontos olyan ajánlást fogalmazott meg és fogadott el a Szövetség, amelyben a helyi vonzerők ismertté tételét, kis lélekszámú falvakban a régi postaházak eredeti állapotban történő felújítását, a helyi védelem alatt álló
épületek egységes szabályok szerinti értékmentését, a csereüdültetés, a falusi turizmus
ösztönzését, a civil szféra összefogását, a gyerekek és az ifjúság bevonását tűzték ki célul.
A kiváló szakmai programok, a nagyszerű előadások mellett a kulturális rendezvények, a kirándulások is maradandó élményeket nyújtottak a résztvevőknek. NHE

Nagy siker,
kis borászat
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
tapolcai székhelyű kis családi pincészet az
Effendy-vin Kft., amelynek boros gazdája
elindult szerencsét próbálni a nagyvilágba.

Gólyahír

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
gyermeke: Regő
Veres Gábor és Darvalics Bianka
Gratulálunk!

Tájékoztatás forgalomkorlátozásról
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
2013. augusztus 14-20.
Rendezvény helye: Tapolca, Köztársaság tér. A forgalomkorlátozás
ideje: 2013. augusztus 13-21. Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a
rendezvény ideje alatt forgalmirend-változás lép életbe, a forgalomkorlátozással érintett közterületek: Köztársaság tér, Halápi út, Vörösmarty utca, Bem Apó utca,
Mónus Illés utca, Kisfaludy utca, Ady Endre utca. A rendezvény idejére a Köztársaság térről
a gépjármű forgalom minden irányból kitiltásra kerül, kivéve a lakók, a hotel vendégei és a
mentők, rendőrség, tűzoltóság járműveinek behajtása kerül biztosításra. Közösségi közlekedési szolgáltatatásait érintő változások: A forgalomkorlátozás érinti az MB Balaton, a Somló
Volán és a társ Volán társaságok járatait, a Köztársaság téren lévő autóbusz megállóhely a
rendezvény ideje alatt nem működik, az autóbuszok a Vörösmarty-Kossuth utca útvonalon
közlekednek, ideiglenes megállóhely a Vörösmarty u. 12. szám kerül kialakításra.
Kérjük a lakosság megértését!
A szervező: Tapolca Kft.

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki a 2012.
évben az egyik a Kazinczy téren található társasház ügyében eljáró illetékes személyként a
2012. évi kimutatás szerint 4.000.000 Ft többlet bevételt elsikkasztott – pontosabban nem
tud vele elszámolni –, hiányos könyvelést
vezetett, a társasházi törvényben előírt nyilvántartások nem visszaellenőrizhetők, felelős

személy nem érhető el.
- Nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki a Viszló utcában
található egyik társasház 2011. január hó 01.
nap és 2012. december hó 31. nap közötti
időben a lakók által részére befizetett közös
költség összegével (507.100 Ft) nem tudott
elszámolni. Bűncselekménnyel okozott kár:
507.100 Ft.
Molnár András r. százados
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Az Effenpergel család a minőségi
bor előállításának elkötelezettje
Így is kezdődhetne a történet, ha mese lenne, azonban ez nem mese ez a színtiszta valóság. Történt ugyanis, hogy a 10 ha-on gazdálkodó borászat mindig vidám tulajdonosa,
Effenpergel Győző a számos környékbeli bormustra, borverseny mellett kiválóságait az ország két legnevesebb borversenyére is nevezte, ahonnan nagyon szép eredményekkel
tértek haza, öregbítve a balatoni minőségi
borok hírnevét. A XXXIV. Országos Borversenyen: az Apostol Jégbor – ezüst, a Balatonedericsi Chardonnay – arany, a Mea Culpa –
kategória győztes arany (természetes borkülönlegességek kategória) helyezést ért el, míg
a Nemzetközi VinAgora 2013 versenyen: a
Balatonedericsi Chardonnay – ezüst, az Apostol Jégbor – arany, a Mea Culpa – Championdíjat kapott, utóbbira azért is nagyon büszkék,
mert ilyen díjat ők hoztak először régiónkba.
Az Effendy-vin Kft. szeretné megmutatni,
hogy ezekben a kis családi értékeken nyugvó
gazdaságokban is ott van a potenciál arra,
hogy kiváló minőségű terméket állítson elő és
szeretnék ezzel képviselni vidékünket, „a vidéket” egyaránt ország és világszerte. HG
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„Egészségfejlesztéssel Tapolca
kistérség lakosságáért” II. rész
• Prevenciós aktivitás és kapacitások •
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program pályázatán
115.869.659 Ft-ot nyert a kistérség lakosságának egészségfejlesztésére. Sorozatunkban a dr. Pácsa Szilvia egészségpolitikus
közgazdász által készített Programtervből
közlünk részleteket, valamint a megvalósítás kétéves időtartamának (2013-2015)
eseményeiről készítünk írásokat, interjúkat. Most a kistérség egészségügyi ellátásának „térképét” mutatjuk be. Az adatok a
Programterv készítésének idejét tükrözik.
A kistérségben prevenciós tevékenységet
számos szereplő végez: egészségügyi szolgáltatók, szociális szolgáltatók, oktatási intézmények, civil szervezetek. Az egyes szereplők prevenciós tevékenysége között több ponton lehet felfedezni kapcsolódást (pl. a szociális szakemberek és a háziorvosok között,
az ÁNTSZ szakemberei és az oktatási intézmények között), de az aktivitások többsége egymástól függetlenül történik.
A háziorvosok az egészségmegőrzés legfontosabb szereplői tudnának lenni, de gyógyításra fordítható idejüket is jelentősen korlátozza az olyan, halaszthatatlan kötelezettség, mint az adminisztráció és a szakképzés.
A prevenció, mint nem sürgősség aktivitás,
rendszeresen hátrébb szorul a tennivalók sorában – annak ellenére, hogy fontosságát, hasznosságát valamennyien és egyöntetűen vallják.
Többségük nem jut tovább annál, hogy fogékonynak tűnő pácienseiket megpróbálják
rábeszélni az életmódváltásra: a cigaretta és
az alkohol elhagyására, a diétára, a testmoz-

gásra. Legalább 50%-uk éves rendszerességgel részt vesz valamilyen, saját maguk, az
önkormányzat vagy egy-egy civil szervezet
által rendezett szűrési, egészségnevelési akcióban (főként kardiovaszkuláris területen).
Valamivel kisebb arányban részt szoktak
venni műszer- és gyógyszercégek támogatásával szervezett diabetológiai, onkológiai,
allergológiai szűrésekben is, alkalmanként
20-40 fő részvételével.
A fogorvosok prevenciós szerepe az elmúlt
évtizedekben visszaszorult az iskolák falai
közé. Felnőttek számára rendezett szűrési,
egészségnevelési eseményre alig 1-1 alkalommal kerül sor a kistérségben évente. Szerepük
az egészségfejlesztésben igen fontos lenne, a
jelenleginél sokkal jelentősebb mértékben.
Felmérésünk során egyértelműen készek a
jelenleginél sokkal jelentősebb szerep vállalására.
A védőnők igen aktívak a megelőzés terén.
Bár tevékenységük fókuszában a gyermekek
vannak, a családokon keresztül igen jelentős
mértékben tudnak hatni a felnőttekre is. Tevékenységük sokrétűsége és a gazdasági/társadalmi problémák utóbbi években történő megszaporodása miatt igen leterheltek mind
pszichésen, mind pedig fizikálisan. Rendszeresen vesznek részt a háziorvossal és az
ÁNTSZ-szel közösen szervezett szűrési,
megelőzési programokban. Ők azok, akik
szinte minden egészségfejlesztési programról
tudnak, illetve abba bevonódnak. Készséggel
kapcsolódnak bármilyen egészségnevelési
aktivitásba, de további terhelhetőségüknek
kicsi az esélye.
Folyt. köv.

Közösségi ház összefogással
A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
életében meghatározó és fontos dátum
2013. július 1-je. Ugyanis azon a napon írta
alá Császár László polgármester és az Egyesület elnöke, Sárközi Szaniszló azt a szerződést, amelynek értelmében a Csobánc-laktanya kapuépületét a város bérleti díj mentesen átadja a civil szervezetnek abból a célból, hogy ott Közösségi Házat hozzon létre.
Mint Sárközi Szaniszlótól megtudtuk, már
több mint egy éve megszületett annak a gondolata, hogy ott egy közösségi színtér alakulhasson ki. A város vezetése nyitott volt erre a
kérésre. Köszönet érte! A lakótelepen élők
közössége már eddig is sokat tett azért, hogy
az épület állagát megóvják, de rendbe tették
az udvarát is. – A további, nem kevés munkálathoz a lakótelep, a város és a helyi vállalkozók segítségét kérjük, hogy megvalósulhasson az álmunk, hogy legyen a Dobó Lakótelepnek egy Közösségi Háza – tette hozzá
az elnök.

– Fontos a városnak, hogy a civil szerveződéseket támogassa – hangsúlyozta Sólyom
Károly alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. – Örülök annak, hogy ez az
egyesület is megmutatta, hogy nemcsak terveik, álmaik vannak, de sokat is tesznek
azért, hogy ezek megvalósuljanak. Így találhatott nyitott kapukat az az elképzelésük,
hogy a volt portaépületben Közösségi Házat
alakítsanak ki. A Dobó Lakótelepen már működik két nagyon aktív civil szerveződés, amelyekhez a „lakótereket” az Önkormányzat biztosítja. De nemcsak itt, hanem a város más
területein is támogatjuk a hasonló elképzeléseket. Legutóbb az IPA helyi szervezetének
biztosítottunk találkozásokhoz alkalmas helyiséget. Tapolca eddig is nyitott volt és a jövőben is nyitott lesz az olyan civil kezdeményezések felkarolásában, amelyek nemcsak egy szűk rétegnek, hanem a lakosság
nagyobb csoportjának kínál és ad tartalmas
közösségi életet.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
A DRV Zrt. értesíti a lakosságot, hogy csalók a DRV Zrt. munkatársainak kiadva
magukat, „ivóvíz arzéntartalmának vagy vízminőség vizsgálata” címén pénzt kérnek a
fogyasztóktól el nem végzett szolgáltatásért.
Ennek megelőzése érdekében mielőtt idegent beengedünk lakásban kertünkbe, érdemes a
következőket végiggondolni, ellenőrizni:
1. Tudunk az érkezéséről? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb.) szakemberei főleg akkor
jönnek, ha mi hívtuk őket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükről! Soha nem akarnak
bemenni a házba, kivéve ha a mellékmérő a házban van, vagy előre egyeztetett belső hálózati
meghibásodást ellenőriznek előzetesen egyeztetett időpontban.
2. Van nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, ellenőrizzük azt! Céges gépjárművük el van látva a társaság logójával.
3. Fontos: a szolgáltatók szakemberei nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen munkájukért!
Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre!
Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon!

MESTERSÉGEM CÍMERE

Akinek hobbija a mestersége
A már második éve futó rovatunk a kétkezi
munka dicséretére, mesterségek és mesterek bemutatására vállalkozik. Most Pál
Krisztián autóvillamossági szerelővel készített interjúnkat olvashatják.
– Krisztián! A matchboxok világa, gyűjtése
vezette odáig, hogy arra is vállalkozzon, hogy
ne csak szétszedni, de összeszerelni is tudjon
egy autót?
– Volt matchbox gyűjteményem, de nem
attól vezetett az út a szakmához. Nem is tudom, hogy honnan jött ez az elhatározás. Az
első szakmám kertészeti gépész, az autóvillamossági szerelő végzettségemet 1995-ben
szereztem meg Veszprémben. Bár kertészeti
gépészként nemcsak kisebb gépeket, köztük
fűnyírót javíthattam volna, de traktorokat is,
mégis a második szakmám állt hozzám közelebb. 1996-tól vállalkozóként dolgozom.
– Hol van a műhelye?
– Tapolcán, a Szent György utcában van a
műhelyem, de lassan már kicsi lesz. Ezért
szeretnék egy nagyobbat nyitni. Az is
Tapolcán lesz.
– Alkalmazottjai vannak?
– Igen. Kettő, de a piac azt diktálja, hogy
létszámot is bővítsünk, ugyanis egy olyan dunántúli cégnek lettünk az egyedüli partnerei,
amely GPS-nyomkövetőket forgalmaz. Azt
tudni kell, hogy július 1-jétől a fuvarozáshoz
már kötelező az elektronikus útdíj fizetéshez
szükséges GPS-alapú nyomkövető rendszert
beszereltetni. Nagy a roham nálunk is.
– Akkor, amikor 17 évvel ezelőtt kezdte a
szakmát, még Trabanton volt „élvezet szállni”, a Moszkvicsok, Wartburgok és a Skodák
uralták a magyar utakat. Ma viszont szinte
nem is látni belőlük a forgalomban, annál
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inkább a nyugati gépcsodákból. A megváltozott helyzet bizonyára új kihívást is kínált?
– Ez valóban így van. Az Ön által említett
autók viszont nagyon jó alapokat adtak a
továbblépéshez. A szakmai fejlődésem és a
műhely fejlesztése – mondhatnám azt is,
hogy – szinte folyamatos. Napjainkban már
nemcsak autóvillamossággal, de autószereléssel is foglalkozunk, sőt, az autóklíma beszerelését is vállaljuk. Nagy segítséget jelent

– A márkaszervizek mennyiben jelentenek
konkurenciát?
– Nem nevezném azokat konkurenciának,
hiszen egyértelmű, hogy azok felszereltségével, szakembergárdájával nem tudunk, de nem
is akarunk versenyezni. Amit viszont az
enyémhez hasonló szerelőműhelyek és az ott
dolgozók tudnak nyújtani a személyes kapcsolattartásban, arra kevés a példa a „nagyoknál”. Az autótulajdonosok a személyes kap-

Fotó: N. Horváth

– No, hadd nézzem, hol a baj – Pál Krisztián munka közben
a munkánkban, a diagnosztikában a számítógép. Egy-egy autó műszerfala sokszor már
olyan, mint egy fedélzeti komputer, amelyhez
bonyolultnál bonyolultabb műszerek tartoznak.

csolatot nagyon is igénylik.
– Lehet, hogy éppen ez a személyes kapcsolat teszi 24 órás szolgálattá is a munkáját.
Hiszen a jól ismert autótulajdonos nemcsak
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hétköznap, de ünnepnap is, nemcsak munkaidőben, de akár este is „bekopoghat” Önhöz,
hogy legyen szíves nézze át a járművét, mert
hosszú útra indul, és csak így érezné biztonságban magát.
– Ez így van, ha lehetőség van rá, akkor
teljesítem is a kérést.
– Statisztikai adat, hogy egyre kevesebb új
autót vesznek a magánszemélyek, sokkal többen javíttatják a régit. Így a szerelőnek nemcsak a munkája, de a felelőssége is megnő.
– Valóban egyre többen vannak olyanok,
akiknek nincs lehetőségük új autó vásárlására,
így sokszor kell egy már régen obsitot kapott
autóval „csodát” tennünk. Rajtunk semmi nem
múlik, minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy ismét forgalomképes legyen a jármű.
– Mondhatjuk azt, hogy a hobbija a hivatása?
– Teljes mértékben. Nagyon szeretem a
szakmám, és ha visszamehetnék az időben,
akkor is az autóvillamossági szerelő szakmát
választanám.
– Vannak-e gyermekei? Ha igen, lesz, akinek majd valamikor átadhatja a stafétabotot?
– Három gyermekem van. Bát már többször voltak bent a műhelyben, láttak is munka
közben, de nem szerepel a terveik között, hogy
majd a nyomdokaimba lépnek. Krisztián
Marcell 14 éves, állatorvos szeretne lenni már
kicsi kora óta. A 10 éves Barnabásnak és a 8
éves Grétának még nincs elképzelése arról,
hogy mi is szeretne lenni. Ha Barnus úgy
döntene – nem erőltetném –, hogy mégis átveszi tőlem a stafétabotot, örömmel nyitnám
majd fel vele együtt egy autó motorháztetejét,
hogy együtt töprengjünk azon, hogy hol is
van a hiba.
N. Horváth Erzsébet

KULTÚRA - FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

Megelevenedett a múlt – X. Gyulaffy Napok Csobáncért
A „Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium és a Csobánc Váráért Közhasznú Alapítvány” július 12-13-14-én rendezte
meg a „X. Gyulaffy Napok Csobáncért” című hagyományőrző programját.
Pénteken a hagyományőrző bandériumokkal és táncosokkal fűszerezett tapolcai toborzóval vette kezdetét a középkort megidéző
időutazás, majd Gyulakesziben, Gyulaffy
László szobránál rótták le tiszteletüket a megjelentek, ezt követően az iskolában rendezett
kiállítás megnyitójára került sor.
Az Ismerős Arcok zenekar könnyűzenei
rock koncertjét lovas és talpas vitézek fáklyás
felvonulása, tüzes bemutatói tették még emlékezetesebbé. A nyitónap programjait a Madarak bulizenekar koncertje zárta.
Szombat napkeltétől egészen vasárnap
napnyugtáig középkori vásári forgatag, kézművesek kirakodása csalogatta vásárlóit. A
korán kelők reggeli mozgására is gondolva,
kellemes gyalogtúrával hódították meg Csobánc várát, ahol a fizikai aktivitás mellett az
elmére is hatottak, hiszen Hangodi László történész és Czibula György geotúravezető tartott előadást „Geológia a történelemben, történelem a geológiában” címmel. Míg a várban az ész és erő párosa küzdött, addig a
vásártéren az ízek és ízlések szálltak harcba a
„Gyulaffy Konyhája” főzőverseny keretein

belül. Szálltak az illatok, készültek a finomabbnál finomabb magyar és török tradicionális étkek. A délidei lakoma után került sor a
megnyitóra, ahol Tóth László erdélyi református lelkésszel emlékmisét tartottak a végvári hősökért. A végvári hagyományőrzők

Fotó: Havasi

Huj! Huj! Hajrá!

Tapolcai szőttes a mozivásznon

Fotó: Dancs

legnagyobb hazai seregszemléjén húsz hagyományápoló csapat képviseltette magát, látványos fegyver, ruházati, lovasbemutatóval,
harcászati időutazással kápráztatta el a
közönséget. A széna illata, a lovak fújtatása, a
vitézek gyöngyöző homloka, mind közelebb

Zentai Anna tapolcai kézműves szőtteseit
hamarosan megcsodálhatjuk a Hercules
című mozifilmben, mivel a film alkotói tőle
rendeltek hozzá díszletet.
A történet az ókori Görögországban játszódik, így ennek megfelelően, korhű, görögös
mintájú szőttest kell készítenie, ami egy
szövőállványra fog kerülni. Az amerikai film
elkészítésében nagyon sok magyar működik
közre. 2014. július 24-én kerül a mozikba,
világszerte látható lesz.
További információ: dancsistvan.hu

Tapolcai diákok sikere országos versenyen
A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Tagintézmény diákja, Varga Veronika második, Noszlopi Dominik, a Kazinczy Ferenc
Tagintézmény diákja harmadik helyezést
ért el a Budapesten rendezett kutató gyerekek tudományos konferenciáján (KGYTK).
Veronika felkészítő tanára Csank Péterné
volt, Dominiké Horváthné Dér Erzsébet.

A tehetség és a valóság találkozása
Abban a nagyon szomorú és egyben megtisztelő feladatban lehetett részem, hogy a
szülők és Monostorapáti polgármesterének felkérésére a helyi művelődési házban
emlékkiállítást rendezhettem a luxori hőlégballon szerencsétlenségben fiatalon elhunyt
Gyetvai Zsuzsanna képzőművész emlékére.

hozták a múltat. Az erős és harcias férfiak
bemutatói után a törékeny hölgyek, látványos
hastáncbemutatója csábította a szemeket,
Mikola Nikoletta és tanítványai előadásában.
A kora esti órákban sorsolták ki a tombolát,
melynek húzásakor hatalmas izgalmak közepette szurkoltak kicsik és nagyok egyaránt,
hiszen a fődíj egy csodaszép csikó volt. A
középkori nyereményjáték után következett a
rendkívül látványos és pirotechnikai elemekkel tűzdelt Vártámadás, „Hegyesd Viadala”.
A pityókás várvédők, felelőtlen tetteit követő,
szemfüles török várfoglalást, majd hős magyar vitézek bátor és eredményes küzdelmeit
elmesélő történelmi játékot hatalmas taps és
ágyúdörgés kísérte. A csatában elfáradt hősöknek és kísérőiknek a BE-JÓ Történelmi
Táncegyüttes, Ed Philips and The Memphis
Patrol és a Rock-inger műsora nyújtott kikapcsolódási lehetőséget. A zárónap a „Gyulaffy
Mustra” és Apródok napja volt. Egész nap
lehetőség nyílt régi magyar játékok kipróbálásával és apródképzéssel. Az előző napi főzőverseny helyett a mustra alkalmával a végvári bajuszok, viseletek szálltak versenybe.
A napot és ezzel együtt a háromnapos hagyományőrző rendezvényt a Zala Zenekar
koncertje, Berecz András ének és mesemondó
előadása és a Badacsonytördemic Néptáncegyüttes műsora zárta.
Havasi Gábor

külföldi galéria is bemutatta. Szerette volna,
ha szülőhazája is megismeri, ezért 2010-ben
már kiállított Monostorapátiban.
Klimó Károly Munkácsy díjas festőművész, grafikus kiállításnyitójában elmondta,
hogy Gyetvai Zsuzsa itthoni tanulmányai, de
főként hosszas angliai tartózkodása során siFotó: Varga

A regionális döntőben első helyezést elért pályamunkával Veronika
az országos megmérettetésen az 50
jó között a második helyen végzett
A tehetséggondozó program 1996-ban indult Zalabérről, aztán országos kiterjedésűvé
vált. Célja, minél hamarabb felébreszteni a
fiatalokban a tudatos problémafelvetést, és

megismertetni őket saját érdeklődési területük kutatásmódszertanával, valamint a szövegértés, lényeglátás és logikai készségek
fejlesztése.
– A több fordulós versenyre (iskolai, megyei, regionális, országos) egy írásbeli pályamunkával (maximum 30 oldal) lehetett
nevezni – tudtuk meg Veronika felkészítő
tanárától, Csank Péternétől.
Veronika az „Úgy mint a többi ember” című munkájában arra kereste a választ, hogy a
másságot, a fogyatékosságot hogyan fogadják el az osztálytársak és ők miként élik meg
mindennapjaikat. A pályaműben a tapolcai
fiatal az érzékszervi fogyatékosságot, a látásés hallássérülteket vizsgálta.
Veronika a felkészülés, az anyaggyűjtés, a
kérdőívek összeállításáról szólva arról is beszámolt lapunknak, hogy nemcsak diagramok színesítették a pályamunkát, de interjút
is készített egy érintettel. Az előadás pedig jó
alkalmat adott arra, hogy a kommunikációs
készségét fejlessze, sőt néhány mondatot el is
jelelt.
Horváthné Dér Erzsébet tanárnő évek óta
készít fel versenyzőket ebben a tehetséggondozó
programban. Az idei tanévben kilenc kis „tudóssal” indultak a megméretésen, öten kerültek be
a zalabéri regionális versenyre. Ott Noszlopi
Dominik remekelt Az istenek újabb ajándéka
című pályamunkájával, amely az internet világával foglalkozott. Dominik a budapesti országos döntőn harmadik helyet szerzett. Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanároknak!
Antal Edit

Fotó: Taál

Hárshegyi József polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a siker
a tehetség és valóság találkozása
A monostorapáti fiatal 2000-ben ment kerrel elsajátította a képzőművészet nemzetLondonba, ahol egy művészpártoló család- közi nyelvrendszerét. Grafikái a kortárs műhoz került. Szabadidejében rajzolt, folyama- vészet erős darabjai közé tartoznak, szelletosan képezte magát. Felvették a Kingstoni mesek, változatosak, és kifejező erejükkel
Szépművészeti Egyetemre, arra az egyetemre, megragadják a néző figyelmét.
A monostorapáti kiállítást követően az
amely 1995-ben Sváby Lajos festőművészt díszemlékkiállítás a Művészetek Völgye rendezdoktorrá avatta. Művészi diplomát szerzett.
A 35 éves művész – akit a szigetország Zsi vényeinek keretében Kapolcson kerül bemuBaranyai Zoltánné
Chimera néven ismert – alkotásait több tatásra.

Fotó: Iskola

Képünkön (középen) Horváthné Dér Erzsébet tanárnő, mellette a díjazottak
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Van kiút!
„Az alkohol nemcsak azt
ejti fogságba, aki iszik.”
Az alkoholizmus családi betegség, amely nem
csak az alkoholistát, hanem a környezetét is megbetegíti. Az Anonim Alkoholisták -AA- programja az alkoholistát, míg az
Al-Anon programja a családtagokat segíti a felépülésben.
Ez év februárjában Tapolcán is megalakultak az AA és az Al-Anon világszervezet helyi
csoportjai.
Az orvosi definíciók az alkoholizmust
olyan szenvedélybetegségként írják le, amely
az alkohol kitartó fogyasztásával jár, testi lelki függőség alakul ki tőle, hiánya esetén elvonási tünetek jelennek meg.
A 75 éve működő AA és Al-Anon csoportok olyan közösségek, amelyek nemcsak az
alkoholistának, de a hozzátartozóknak is segítséget nyújthatnak azzal, hogy megosztják
egymással tapasztalataikat és megoldást keresnek a közös problémákra.
A csoportok önellátóak, a saját önkéntesen
felajánlott hozzájárulásaikból tartják fenn magukat, tagsági díj nincs.
Csak egy céljuk van: segíteni az alkoholistákon és a hozzátartozóikon. Programjuk a
Tizenkét Lépésen alapszik, amelyet fokozatosan igyekeznek a tagok az életükben alkalmazni. Legfőbb vezérlő elveik közé tartozik a
szeretetteljes segítségnyújtás a lelki béke és

Szólj, síp, szólj ! . . .

derű felbecsülhetetlen értékű ajándékának elfogadása, valamint a névtelenség megőrzése.
A csoportok 180 országban vannak jelen, Magyarországon közel 150 AA és 30 Al-Anon
csoport működik immár 25 éve. Jubileumi találkozójukat, július 12-14. között Veszprémben tartották. A találkozón szó esett a tizenhuszon évesek alkoholproblémáiról éppúgy,
mint ahogy a felépülő családokról, de a magyar és a határontúli közösségek történetével
is ismerkedhettek a résztvevők.
A közel fél éve Tapolcán is működő közösségek várják a hasonló problémákkal küszködőket. Gyűléseiket minden hétfőn 18-19 óra között
tartják a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása épületében, a Nyárfa 3-ban. Elérhetőségeik: AA aatapolca@gmail.com, +36-30/
400-1587, Al-Anon alanontapoca@gmail.com,
+36-30/298-8364.
„Az AA nem ígéri, hogy megoldja életed
problémáit. De meg tudjuk mutatni, hogyan
tanultunk ital nélkül élni- „mindig csak egy
napig”. Tartózkodunk az „első pohártól”. Ha
nincs első, nem jöhet a tizedik sem. Amint
pedig megszabadultunk az alkoholtól, életünk
irányíthatóbbnak találtuk.”
„Van kiút” – hirdeti az Al-Anon tapolcai
csoportjának közössége. Példák sokasága
őket igazolja. Minden gondolatukat visszatükrözi a Békesség Imája:
„Istenem adj lelki békét annak elfogadására amin változtatni nem tudok, Bátorságot,
hogy változtassak amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.”
N. Horváth Erzsébet

Harcban
a parlagfű ellen

74. rész
Pornélküli porkorongok
között. (A Kuiper-öv ennél 70°C-kal melegebb, de találtak már olyan övezetet is, ami
akár a szobahőmérsékletet is elérheti!)
Feltételezések szerint ezekből a korongokból hiányoznak azok a kisebb méretű, magas
hőmérsékletű porszemcsék, amik általában a
nagyobb testek összeütközésének következtében jönnek létre. A számítások alapján a most
felfedezett törmelékkorongok alkotóelemeinek
mérete néhány milliméter és néhány kilométer
közé tehetők. Ha ennél nagyobb égitestek is
lennének ezekben az övezetekben, akkor sokkal gyakoribbak lennének az ütközések, és
ezáltal sokkal több kicsi (a most feltételezett
néhány milliméternél sokkal kisebb) porszemcse lenne jelen bennük.
Ezekben a törmelékkorongokban valószínűleg elindult már a bolygókeletkezés, de valamiért még azelőtt leállt, hogy a kisbolygó, vagy
törpebolygó méretű égitestek kifejlődhettek
volna.
Huszák László

Gyógynövények
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Somlói Pál tisztviselő
(Kaposvár, 1910. július – Tapolca, 1976. június 5.)
A polgári iskolát Balatonfüreden végezte el. 1925-ben Tapolcán a
községházán helyezkedett el kisegítő munkaerőként. 1930-31-ben sorkatonai szolgálatát teljesítette a folyamőrségnél. Leszerelése után viszszatért a közszolgálatba és a község által fenntartott rendvédelmi szolgálatban helyettes hajdúbiztosként dolgozott. Közben több, közigazgatásban szükséges tanfolyamot végzett el, pl. 1935 őszén hiteles húsvizsgálói jogosítványt kapott. 1935-ben végleges községi tisztviselővé választották és hadnagyi
rendfokozattal a községi hajdúk parancsnoka lett. Katonaként részt vett a Felvidék visszacsatolásában, majd hadtápszolgálatban foglalkoztatták. A háború után főhadnagyi rendfokozattal a helyi rendőrséget irányította. E tisztségében a rendőrség átszervezésekor is meghagyták. 1948-tól újra a községházán dolgozott, majd a tanácsrendszer bevezetésekor
1950-ben a járási tanács oktatási osztályára került. Innen ment nyugdíjba 1972-ben. Az
1930-as évek közepétől Köncz József majd Marx Viktor ösztönzésére nagy kedvvel vett részt
a tapolcai műkedvelő színjátszó mozgalomban. „Somlói Pál elegáns, hódító, szépen éneklő
és játszó…” emlékezetes bonviván főszerepeket alakító résztvevője volt a sikeres előadásoknak. Az Érik a búzakalász, a Sárgarigófészek, az Erzsébet, a Fekete Péter, a Mária
főhadnagy és más emlékezetes zenés-táncos színművek előadásait vitte társaival sikerre. 66
évet élt. A tapolcai temetőben nyugszik.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Sárgabarack dzsem sárgadinnyével

Felettünk a csillagok

Cékla
Népies neve: céklarépa, vörösrépa.
Piros húsú és héjú gumós növény. Szik
alatti szárgumóját fogyasztjuk. Egyik alfaja a
spenótra emlékeztető mángold. A cékla a második évben virágzik, bugavirágzattal.
A Földközi-tenger vidékéről származik, a
XVII. században terjedt el Magyarországon,
étkezésre viszont csak XIX-XX. században
kezdték el fogyasztani.
A cékla hatóanyagai között sok vitamin, ásványi anyag, antioxidáns található (betalai-

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Főzzünk együtt Halász Jánossal!

Június végén lejárt a parlagfű-mentesítési határidő.
Az élelmiszerláncról szóló, 2008-ban megszigorított törvény
kimondja, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Aki addig nem írtotta a parlagfüvet a telkén, július 1-jétől akár
5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot is fizethet.

Egy kutatócsoport a Herschel-űrtávcső
mérései alapján hat, Napunkhoz hasonló
csillag körül keringő, az átlagosnál hidegebb
törmelékkorongot talált. Ezek a képződmények jóval kevesebb porszemcsét tartalmazhatnak, mint a hasonló objektumok.
A csillagok körül található törmelékkorongok nagyobb mennyiségű porból és a
bolygófejlődés végéig el nem jutó testekből
(planetezimálokból) álló övezetek. A Naprendszerben 2 ilyen található: a fő kisbolygóöv a
Mars és a Jupiter között, valamint a Neptunuszon túl elhelyezkedő Kuiper-öv. Becslések
szerint a csillagok legalább 20%-a rendelkezik
ilyen törmelékkoronggal.
A dr. Alexander Krivov vezette kutatócsoport által felfedezett övezetek nagyobbak, mint
a szomszédságunkban található Kuiper-öv és
kifejezetten hidegnek mondhatók. Átlaghőmérsékletük alig -250°C. Ez eddig messze a
leghidegebb a már ismert törmelékkorongok

Széchenyi nemzeti bűneink között említi az önzést s a belőle következő irigységet. Hát
még, ha a jövőbe látott volna!
Ez fáj, mert én az önzetlenség szép példáin nőttem fel – igaz, tisztalelkű szegény emberek
között.
Az önző ember kiégett lelkű, szava üres, megbízhatatlan. Bizalom nem virágozhat kiégett
talajon.
Pénz, hatalom gátlástalan megkaparintói mutatják a rossz példát: általánossá válik az
önzés, a pénzimádat. Nyomában embertelenség, egyéni és nemzeti tragédiák, általános
összeomlás.
S mert az önző irigy is, maga bűnét takarandó – világba csaholva becsmérli azt, aki becsületes munkával szerzett jogos vagyont.
Vigyázzunk, kinek hiszünk!
Dr. G.T.G.

11. rész

nok, betanin, betacián, betaxantin valamint
szaponin, allantoin nitrát és oxalát. Rendkívül
összetett, magas vitamintartalmú növény.
A népi gyógyászatban több területen felhasználják, például vérszegénység ellen vagy
általános immunerősítőként.
Kivonatát alkalmazzák tumoros kezelések
kiegészítőjeként, hatékony segítség a szabad
gyökök lekötésében.
Magas nitrát és oxalát tartalma miatt fogyasztását mérsékelten ajánlják!
Folyt. köv.
HL

Pár éve kaptam egy megbízást az aszalt
sárgabarack népszerűsítésére, amit elfogadtam, mivel én magam is nagyon
szeretem az aszalványokból készített csemegéket, és egyebeket. Akkor kezdtem el
kutakodni a sárgabarack iránt.
Kína és Pakisztán határán a Hindukushegységben, a világtól elzártan, él a hunzák
törzs. Nagyon sokáig élnek, alig ismerik a
betegségeket, nem fordul elő közöttük rákos
megbetegedés. Sokak szerint annak köszönhető, hogy táplálkozásukban kiemelt szerepet
kap a kajszibarack. Ez az egyetlen gyümölcs,
ami megterem a zord területen, ezért szezonban nyersen fogyasztják, az év többi szakában aszalva, főzőolajukat a barack magjából préselik, aszalt barackkal édesítenek,
a magbél szárított pora pedig univerzális
gyógyszernek számít náluk. A kajszibarack
ugyanis rengeteg A- és C-vitamint tartalmaz,
emellett igen gazdag béta-karotinban, folsavban és káliumban, de jelentős mennyiségű
kalciumot, foszfort és sok egyéb ásványi
anyagot tartalmaz. (hölgyeim a magas B5
vitamintartalma zsírmegkötő hatással rendelkezik) nemcsak a gyümölcshús használható
azonban fel, hanem a feltört magja is, ami
rákmegelőző hatású B 17 vitamint tartalmaz.
Csak óvatosan bánni vele, ugyanis ciántartalma miatt nagy mennyiségben akár halálos is
lehet. Testsúly/10 kg 3-5 szem magot szabad
csak fogyasztani naponta. A legerősebb érv,
ami a barack mellette szól, hogy rendkívül
ízletes és változatosan elkészíthető. Én akkor
szeretem, amikor beleharapok egy friss, napsütött érett és lédús barackba. Mivel a változatosság gyönyörködtet, ezért érdemes belőle
levest, ivólevet, turmixot, fagylaltot, édességet-süteményt, köretet, mártásokat, lekvárt,
befőttet és salátát készíteni, a fűszerezéssel
pedig izgalmas ízhatást érhetünk el. Igazából
most van itt a barack szezon, ezért a piacon
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körbejárva, körülnézve a kínálatot, Melindánál találtam meg a kedvemre legmegfelelőbbet, és még mosolygót rám egy kis sárgadinynye is. Elhatároztam, hogy a két kedvenc
gyümölcsömből készítek pár üveg téli finomságot.
Hozzávalók 4 üveghez:
1 kg tisztított sárgabarack, 30 dkg sárgadinnyehús, 25 dkg akácméz, 60 dkg Super
kristálycukor, (vagy befőző cukor,) néhány
levél citromfű, fél citrom átszűrt leve.
Elkészítése:
Az üvegeket a tetővel együtt kiforrázzuk,
lecsepegtetjük.
A barackot leforrázom, majd jeges vízbe szedem és lehúzom a bőrét, kimagozom
és pár szem kivételével felkockázom, vagy
le turmixolom, és ráöntöm a citrom levét.
A dinnyének kikaparom a magjait, karalábévájóval kis golyókat vájok ki a húsából,
vagy felkockázom. A gyümölcsöket a félre
rakottat is a mézzel és a cukorral a kétlapátos
kenyérsütő gépbe rakom, és elindítom a lekvárfőző programot (vagy egy nagy edényben
elkeverem, nagy lángon felforralom, kb. 40
perc). Csíkokra vágott citromfüvet adok hozzá és még egy-két percig főzöm. Majd az elkészült lekvárt az előkészített csavaros üvegekbe töltöm, és azonnal lezárom. 5-10 percig
fejtetőre állítom, és meleg dunsztban hagyom
kihűlni.
A cukor mennyiség nincs elírva, gondoljunk a nagymamáink autentikus, tartósítószer
nélküli receptjeire ahol közel 80 % volt a
hozzáadott cukor! A dinnye pedig 1:1 ben felveszi az akácmézet! Majd a felhasználáskor
köszön vissza igazán a cukor a lekvárból,
hiszen a megszokott 3-4 teáskanálnyi helyett,
mindössze csak 1 kanálnyira lesz szükségünk
a vajas kenyérre, és egyebekhez!
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

SPORT

Tájfutás, tájkerékpár
Remek tapolcai sikerek születtek az országos tájfutó-bajnokságon és a horvátországi tájkerékpáros bajnokságon.
Technikás pályák, nagy szintkülönbség és
meleg. Ez jellemezte az idei középtávú országos tájfutó-bajnokságot. Ezúttal hat Tapolcai
Honvéd-Tomcsányi Ford-os versenyző vágott
neki a bajnoki versenynek, melyet a Gerecsében, Héreg térségében rendeztek több mint
900 indulóval. Az év első kétfordulós bajnokságán a délelőtti selejtezőkből 24-en jutottak a legjobbak közé, akik aztán a délutáni
döntőben már a bajnoki érmekért és a helyezésekért álltak rajthoz.
A döntőben végig nézni kellett a térképet.
A technikás,változatos átmenetek, látványos

Tapolcaiak a dobogón. Gratulálunk!

pontok komoly kihívást jelentettek a versenyzők számára, ám ennek ellenére gyorsak voltak a pályák.
A férfi 35-ös kategóriában hatalmas
tapolcai fölény volt jellemző. A döntőbe jutott
három tapolcai majdnem teljesen elfoglalta a
dobogót. Molnár Zoltán nyert, Vajda Zsolt
második, Vereszki Zoltán negyedik helyen
végzett.
Az F-14-es kategóriában Balogh Zsombor
a C-döntőt nyerte magabiztosan.
A horvátországi tájkerékpáros versenyen
három tapolcai versenyző indult, és nyerte a
horvát bajnokságot: Balogh Zsombor, Domán
Rajmund, Domán Gábor.
Az első nap Kaminetovac térségében sík,
homokos terepen, helyenként vizes gödrökkel tarkított pályán
vettek remek rajtot a
tapolcai fiúk, és mindenki első helyen végzett.
Második nap Bjelovar térségében jelentős szintkülönbségű és
technikás pályán tovább növelték előnyüket, és mindhárman
nyerték a bajnokságot.
Balogh
Zsombor
az utánpótlás, Domán
Rajmund felnőtt, Domán
Gábor pedig a senior
Fotó: Egyesület
kategóriában nyert horvát bajnoki címet.

Újra NB I/B-ben a sakkozóink
A sok bizonytalanság után rendeződtek a
tapolcai sakk-kérdések, s örömmel újságolhatjuk, hogy a Tapolca Rockwool VSE
a 2013/2014-es szezonban indulhat a magyar másodosztályban, a TVSE Kölcsey
Nyomda pedig NB II-es lesz.
Sokáig kérdéses volt, hogy a 2012/2013-as
szezonban 16 pontos előnnyel az NB II-ben
bajnoki címet szerzett Tapolca Rockwool
VSE hol indul, NB II-ben, vagy NB I/B-ben.
A bajnokság megnyerésével jogot szerzett a
másodosztályban való indulásra.
Az indulást két tényező is befolyásolta.
Egyrészt anyagi, másrészt személyi kérdés.
Ugyancsak erősen kérdőjeles volt a Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda csapatának az

NB II-ben való szerepeltetése is, bár a tapolcai csapat sikeresen vette a Mohács elleni
osztályozó mérkőzéseket. (A versenyszabályzat leírja, hogy két tapolcai csapat nem indulhat azonos bajnoki osztályban)
Mára már tisztázódtak az indulásokkal kapcsolatos legfőbb kérdések, hiszen a Rockwool
meghozta a döntést, csapata az NB I/B-ben kezdi a következő bajnoki szezont. Ennek vonzatában az is eldőlt, hogy a tavalyi Zala megyei bajnokság győztese, a Tapolca VSE Kölcsey Nyomda együttese NB II-ben kezdi el a pontgyűjtést.
Természetesen a bajnokság megkezdéséig
igen sok tennivalója lesz a szakmai vezetésnek, hogy megfelelő számú és minőségű legyen az alakulat személyi összetétele.

Interamnia Világkupa
tapolcai lányok győzelmével
Idén 41. alkalommal rendezték meg az
Interamnia World Cup elnevezésű kézilabda utánpótlás világfesztivált július negyedike és tizenkettedike között az olaszországi Teramoban.

pályát. A hétfői aquaparkban töltött sza-badnap után kedden este 10 órakor rendezték
meg a döntőt, ahol a ZRK Kosaca együttesével mérkőzött meg a tapolcai együttes. A magyar lányok nagy csatában diadalmaskodtak

Fotó: Egyesület

Íme, az aranycsapat. Gratulálunk!
A tavaly 3. helyen végzett tapolcai csapat
most is érmes reményekkel vágott neki a
hosszú útnak. A lelkes gárda a teramoi
világkupán felülmúlta tavalyi nagyszerű
szereplését, döntőt játszott, s aranyérmes lett.
A tapolcai együttes több különböző város
– köztük Veszprém és Pécs – játékosaival kiegészítve kezdte a közel 110 csapatot felsorakoztató nemzetközi kézilabda tornát. Az
U30-as korcsoportban induló magyar lányoknak nem volt könnyű dolguk, hiszen olyan
ellenféllel kerültek egy csoportba, mint az
évek óta eredményes bosnyák ZRK Kosaca.
A nagyszabású csütörtöki megnyitó ünnepség
után két fontos meccs várt lányainkra, melyen
már megcsillogtathatták tudásukat. Mindkét
mérkőzésen magabiztos győzelmet arattak.
Nuova HF Teramo ismeretlen okok miatt nem
érkezett meg a tornára, így lányaink 6-0-ás
gólkülönbséggel, játék nélkül hagyhatták el a

ellenfelük fölött, ezzel elhódítottak az Interamnia World Cup U 30-as kategóriájának járó trófeát. Lányaink 7 mérkőzésből 7 győzelmet aratva veretlenül nyerték meg a sorozatot.
A tapolcai fiúk a mérkőzéseken jól küzdöttek, mindent megtettek, hajtottak becsülettel,
azonban a komolyabb játékerőt képviselő csapatok előtt fejet kellett hajtaniuk (Üzbegisztán
válogatottja). A tapolcai játékosok utazásuk során meglátogatták Riminit, strandoltak Giulianovában,megmászták Civitella del Tronto erődítményét, jártak Tortoretoban és San Marinoban sok-sok élményt és barátságokat szerezve.
A győztes csapat tagjai: Berecz Nikolett,
Dobai Dominika, Giczi Vivien, Hársfalvi Júlia,
Hársfalvi Zsófia, Kovács Alexandra, Kovács
Janka, Kovács Patrícia, Németh Benigna,
Papp Dóra, Radochay Beáta, Scheller Judit,
Szepesvári Alexandra, Ulrich Dóra.

Most nem sikerült
A Kazanyban rendezett 27. Nyári Universiadén sem egyéniben, sem csapatban nem
sikerült a jó szereplés párbajtőrözőinknek.
Az oroszországi egyetemi és főiskolás világbajnokságon az SZL-Bau Balaton Vívóklub két tapolcai párbajtőrözője, File Mátyás
és Hanczvikkel Márk indult az egyéni versenyszámban.
Sajnos, egyikőjüknek sem úgy sikerült a
szereplés, ahogy azt ők és edzőjük, Borosné
Eitner Kinga eltervezte, bár hozzátehetjük,

hogy ezen a jeles versenyen több ország is
szinte a legjobbjait állította pástra. File
Mátyás már a csoportkörben sem boldogult
ellenfeleivel, Hanczvikkel Márk pedig a
legjobb 64 között szenvedett vereséget svéd
versenyzőtől, így nem került a legjobb 32-be.
Hiába igyekezett javítani csapatban a
Hanczvikkel, File, Peterdi trió, mint ahogy a
kardozók, a párbajtőrözők is Kína ellen búcsúztak a legjobb 16 között. Együttesünk 45:42
arányban maradt alul az ázsiai ellenfélnek.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
A Budapesten rendezett országos sakk diákolimpia 2013-as egyéni döntőjében ismét sikeresen szerepeltek a tapolcai sakkiskolások. 1
aranyérmet, 2 negyedik és 2 ötödik helyezést
értek el. Juhász Judit (I. kcs.) lett aranyérmes,
Érseki Tamara (III. kcs.) és Árvai Eszter (IV.
kcs.) negyedik hely, Kaufmann Péter (III.
kcs.) és Bodó Bence (VI. kcs.) ötödik hely.
A Balatonlellén rendezett (június 20-29.)
országos korosztályos egyéni sakkbajnokság
döntőjén hat tapolcai sakkiskolás vett részt,
remek teljesítménnyel: 1 arany, 1 ezüst, 2 negyedik és 2 hetedik hely a mérleg. Eredményeik: A 8 év alatti lányoknál Gál Zsóka
6-7. hely (a hatéves Zsóka a két évvel idősebbek versenyén érte el ezt az eredményt!),
a 10 év lattiaknál Juhász Judit 100%-os teljesítménnyel, veretlenül nyert bajnoki címet.
A tapolcai versenyző egy korosztállyal feljebb is megvédte bajnoki címét! A 12 év alatti lányok versenyén Érseki Tamara a második
helyen végzett, és jogot szerzett az Európabajnokságon való indulásra. A 14 alattiaknál
Koltai Anna a hetedik helyen zárt, a 16 év

alattiaknál Árvai Eszter a 3-4. lett. A 14 év
alatti fiúk mezőnyében Buzás Bertalan az
előkelő 4. helyet szerezte meg az igen erős
mezőnyben. A sakkiskolások az összesített
ponttáblázaton a III-IV. helyen végeztek.

DZSÚDÓ:
Ajka volt a helyszíne annak az utánpótlásversenynek, mellyel a sportág negyven évvel
ezelőtti alapítására emlékeztek. A rendezvényen 10 dzsúdóklub képviseltette magát,
köztük a salföldi Simon JC-bal. A versengés
során 61 cselgáncsos lépett tatamira. A salföldi dobogósok: aranyérmesek lettek: Dóber
Patrik, Kovács Luca, László Simon, Németh
Fruzsina, Farkas Anna, Horváth Csaba,
Molnár Richárd, Röchricht Gábor. Ezüstérmesek: Ódor Mikes, Fenyőházi Márton, Kiss
Ákos, Farkas Bendegúz. A dobogó harmadik
fokán Cser Zsolt Hunor állhatott.

LABDARÚGÁS:
A tapolcai játékvezetők évzáró összejövetelüket Monostorapátiban tartották, ahol a változatos, színes programban a főszerep a focié

volt. A meccs előtt Horváth József kollégájukra emlékeztek a sípmesterek, majd következett a fiatal és az idősebb játékvezetők
összecsapása Polgár László dirigálásában. A
jó hangulatú csatát 8:2-re az ifjabbak nyerték
Pilinger 3, Földi 2, Takács, Molnár, Fülöp 11, ill. Szemerédi és Serbán góljaival.

VÍVÁS-PÁRBAJTŐR:
A magyar férfi és női párbajtőr-válogatott „vendégeskedett” egy hetet Tapolcán. Udvarhelyi
Gábor a férfiak szövetségi kapitánya remek
felkészülési helyszínnek tartja Tapolcát, ahol
minden adott az edzéslehetőségre. Természetesen az is fontos szempont volt, hogy a férfi
válogatottban két tapolcai kiválóság is szerepel: Boczkó Gábor és Rédli András. A tapolcai
állomás fontos része az augusztusban Budapesten megrendezésre kerülő világbajnokságnak.

KÉZILABDA:
Balatonfüred Kupa (ismertebb nevén Dán
Kupa) elnevezésű nemzetközi háromnapos
kézilabda tornán vett részt a Tapolca VSE U14-es korosztályú leány kézilabdacsapata,

Új Tapolcai Újság

ahol a dicséretes hetedik helyen végzett. A 17
csapatos tornát két helyszínen, Balatonfüreden és Veszprémben bonyolították. Előbb
lementek a csoportmérkőzések (két 6-os, egy
5-ös csoport), majd a csoportban elfoglalt
helyezést követően a harmadik játéknapon a
csoportban azonos helyen végzettek körmérkőzéseket játszottak, ami eldöntötte a végső
sorrendet. A tapolcaiak a csoportmeccseken 3
győzelemmel (Grinsted 3., Billund 2., Ikast
2.) és 2 vereséggel (HH 90, Grinsted 1.) a
csoport harmadik helyén végeztek. A döntő
napján mindkét mérkőzésüket nyerve (Snejbjerg, Billund 1) lettek hetedikek. Az U-14-es
csoportban összesen három magyar csapat
szerepelt (Szekszárd, Tamási, Tapolca), a többi dán alakulat volt. A tamási lányok a 3.
helyen, a szekszárdiak a 12. helyen fejezték
be a versenyt.
A tapolcai csapat tagjai voltak: Kondrák Sára,
Almás Vanda, Ruzsa Melissza, Pupos Lili,
Novák Lili, Veress Virág, Veress Luca,
Pálmai Diána, Tóth Fruzsina, Nimsz Vivien,
Bakos Alexandra. Edző: Antal Lászlóné.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Sínpályák és vonatok
A mindszentkállai Faluház adott otthont
július 19-én annak a kiállításnak, amelyen
Zentai Gábor ny. kultúrház igazgató „fotókon elbeszélve” mutatta be a tapolcai
vasútállomás és az ott „szolgálatot teljesítő” mozdonyok, vonatok életét. A Batsányi
Művelődési Központ Vasútmodellező Köre pedig a terepasztalon „robogó” kisvonatokkal kápráztatta el a jelenlévőket.

nök vasúttörténeti időutazásra hívta a jelenlévőket. Ehhez Zentai Gábor beszédes
képei nyújtottak segítséget. Szólt arról, hogy
a szenvedélyes, volt vasutas-fotós olyan
pillanatokat örökített meg, amelyek nemcsak a vasút dicső korszakáról, acélparipáiról adnak hírt, de egy NOHAB-mozdony „tragikus haláláról” is. A fekete-fehér
képek és a színes fotók a gőzmozdonyoknak éppúgy emléket állítanak, mint ahogy
a Magyarországon 50. évfordulójukat ünneplő NOHAB-oknak.
A kis „hegyek, völgyek között zakatoló”
vonatokat a Németh Ferenc által vezetett
vasútmodellező kör hozta el Mindszentkállára, hogy a ma gyermekei őszinte csodálkozással, a múltbéliek pedig nosztalgiával
tekintsenek rá.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

A több mint 100 éves Észak-Balatoni vasút történetét őrzik a fotók
A kiállításon résztvevőket Keszler Gyula,
Mindszentkálla polgármestere köszöntötte,
hangsúlyozva, hogy a vasutat, a mozdonyt
korának gyermekei – így ő maga is – csodálta, sőt, szinte mindannyian mozdonyvezetők akartak lenni. A mostani kiállítást történelmi pillanatnak nevezte, mondván, ha
másképp nem is, de így legalább lett vasútja a településnek.
Kocsor Ferenc nyugalmazott állomásfő-

Fotó: N. Horváth

Öreg motor nem vén motor

Fotó: Napló Online

A diszeli Rozsdamarók Veteránjármű Egyesületnek köszönhetően ma már nincsen
olyan öreg motorral, autóval rendelkező lakosa az országnak, aki ne tudna a hagyományos, Tapolca-Diszelből induló túráról.
Idén tizenharmadik alkalommal gyűltek
össze a veterán járművek szerelmesei. A kétnapos program június 28-án, pénteken kezdődött a messziről jöttek fogadásával, vacsorával, kertmozival. Szombaton az egyesület
elnöke, Mohos Csaba tartott eligazítást a diszeli falurét mellett a 150 résztvevőnek, aki
ez után Tihany felé vette az irányt, hogy egy
130 kilométeres túrán vegyen részt. Este a
városrészbe visszatérve ügyességi versenyeken mérték össze tudásukat a régi járművek
szerelmesei.
Kovács Melinda

Felhívás versenyre!
A versenyre várják azon baráti körök,
családok, egyesületek nevezését, amelyek
szívesen megosztanák a közönséggel elkészített remekművüket és receptjüket. Az
elkészült pörköltet jeles szakmai és társadalmi zsűri értékeli.
Ideje: augusztus 18-án (vasárnap) 10
óra. Helyszín: Tópart. Nevezési határidő:
augusztus 10. Információ: Tamási Áron
Művelődési Központban (87/411-323).

Észrevettük, szóvátesszük...
Aki a tapolcai vasútállomásról elindul a Petőfi-liget irányába, vagy éppen fordítva… egy szemet gyönyörködtető virágszigettel találja magát
szembe.
Bár a virágokat egy szombathelyi cégtől

szerzik be, de az ültetés és a gondozás már
az Unizola Kft. szorgalmas dolgozóinak az
érdeme. Ottjártam előtt is gyomtalanítottak, hogy a vasútállomás épületéből kilépőket már egy gondozott virágerdő fogadhassa. Köszönet érte!
Dancs István

A következő lapzárta időpontja: 2013. augusztus 22.

A Tapolca Kft-Tamási Áron Művelődési
Központ a Tapolca Ünnepi Napok és
Borhét keretében megrendezi a XV.
Pörköltfőző Versenyt.

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
augusztusi túraterve

Fotó: Dancs

A vasútállomás előtti téren látható virágsziget szemet gyönyörködtető
látvány
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3-án Somlóvásárhely-Somló-hegy
10-én Raposka-Nemesgulács-Salföld-Ábrahámhegy
17-20-án Szigetköz-Sokoró
24-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
31-én Celldömölk-Ság-hegy
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/
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