Új

TAPOLCAI ÚJSÁG
TAPOLCA VÁROS LAPJA

XIV. (XX.) évfolyam 3. szám

2013. március

Március 15. üzenete

Meggyőző érvek,
magasabb százalék
A magyar állam Tapolca Város adósságállományának 65%-át, azaz 1.152.008.601
Ft-ot vállalt át.
Az adósság-átvállalásról szóló megállapodást a veszprémi Megyeházán írta alá
Császár László polgármester Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Ughy Jenőné, Tapolca jegyzője jelenlétében. A
sávbesorolás miatt csak 50%-os adósság-átvállalásra volt jogosult a város, de a meggyőző érveknek és az országgyűlési képviselő hathatós közbenjárásának köszönhetően ez 15%-kal növekedett.
A polgármester várostörténeti eseménynek nevezte az eseményt, hangsúlyozva,
hogy ezzel új távlatok nyílhatnak a település előtt.
/Írásunk a 2. oldalon „Mintegy évi 100 millió forint adósságszolgálattal... címmel./

A rendkívüli, téli időjárás miatt nemzeti
ünnepünk szabadtérre tervezett programjai Tapolcán is elmaradtak március
15-én. Sági István alpolgármester így az
ünnepi gondolatait az interneten keresztül osztotta meg a város lakosságával.

lőzve és kizárva egy egész nemzet számára
lehet példa és követendő út. Egy olyan nap
ez, amely az egységről, a közösség érdekének a személyes ambíciók elé helyezéséről, a közös ügy felvállalásáról szól. Egy
olyan népről beszélünk ma, amely Európa

Sportünnep Tapolcán
Már több évtizedes hagyomány, hogy Tapolca sportgála keretében tünteti ki az
előző év legjobb sportolóit, sportvezetőit.
A Városi Rendezvénycsarnokban már-

cius 8-án megtartott sportünnep díszvendége Pulai Imre olimpiai bajnok kenus volt.
/Összeállításunk a 9. oldalon Díjátadó
ünnepség és sportgála címmel./

Fotó: Sajcz

Miltényi József huszárkapitány sírjánál a város nevében Császár László
polgármester, Ughy Jenőné jegyző és Sági István alpolgármester koszorúzott március 18-án
– Március 15-e olyan ünnepnap, amely közepén megálmodta a „békét, szabadsáegy nemzet elkötelezettségéről, szabadság got és egyetértést” – hangsúlyozta ünnepi
iránti vágyáról, áldozatkészségéről, elhiva- beszédében Sági István.
/Ünnepi összeállításunk a 3. oldalon
tottságáról tanúskodik. Egy olyan nap ez,
amely politikai, közéleti, felekezeti, szociá- „A bátort arról lehet felismerni, hogy
lis osztályok közötti különbségeket mel- cselekszik” címmel./

Európa-bajnok
tapolcai vívó

Fotó: Dancs

2012-ben Tapolca Város legjobb sportolója a nyolcéves Juhász Judit, a
korosztályos világbajnokság bronzérmes sakkozója volt

A felnőttkor kezdetén
– Szüleitekkel együtt neveltünk Benneteket hittel, reménnyel, felelősségteljesen –
mondta Varga Tiborné, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatója a Városi Rendezvénycsarnokban megtartott
szalagavatón március 9-én a végzősöknek.
A három osztály hetvenöt tanulójá-

nak az osztályfőnökök – Holló Tamás,
Horváthné Kovács Margit és Lenner
László – tűzték fel a búcsút is jelképező
szalagot. A végzősök nyitótánca, a keringő most is nagy sikert aratott.
/Írásunk a 6. oldalon Jó tanácsok az útra
indulóknak címmel./

Fotó: Internet

Csak így tovább, Gergő!

Siklósi Gergely, az Sz-L Bau Balaton Vívóklub 15
esztendős párbajtőrözője újabb elismerést szerzett Tapolcának.
Az Angyalföldi Sportcentrumban a február 26. és
március 7. között megrendezett kadet és junior vívó Európa-bajnokságon a Bányai Zsombor, Siklósi
Gergely, Tóth Gergely és Buta Levente összeállítású
csapat aranyérmet szerzett.
/Írásunk a 9. oldalon Siklósi Gergely Európabajnok! címmel./

A huszár hagyományok
ápolásáért

Fotó: Havasi

Képünkön az útra induló végzős osztályok tanulói és osztályfőnökei

Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder
János köztársasági elnök Győrffy-Villám
Andrást Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette a huszárhagyományok ápolásáért és a honvédelemért
végzett munkájáért.
A Tapolca-Diszelben élő hagyományőrző dandártábornok, a Magyar Huszár és
Katonai Hagyományőrző Szövetség alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke sokat tett és
tesz azért, hogy napjaink fiataljaiban a nemzeti érzések öntudatra ébredjenek, hogy a
nemzeti értékeinket minél jobban megismerve szeressék hazájukat és őrizzék történelmének dicső fejezeteit.

Fotó: Gyökössy

A kitüntetést Hende Csaba honvédelmi miniszter adta át

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„Mintegy évi 100 millió forint
adósságszolgálattal kevesebbet kell
teljesítenie a városnak
az elkövetkezendő 10-15 évben”
Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a város polgárainak érdeklődésére
számottartó témákról készítettünk interjút, köztük az adósságállomány elengedéséről, a közmunkaprogramról, a tél okozta
problémákról és a kórház jövőjéről.
– Polgármester Úr! A kormány hány
százalékos adósságállományt vállalt át a
várostól?
– Február 27-én írtuk alá azt a megállapodást, amely erről szólt. A kormány részéről
a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter, Tapolca nevében pedig én. Ennek értelmében a kormány 1.152.008.601 forint
adósságállományt vállal át a várostól. Ez
15%-kal több, mint, amit Tapolca a sávbesorolás szerint kaphatott volna. A meggyőző érveknek és az országgyűlési képviselőnk közbenjárásának köszönhető a magasabb százalék.
– Melyek voltak a döntő érvek?
– Azokat a feladatokat soroltuk fel, amelyeket a városnak eddig és ezután is meg kell
oldania. Gondolok itt a járási hivatal kialakításával kapcsolatos teendőkre, a körzetközponti feladatokra, az építészhatóságtól kezdve az egészségügyi feladatokig. A kórházat
mi tartottuk fenn, a jövőben a szemétszállítást
is nekünk kell megszerveznünk. A szennyvíztelep rekonstrukciója is a mi feladatunk.
Uniós előírás, hogy a környezetvédelmi előírásoknak meg kell felelni. Mi most éppen a
határértéken vagyunk. A korszerűsítést előkészítő pályázat most van folyamatban. A pályázathoz a városnak 10-15%-os önrészt kell
biztosítania. A térség 8 településének szennyvize kerül a mi telepünkre. Az aláírt megállapodás értelmében a 65%-os adósságállomány elengedése azt jelenti, hogy mintegy
évi 100 millió forint adósságszolgálattal
kevesebbet kell teljesítenie a városnak az elkövetkezendő 10-15 évben. Ez óriási könynyebbséget jelent Tapolcának, de nyilván ezeket a forrásokat az adott célokra tudjuk csak
felhasználni.
– Említette, hogy a szemétszállítás kérdését
a közeljövőben az Önkormányzatnak kell
megoldania. Hol tartanak a tárgyalások a
mostani szolgáltató Remondis Kft-vel?
– Az már a legutóbbi tárgyaláson is egyértelművé vált, hogy a német többségi tulajdonos el akarja adni a teljes üzletrészét, azaz ki akar vonulni a piacról. Nekünk így a
100%-os tulajdonlást kell majd megoldanunk.

Az első eladási árhoz viszonyítva a mostani
lényegesen alacsonyabb, de még mindig
közel 100 millióval több, mint amennyit mi a
vételre szántunk. Bízom benne, hogy meg
tudunk egyezni a következő tárgyaláson. Ha
nem, akkor két lehetőség is kínálkozik a szolgáltatás megoldására. Az egyik az, hogy az
Önkormányzat egy új céget hoz létre a feladat
teljesítésére, a másik pedig az, hogy az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásban résztvevőknek a többi partnerrel
szemben kezességi, helytállási kötelezettsége
van. Ha valaki kiesik a rendszerből, akkor a
többieknek kell megoldaniuk a feladatot, hiszen az uniós pályázatot is közösen nyertük el.
– A kemény tél még most, március végén is
mutatja magát. Miként tudja kezelni a város
ezt a helyzetet?
– A város jelentős összegeket fordított és
fordít ma is a hóeltakarításra, a síkosságmentesítésre. A március közepi kemény tél
miatt március 15-én – a katasztrófavédelmi
vezetőkkel egyeztetve – lezártuk a városból
kivezető utakat, az itt rekedt buszok és egyéb
járművek elhelyezését igyekeztünk megoldani. Hála Istennek, csak néhány kisebb káresemény történt azokban a napokban, tetőket
bontott meg a viharos szél. Ezeknek a helyreállításában és a további kár megakadályozásában az Önkormányzat együttműködött a
katasztrófavédelemmel. A tél viszontagságai
meglátszanak az útjainkon. A károk felmérése után a karbantartást, illetve a kátyúzást
meg fogjuk oldani.
– A közmunkaprogramban milyen szinten
vesz részt a város? Milyen területen és
hányan dolgoznak közmunkások?
– Változó a létszám, húsz és negyven fő
közötti. A munkaügyi központ által leadott
listából 2-3-4 hónapos turnusokban fogadjuk
a közmunkaprogramban résztvevőket. A foglalkoztatottak zöme vagy szakképzetlen vagy
minimális szakképzettséggel rendelkezik.
Velük most a téli síkosság-mentesítésre kiszórt zúzalékot takaríttatjuk fel, mielőtt még
az a csapadékcsatornába bemosódik. Ha jön a
tavasz, a lomtalanítási akcióban működnek
közre, a parkok rendezésében, ároktisztításban, a temetők rendbetételénél. Van néhány
fő, aki magasabb iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, őket más munkára
is be lehet fogni, irodai adminisztratív feladatokat is el tudnak látni. Az önkormányzati
cégeinknél is igénybe veszik a munkájukat.
– Milyen fontosabb, közérdeklődésre számot tartó tárgyalásokon vett részt az elmúlt

időszakban?
– A norvég királyi nagykövetségen egy
partnerségi szemináriumon vettem részt március 4-én. Azokat az önkormányzatokat is
meghívták ide, amelyek már korábban is részt
vettek norvég partnerségben. Tapolca a Városszépítő Egyesületen keresztül már képviseltette magát a Déli Városkapu kialakításában egy ilyen programban. A jelenlegi lehetőség: 500 ezertől egymillió euróig lehet a
most induló partnerségi programban részt
venni. A kétnapos rendezvényen norvég partnereket lehetett keresni. Mi több önkormányzattal is felvettük a kapcsolatot. A gazdaság
élénkítése, a helyi értékek őrzése, az idegenforgalom területén igyekeztünk partnert keresni. Bízom benne, hogy sikerül olyan partnereket találnunk, akikkel gyümölcsöző kapcsolatot tudunk majd kialakítani.
– Bár már nem önkormányzati tulajdonú a
tapolcai kórház, de a város lakossága és vezetése mindig nagy figyelemmel kísérte a sorsát. Mi a helyzet most?
– Valóban a figyelem középpontjában volt
a kórház mindig. Nem véletlen, hiszen Tapolca és környéke polgárainak, valamint nyaranként a térségbe látogató turisták egészségügyi
problémáinak egy részét hivatott volt – és ma
is az – ellátni. Március 5-én egy olyan egyeztetésen vettem részt, amelyen arról a pályázatról volt szó, amelyet a struktúraváltó kórházaknak – a tapolcai is közéjük tartozik –
írtak ki. A pályázat kiírásával kapcsolatban
bíztató új fejleményekről is szólhatok most.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
közbenjárásának és a város többszöri megkeresésének eredményeként ezt a pályázatot
úgy módosították, hogy a program új elemként befogadhassa a kórház területére az új
mentőállomást. Ennek az új mentőállomásnak a bekerülési költsége kb. 100 millió
forint, a helikopter leszálló helyén, a háziorvosi ügyelet mellett helyezkedne majd el, a
bejárata a Semmelweis utcáról nyílna. Hasonló tervek alapján készülne, mint amilyent
eredetileg a régi helyére terveztünk. A megváltozott feltételű pályázat benyújtását már a
GYEMSZI intézi. A tapolcai kórház fejlesztésére elnyerhető pályázati összeg mintegy
1,2 milliárd forint lehet. A pályázattal kapcsolatos egyeztető tárgyaláson részt vett az
OMSZ részéről dr. Szlovicsák Gábor stratégiai igazgató, a Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet részéről dr. Czirner József,
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
dr. Lang Zsuzsanna, a kórház mb. igazgatója
is.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a áprilisi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
április 8. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
április 15. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
április 22. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete tájékoztatja Önöket
a hibajavítás rendjéről.
Hibajelentés: telefon, fax, üzenetrögzítő: 06-27/363-887; e-mail: www.mtkke.hu
honlapon keresztül.
Az előforduló „szakaszhibákat”, amikor nem a lámpák hibásodnak meg, hanem a hálózat, egy-egy utca, utca-szakasz, körzet lámpái nem működnek, közvetlenül lehet az E.ON
felé jelenteni akár a honlapjukon keresztül, akár telefonon.(www.eon.hu, tel: 06-80/533533).
Amennyiben a szakaszhibát hozzánk jelentik, továbbítjuk az E.ON felé.
Egyéb ügyek: e-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu; levél: MTKK Egyesület 8912 Nagypáli, Arany János u. 26.; mobil: 06-20/936-3615 (a mobil csak Önkormányzatoknak!).
Közvilágítás javítási munkáink ellátása keretében minden héten legalább egy alkalommal
felkeressük a településeket. Így hat munkanapnál tovább nem lehet rossz lámpa sehol.
Tapolca Város Önkormányzata

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
Polgármesteri Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti 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:
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AKTUÁLIS

„A bátort arról lehet felismerni,
hogy cselekszik”
– Jelenbe hívni a múltat, élővé tenni az emlékezést egy olyan korról, amelynek jelképei nemzedékek sorának szolgáltak és szolgálnak ma is mértékül nemes, de nehéz feladat – mondta Sági István alpolgármester
– a márciusi förgeteg miatt nem a szabadtéren, hanem – az interneten elhangzott
ünnepi beszédében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján.
A 165 évvel ezelőtti jeles napok felelevenítését követően az elmúlt több, mint másfél
évszázad embert próbáló, sok áldozatot
követelő történelmi eseményeit idézte meg
Sági István, majd hangsúlyozta:
– Túléltük, itt vagyunk, ha megfogyva is,
de még elegen, hogy Magyarországot – immáron sokadszor – újjáépítsük. A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti
önazonosságunk szerves része lett. Itt a Balaton-felvidéken, vagy a Csallóközben, Délvidéktől a Székelyföldig, a magyar szabadság eszményét soha nem lehetett eltiporni. Bár mindig voltak, akik úgy gondolták, hogy jobban
tudják, mi fontos a magyarságnak, az idegen
érdekek és elnyomás előbb-utóbb elbukott, mert
nemzetünk erős elszántsággal felül tudott emelkedni rajta – szögezte le az alpolgármester.
– A nemzetért cselekedni, a nemzetért áldozatot hozni mindig is a bátrak erénye volt:
így volt ez 1848-49-ben is, amikor a hős vezérek oldalán bátor emberek elszánt tömege
fordította meg a történelmet, és ma sincs ez
másképp. A bátort arról lehet felismerni, hogy
cselekszik. Cselekszik akkor is, amikor mások gondolni sem mernek rá. Cselekszik akkor is, amikor mások intik őt. Cselekszik, amikor tudja, nincs több elvesztegetni való idő.
Cselekszik, amikor cselekedni kell. Tisztelet
azoknak a bátraknak, akik egykoron szemben
az árral, az idegen nyomással, az elvárásokkal,
mertek a szabadságért harcolni. Tisztelet a bátraknak, akik legyőzték saját félelmeiket, miközben akár százak súgták fülükbe, „ne merjétek”, „ne tegyétek”, „nektek ezt nem szabad”.
– Március 15. üzenete örökérvényű, így a
mának is szól – mondta az ünnepi szónok –, a
szabadságért mindig érdemes harcolni, az
igazunkért mindig érdemes kiállni.
– Gyújtson hát lángot bennünk a március,

apró gyertyafényeket, amelyek egy fókuszba
gyűjtve áldássá erősödnek életünkben. És
égjenek ezek a márciusi gyertyák a megbújó falvak szántóvetőinek, kertet gondozóinak, gyümölcsfákat oltogatóinak, diófákat ültetőinek szívében, hirdetvén, hogy életre, szabadságra születtünk... És mondjunk áldó imádságot a lángot
szítók emlékére: Uram, köszönjük, hogy voltak
hőseink nekünk, márciusi nagyságok, és haló
porukban is áldd meg őket, és add meg nekünk
is a tisztességes életet, hogy méltók legyünk
őhozzájuk. Isten! Áldd meg a magyart! Ámen!
– fejezte be ünnepi beszédét Sági István.
A március 15-ére tervezett ünnepi koszorúzás – a hóvihar miatt – utólag, március 18-án
volt a régi temetőben, Miltényi József 1848-as
huszárkapitány sírjánál, valamint az Alsó-tó
partján lévő Pantheon-falnál, Török János honvéd alezredes és Török Antonius Flórián honvéd százados emléktáblájánál.
Miltényi József utódai nevében Miltényi
Miklós levélben mondott köszönetet azért,
amiért a város hűen ápolja elődjük emlékét.
A levelet Kovács Melinda olvasta fel a sírnál,
amelyen a város nevében Császár László
polgármester, Ughy Jenőné jegyző és Sági
István alpolgármester helyezett el koszorút. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját
Bartha Józsefné és Bartha József, a Városért
Egyesületét Boczkó Gyula, a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Hagyományőrző Egyesületét pedig Labovszky Imre és Horváth
Gábor helyezte el a síron.
A Fidesz nevében Sági István és Bognár
Ferenc rótta le kegyeletét a huszárkapitány
emléke előtt. Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért és a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület nevében, Lévai József pedig az MSZP
nevében helyezett el koszorút.
Az Alsó-tó partján – a már felsorolt koszorúzók mellett – a történelmi egyházak nevében
Darvalics Ferenc és Csaba Dezső koszorúzott.
A Csobánc Váráért Alapítvány koszorúját
Németh Gyula, a Városszépítő Egyesületét dr.
Zsiray Ferenc elnökök helyezték el. A Vállalkozók Területi Ipartestülete nevében Vörös Béla
elnök és Tóth Tibor rótta le kegyeletét.
A koszorúzási ünnepség a Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium díszlövésével ért véget.
N. Horváth Erzsébet-G. Dr. Takáts Gizella

Aláírásgyűjtés
a rezsicsökkentésért
– Magyarország lakosságának több, mint
80%-a azt szeretné, hogy a közüzemi díjak ne legyenek ilyen magasak – hangsúlyozta Lasztovicza Jenő, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke a március 22-én megtartott sajtótájékoztatóján.
A rezsicsökkentés érdekében elkezdett aláírásgyűjtés előzményeiről szólva Lasztovicza
Jenő elmondta, hogy a Magyar Bíróság –
azoknak a multinacionális cégeknek a jelentése alapján, amelyek nem magyar tulajdonban vannak – példátlanul rövid idő, azaz két
hét alatt kimondta, hogy a magyar kormány
nem döntheti el, hogy 10%-kal kevesebb
legyen a villany, a gáz és a távhő díja.
– Köztudott – és ezt a nemzetközi statisztikai hivatal is igazolja –, hogy az Unió
országain belül a magyar lakosság az átlagnál lényegesen magasabb rezsidíjat fizet.
2002-től 2010-ig tizenötször emelkedett a
lakossági gáz ára, azaz háromszorosára
nőtt, a villanyé pedig kétszeresére. A mostani kormány felismerte azt a konkrét tényt,
hogy a magyar lakosság ezt a terhet tovább
nem fogja bírni, ezért döntött úgy, hogy
10%-kal csökkenteni fogja a gáz, a villany
és a távhő rezsidíját. A bíróság döntése is
befolyásolta, hogy a Parlament a múlt héten
foglalkozott egy olyan törvény elfogadásával, amely szerint a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal meghatározhatja, hogy milyen áron lehet értékesíteni a
lakossági földgázt, az áramot és a távhőt –
mondta Lasztovicza Jenő. – Magyarország
elmúlt egy évtizedében a magyar kormányoknak semmi köze nem volt az árak megállapításához, hiszen, mint tudjuk, a szocialista kormányok alatt értékesítették az energetikai üzletágat, így a német tulajdonú
E.ON és az orosz kormány tárgyalhatott
arról, hogy Magyarország mennyiért kapja
a gázt – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. – Mivel az energia stratégiai kérdés,

ezért hazánk kiszolgáltatott helyzetben volt,
és a lakosság biztonsága is nagymértékben
meggyengült. Az Orbán-kormány a német
tulajdonostól megvásárolta a gázszolgáltatást, illetve a földalatti gáztározókat. Így
most már a magyar kormány „egyenesben”
tud tárgyalni az orosz értékesítő partnerekkel, azaz lesz rálátása és ráhatása az
árakra.
– A bírósági döntés miatt és a rezsiárak
további csökkentése érdekében – vízdíj, szemétszállítás díja – indít aláírásgyűjtési akciót a Fidesz – mondta az országgyűlési
képviselő. – Nagyon bízunk abban, hogy
pártállástól függetlenül mindenki csatlakozni fog hozzá, ezzel is bizonyítva a Magyar
Bíróságnak és a multinacionális cégeknek,
hogy azok az érdekek, amelyeket szolgálnak, nem egyeznek meg a lakosság érdekeivel, hogy a magyar kormány meghozott
döntései a 10 milliós magyar lakosság érdekeit képviselik – szögezte le Lasztovicza Jenő
a sajtótájékoztatón.
Majd arról szólt, hogy a támogató lap aláírásának helyszíne a Fidesz tapolcai irodája
(Belvárosi Irodaház II. em. 27. szoba) hétfőn, szerdán és pénteken 8-14 óráig, valamint kedden és csütörtökön 11-17 óráig. De
szerveznek akciót piacnapokon a Városi
Piacon, a buszmegállóban, illetve az áruház
előtt is. Ezeken a helyeken aktivisták gyűjtik az aláírásokat.
Lasztovicza Jenő arról is tájékoztatta a jelenlévő újságírókat, hogy megteremtődhet
annak a lehetősége, hogy Tapolcán, a megyei kórház kihelyezett részlegeként egy
30-35 aktív ágyas belgyógyászati részleg
működjön.
– Biztosat még nem tudok mondani, de
jelenleg komoly realitása van ennek az elképzelésnek, ami optimális esetben akár másfél, két hónapon belül meg is valósulhat –
tette hozzá az országgyűlési képviselő.
N. Horváth Erzsébet

Közzététel
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezéséről, új közterület- és intézménynevek bevezetéséről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 9-én tartott nyílt ülésén
13 tapolcai közterület átnevezését találta indokoltnak és a 197/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával arról döntött, hogy megváltoztatja
a Kulich Gyula utca, Somogyi Béla utca,
Zalka Máté utca, Kiss János utca, Kunfy
Zsigmond utca, Mező Imre utca, Sallai Imre
utca, Engels Frigyes utca, Mónus Illés utca,
Ságvári Endre utca, Rózsa Ferenc utca és köz
és Landler Jenő utca közterületek elnevezését.
A Képviselő-testület döntése alapján erről 60
napra hirdetményt tettünk közzé, várva az érintett lakosság, Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal, telephellyel, székhellyel rendelkező jogi személyek véleményét. A lakosság
és a civil szervezetek aktívak voltak, számos javaslat érkezett. A javaslatok egy része konkrétan
a megváltoztatni kívánt közterületekre vonatkozott, másik része pedig a közterületek konkrét
megnevezése nélkül érkezett. Voltak olyan javaslatok is, amelyek a fentiekben felsoroltakon
kívüli közterület, illetve intézmény elnevezésének módosítására irányultak.
2013. január 1-jétől hatályba lépett az Egyes
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII.
Törvény. (a továbbiakban: törvény). E törvényre
tekintettel szükségessé vált azoknak a közterület
neveknek az áttekintése, melyek elnevezésének
megváltoztatásáról döntött a Képviselő-testület,
és annak körültekintő, szakszerű megítélése, hogy
a törvény és a Magyar Tudományos Akadémia

Magyarország önkormányzati közterületeinek
elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
biztosított felhatalmazás alapján kiadott állásfoglalásai mely utcanevek megváltoztatását javasolják. Az MTA állásfoglalása alapján javasolt az Úttörő utca nevének megváltoztatása is.
A beérkezett javaslatok összegyűjtését követő-

en elkészült a döntést előkészítő előterjesztés, mely
alapján dönteni kell a Képviselő-testületnek a
beérkezett javaslatok alapján az új utcanevekről.
Az előterjesztést és annak határozati javaslatát a
közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 182012. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint a

A beérkezett javaslatok alapján a közterületek elnevezésének változtatására Császár
László polgármester a következő javaslatokat kívánja a Képviselő-testület elé terjeszteni:
Régi közterületnév
Kulich Gyula utca
Somogyi Béla utca
Zalka Máté utca, 1595 és 1641 hrsz-ek
Zalka Máté utca, 1637/6 hrsz
Kunfy Zsigmond utca
Mező Imre utca
Sallai Imre utca
Engels Frigyes utca
Mónus Illés utca
Ságvári Endre utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsa Ferenc köz
Landler Jenő utca
Úttörő utca

Javasolt közterületnév
Tanúhegyek utca
Vincellér utca
Ősz utca
Tavasz köz
Sallay Misi utca
Kincses-gödör utca
Bertha Vince utca
Szálloda utca
Marton László utca
Keszler Aladár utca
Géza fejedelem utca
Attila köz
Ács Ferenc utca
Miltényi József utca

Név nélküli közterület és intézmény Javasolt új közterület és intézménynév
Diszel városrész 4513 hrsz-ú közút
Botár Árpád utca
Városi Rendezvénycsarnok
Csermák József Rendezvénycsarnok

Új Tapolcai Újság

helyben szokásos módon közzé kell tenni annak
érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye
megismerhető legyen. A hirdetményt a döntést
megelőzően 30 napra kell kifüggeszteni, illetve a
www.tapolca.hu honlapon megjelentetni.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a Képviselő-testület döntését követően az új közterület
neveket megküldi a Tapolcai Járási Hivatal Járási
Földhivatalának, a közüzemi szolgáltatóknak és
azoknak a hivatalos szerveknek, ahol a lakcímváltozást a lakosságnak határidőn belül be kell jelenteni (pl. NAV Veszprém Megyei Igazgatósága,
Veszprém megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága, Egészségbiztosítási Pénztár).
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és
a Tapolcai Járási Hivatal mindent megtesz az
ügyintézés megkönnyítése érdekében. A lakcímkártyák cseréje, a földhivatali átvezetés, a gépjármű forgalmi engedély átírása és szükség esetén a pénzintézetek felé történő igazolások kiadása a törvény erejénél fogva részben illetékmentes, részben az önkormányzat magára vállalja a költségeket, tehát a lakosságnál többletköltség nem jelentkezik (a vállalkozások székhely/
telephely módosításával járó eljárási költségének
kivételével).
Tapolca Város Önkormányzata a Képviselőtestület döntését követően azzal kívánja segíteni
az új utcanevek közötti tájékozódást, hogy még
a 2013. évben minden érintett kereszteződésben
kihelyezi az új utcanévtáblákat.
Császár László
polgármester

2013. március
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Egy tevékeny, hosszú élet
megható pillanatai
Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi
Kell-e nagyobb boldogság annál, hogy
valaki a szépkort megélve szerető családja helyi érték megőrzése, születése köszönhető
körében, gyermekei, unokái és dédunokái- Józsi bácsinak, aki 1993-ban Kós Károlyval együtt ünnepelheti 95. születésnapját? díjat, 2003-ban pedig Podmaniczky-díjat
kapott áldozatos városszépítő tevékenységéA válasz egyértelműen az, hogy nem.
Ezeket a csodálatos és kivételes pillana- ért. Helytörténeti könyvei önmagukért beszéltokat élte át Tóth József – mindenki Józsi bá- nek. Ahhoz azonban, hogy valaki így tudjon
csija – tanító, tanár, nyugalmazott iskolaigaz- helyt állni a köz érdekében, olyan csodálatos
gató, a Tapolcai Városszépítő Egyesület tisz- családi háttérre van szükség, mint amilyen
teletbeli elnöke, Tapolca díszpolgára március Józsi bácsinak van. A férjét mindenben támogató és segítő párjával, Nusi nénivel együtt há10-én a tapolca-diszeli művelődési házban.
„Engem néptanítónak neveltek és életem rom gyereket neveltek fel. Ma már az unovégéig az is maradok” – vallotta Józsi bácsi kák és dédunokák is bearanyozzák napjaikat.
abban az interjúban, amelyet e sorok írója Józsi bácsi megtanult számítógépezni, így a
készített vele 2010-ben. A néptanítókra, a világ eseményein napra készen igazodik el,
„lámpásokra”, így Józsi bácsira is szép és ne- családja történetét kutatja, az írásait rendezgeti és mindig
héz feladat hárult.
örömmel tölti el,
Szinte mindenha szeretett csahez érteniük kelládja körülveszi.
lett, és a megszerMost érkezzett tudást, ismetünk vissza a jeretet szívvel, lélen csodálatos
lekkel, óriási feleeseményéhez, a
lősséggel adták
95. születésnaptovább tanítvához, amelyen
nyaiknak.
Császár László
95 évnyi élet
polgármester a
eseményeit néköszöntő szahány mondatba
vak mellé átadta
sűríteni lehetetlen
Józsi bácsinak
vállalkozás. De
Fotó: TVT
Orbán Viktor mitalán dicséretes az
niszterelnök áligyekezet…
Isten éltesse, Józsi bácsi!
tal küldött EmAz 1918. március 8-án Fiuméban született Tóth József és léklapot, amelyen jó erőt és egészséget kícsaládja a ’20-as években költözött Tapolcára. vánt a szépkorú ünnepeltnek.
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei KözA polgári iskola elvégzése után édesanyja
kívánságára a fiatalember a szegedi tanító- gyűlés elnöke is megköszönte Tóth Józsefnek a
képzőt végezte el. Bársonyoson kezdett taní- térség érdekében végzett felelősségteljes muntani, de a háború közbeszólt. Tartalékos tiszt- kát és azt, hogy tanítóként többezer kisdiáknak
ként szolgált, majd az amerikai hadifogságból nyújtott segítséget ahhoz, hogy a felnőtt életben
hazakerülve Monostorapátiba szólította a ta- el tudjon igazodni. Majd átnyújtotta azt az ezüst
nítói pálya.
emlékérmet, amely a megye 50 éves évforA következő állomás Tapolca volt. Ekkor dulójára készült.
már a tanítói oklevél mellé a biológia-földAz ünnepelt meghatottan mondott köszörajz szakos tanári diplomát is megszerezte. Volt netet mindenért. – Örülök annak, hogy tudjárási tanfelügyelő is, majd 1962-től nyugdíjba tam tenni Tapolcáért. Ha végigmegyek a vávonulásáig az 1. számú Általános Iskola igaz- roson és látom mindazt, aminek a születéségatói feladatait látta el. A Tapolcáért való ten- ben és megőrzésében részt vettem, boldog és
ni akarás végigkísérte életét. Ehhez nyújtott nyugodt vagyok. De nemcsak a közösségért
keretet az 1983-ban megalakult Városszépítő tettem, a családomért is. Jó családom van.
Egyesület, amelynek 8 évig alelnöke, majd 13 Öreg vagyok, de boldog. Van egy jó feleséévig elnöke volt. 1954-től a rendszerváltásig gem, gyerekeim, unokáim és dédunokáim. És
tanácstagként, majd azt követően független sok-sok barátom Tapolcán. Köszönöm.
önkormányzati képviselőként tevékenykedett.
N. Horváth Erzsébet

Székely zászló lobog a szélben

Fotó: Havasi

– Keresztény szolidaritásunk és nemzeti összetartozásunk jele a székely
zászló – mondta Rohály János
A budafoki önkormányzat szolidaritási fel- nemcsak eszmék társulnak hozzá, de érzelmi
hívásához, a székely zászló kitűzéséhez az többletet is kifejeznek. – Mára már nincs hadi
önkormányzatok mellett a magyarországi többlete a zászlónak, annál inkább közösségi jeiskolák közül elsőként a tapolcai Nagybol- lentése van. A zászló a megtestesült múlt, ugyandogasszony Római Katolikus Általános Is- akkor, ha felsorakozunk alatta, a mát is jelenti
kola is csatlakozott. A székely zászló meg- és irányt mutat a jövőnek – hangsúlyozta.
Rohály János, a katolikus iskola igazgatója
áldására és kitűzésére március 13-án regarról szólt, hogy egykor a Kárpát-medengel került sor a Templom-dombon.
Földi István atya, a katolikus iskola lelki cében egységes magyar nemzet élt, és ha a ma
igazgatója a szentmisén áldást kért Istentől a magyarsága nem lesz képes a megújulásra,
megszentelt székely zászlóra és mindazokra, akkor egyes számítások szerint 2050-re még
tovább fog fogyni. Hogy ne így legyen, azért
akik felsorakoztak mögé.
A szentmisét követően, D. Fekete Balázs tenni kell – hangsúlyozta az igazgató.
– Reményforrás a ma megáldott székely
történelem szakos tanár olvasta fel Böjte
Csaba testvér gondolatait a székely zászló zászló is, amely a határokon átnyúló magyarügyről, majd Böjte Csaba testvér, az iskolá- magyar kapcsolatok erősödését is szimbonak küldött elmélkedését ismertette a jelen- lizálja. Iskolánk részt kíván venni ebben a reményteli folyamatban, a magyar közgondollévőkkel Kormányos Ildikó tanító.
Császár László polgármester a zászló tör- kodás újjászületésében – tette hozzá az intézHavasi Gábor
ténetiségét bemutatva arra figyelmeztetett, hogy ményvezető.

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 2013. április 5-én 18 órára

Tapolca Város Napja
alkalmából rendezendő ünnepi ülésre a Hotel Pelionba.
Köszöntő beszédet mond:
Császár László, Tapolca Város polgármestere
Ünnepi műsor:
Száguldó Orfeum Társulat

„Borban az igazság, borban a vigasz”
A XI. Sándor-napi bormustrának a
Széchenyi István Szakképző Iskola adott
otthont március 18-án.
A 2003 óta zajló rendezvényt a Badacsonyi
Borbarát Asztaltársaság indította hódító útjára.
Azóta minden esztendőben megrendezik. A szervezésben oroszlánrészt vállal a házigazda
Mezőssy Zoltán (Hotel Gabriella), a Pannon
Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet (Badacsony) és nem
utolsósorban Tapolca Város Önkormányzata.
A Balatoni Borrégió legjobb borait felvonultató programon idén a badacsonyi autochton (helyi, őshonos) fajták kerültek bemutatásra és kóstolásra. 6 borvidékről 38 nedű-,
köztük a Juhfark, Kéknyelű, Királyleányka,
Olaszrizling, Furmint, Pintes vagy a Rózsakő.
Tóth János Zoltán elnök-nagymester (Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend)
bevezető gondolatai után Császár László polgármester is méltatta a rendezvényt, szakmabelieket és a minőségi borokat, majd gratulált
a Város Boraihoz.
A Város fehérbora: Rajnai rizling (Borbély
Családi Pincészet). Város vörösbora: Cabernet Sauvignon (Szászi Pincészet). Város „kü-
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Fotó: Dancs

Hat borvidék finom nedűit kínálták kóstolásra a SZISZI felszolgáló tanulói
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lönleges” bora: Hárslevelű (Nyári Pincészet).
„Tájfajták a Balatoni Borrégióban” címmel
tartott humorral fűszerezett előadást dr. Májer
János, a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Badacsony) igazgatója. Ezt követően Kulka Gábor
ceremóniamester (Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend) mutatta be a borászokat.
A „főkóstoló” nemzeti ünnepünk alkalmával a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett dr. Kállay Miklós professzor, a fővárosi
Corvinus Egyetem tanszékvezető tanára volt.
A szakmai rendezvény záróakkordjaként a
„névnapos” Csere Sándor kanonok-plébános
megáldotta a borokat és borászokat, majd a
gasztronómia kapta a főszerepet, a kulináris
élvezeteknek hódolhatott a mintegy 150 főnyi
társaság.
A borszakma idei seregszemléjének otthont adó Széchenyi István Szakképző Iskola
remek házigazdának bizonyult, a Hotel Gabriella, a Mezőssy-család (és az intézmény dolgozói) idén is olajozottan működő gépezetként működött közre, elégítette ki ínycsiklandozó vacsorával a legkényesebb igényeket is.
Dancs István

KRÓNIKA

Nyílt Napok – munkáltatói fórum
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tanácstermében munkáltatói fórumot szervezett március 5-én.
A megjelent munkáltatókat Simon Tünde,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője köszöntötte.
A kirendeltség-vezető bevezetőjében röviden ismertette illetékességi területük munkaerő-piaci helyzetét, a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés tapasztalatait.
Elsőként Benczik Zsolt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal
vezetője adott rövid tájékoztatást a Járási Hivatal működéséről és a Kormányablakok felállásáról. Méltatta a rendezvény fontosságát.
Bárányné Stankovics Ágnes előadásában
részletesen szólt a Munkaügyi Központ pályázati és támogatási lehetőségeiről, a Munkahelyvédelmi Akciótervről, a mikro-, kis- és
középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásáról.

Házasságot
kötöttek:
Gombkötő Richárd István és Vasáros Nikoletta

Évfordulók
1886. március 5. 127 éve
Ezen a napon hunyt el a tapolcai Kovács János kádármester,
volt 1848/49-es honvéd.
1926. március 7.
87 éve
A református Tapolca és Vidéke Fiókegyház
kivált a köveskáli anyaegyházból és csatlakozott
a keszthelyi anyaegyházhoz. A fiókegyház lelki
gondozója, Csontos Béla lelkipásztor.
1891. március 8.
122 éve
Egy hirdetés a Tapolca és Vidéke újságból:
„Alulírottnak van szerencsém egy gyorssajtóval
nagyobbított nyomdámat – jól berendezett
könyvkötészetemet, úgy a főpiaczon már 8 év óta
fennálló könyv és papír kereskedésemet, nemkülönben kb. 3000 kötetből álló kölcsönkönyvtáramat a n. érdemű közönség szíves pártfogásába ajánlani.”
1941. március 8.
72 éve
Megkezdték a polgári fiúiskola épületének tatarozását.
1906. március 11.
107 éve
Megszűnt a Badacsonyvidéki Borértékesítő Szövetség.
1941. március 14.
72 éve
Megkezdődött a kertváros fölötti terület befásítása.
1906. március 16.
107 éve
Meghalt a hatvanéves Bacsányi Gyula. Vele haltak ki Tapolcán a Bacsányiak.
1906. március 18.
107 éve
Megalakult a Tapolca és Vidéke Hitel Szövetkezet.
1916. március 19.
97 éve
Körállatorvosi állást szerveztek Tapolcán a járási
főszolgabíró 1086/916. számú rendelete alapján.
1766. március 24.
247 éve
Baumberg Gabriella, Batsányi költő-hitvesének
születése.
1966. március 31.
47 éve
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 6/1966. sz.
rendeletével Tapolcát várossá nyilvánította.
1991. március 31.
22 éve
Tapolca város önkormányzata a 10/1991. sz. rendeletével „Tapolca Városért” kitüntetés alapítását
határozta el.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Angyalossy Edina, a VEMKH Munkaügyi
Központ Foglalkoztatási Programok osztályvezetője röviden ismertette a TÁMOP 1.1.2
programot. Beszélt az eddig elért eredményekről, ismertette a támogatási formákba bevont
megyei és tapolcai létszámokat, illetve a 2013.
évi terveket, a képzési lehetőségeket és a kirendeltségen képzést befejező ügyfelek után
igényelhető támogatásokat.
Jákli Tibor, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének igazgató-helyettese beszélt a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések 2012. évi tapasztalatairól, az elmúlt év
intézkedéseiről, a bejelentett panaszokról, közérdekű bejelentésekről, a bejelentés nélküli foglalkoztatásról. Ismertette a 2013. évben várható
ellenőrzések célkitűzéseit. Szólt arról, hogy
kiemelten vizsgálandó tevékenységi terület lesz
a vagyonvédelem, a kereskedelem és a vendéglátás. Felhívta a munkáltatók figyelmét arra, hogy gyakoribbak lesznek ez évben a más
hatóságokkal végzett közös ellenőrzések. DI

Tapolcán a DK országjárói
A Demokratikus Koalíció Veszprém Megyei
hármas számú választókerületének szervezői
ezúttal Tapolcára várták szimpatizánsaikat,
hogy megbeszéljék a kampányprogramjukat és a 2014-es év első lehetséges lépéseit.
Március 22-én délután a Varjú-vendéglő
adott otthont a találkozónak, ahol dr. Vadai
Ágnes, a Demokratikus Koalíció parlamenti
képviselője válaszolt az újságírók kérdéseire
egy sajtótájékoztató keretében. Elmondta, hogy
aznap már a második állomásuk Tapolca. Először Ajkára látogattak, ahol tűzoltókkal találkoztak és a március 15-i hóhelyzetet vitatták
meg. Országjárásuk során már minden megyében jártak. Tapolcai találkozójukon elsősorban a DK programját és az ellenzéki összefogást kívánták megvitatni. Dr. Vadai Ágnes kifejtette: a lényeg a 2014-es választáson való
minél jobb szereplés. Szerinte a legkisebb
probléma jelenleg a gazdasági helyzet kezelése, a forint-euró árfolyam. Sokkal fontosabb
a szolidaritás és a morális összetartó erő felépítése az országban. Hosszú évek kellenek
ahhoz, hogy újra vidám ország legyen Magyar-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Május végére elkészül
a Tópresszó felújítása
A belváros rehabilitációja során uniós
pénzből megújul a Tópresszó.
A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt egyik folyamatban lévő - megvalósuló eleme a
Tópresszó felújítása. A Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi
költségvetésből támogatott projektelem a
Malom-tó partján helyezkedik el, tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzatának
egyik konzorciumi partnere, az MZ/X Kft.
A Tópresszó egy – az 1960-as években
épített – vendéglátóhely volt, ezért a tulajdonos az eredeti funkciót megtartva napközben „gyors” étteremként, este „a la
carte” étteremként szeretné működtetni
azt. A tervezés során az épület környezetbe
történő illesztése, korszerű átépítése, a
melegkonyha kialakításának lehetősége
fontos szempont volt.
Az „U” alakú épület lapostetős, egyszintes. A beruházás során a meglévő épület
magas tetőt kap, a földszinti fogyasztótér
nyugati oldalán a terasz egy része pedig
beépítésre kerül.
Az épület déli oldalán lévő bejáraton
keresztül úgynevezett „utcai kiszolgálás”
valósul majd meg, míg a terasz felőli bejáratok az étterem tényleges vendégforgalmát
bonyolítják le. Ezeken keresztül juthatnak a

vendégek a fogyasztótérbe.
A földszinten kap helyet a vendég vizesblokk és a mozgáskorlátozott-mosdó. Szintén az alsó szinten kerül – külön fejlesztéssel - kialakításra a mai kornak megfelelő
konyha a vendégtér felől önkiszolgáló pulttal, a söntés és a hozzá tartozó, kívülről
tölthető italraktár. A tetőtérben személyzeti
étkező és kisebb tároló helyiség kerül
kialakításra, valamint itt kap helyet a kerti
bútortároló is.
Az épületben a padló és falburkolatok,
valamint a szaniterek cseréje is megtörténik. A beruházás tartalmazza a nyílászárók cseréjét, az épület utólagos hőszigetelését és akadálymentes megközelítésének
kiépítését.
A projekt teljes bekerülési összege 50%-os
támogatottság mellett: 50.000.500,- Ft +
ÁFA.
A projekt befejezésének határideje: 2013.
május 31.
A Tópresszó a 60-as évektől meghatározó
találkozó és szórakozóhely volt a helyiek
életében. Ezt a hagyományt szeretné a tulajdonos újjáéleszteni, a város fiataljainak az
életét felpezsdíteni azzal, hogy egy olyan
helyet biztosít számukra, ahol kellemes
környezetben, a város „szívében” baráti társaságban tölthetik el szabadidejüket.

Tapolca Város Önkormányzata
Cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.tapolca.hu/belvaros
www.ujszechenyiterv.gov.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett betöréses lopás
bűntettének megalapozott gyanúja miatt
indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
február hó 06. nap 15,00 óra és 2013. február
hó 19. nap 16,00 óra között a Viszlón lévő
Motocrossz pálya kommunális helyiségének
fürdőjébe, ajtóbefeszítés módszerével behatolt és eltulajdonított 16 db rézcsapot. A bűncselekménnyel okozott lopási kár: 200.000
Ft, rongálással okozott kár: 50.000 Ft.
- Dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. február hó 24. nap és 2013.
március hó 03. napon 16.45 óra közötti idő-

ben az Úttörő utcában található lakóházba ajtóbefeszítés módszerével behatolt, majd onnan kézi szerszámokat, elektromos kerékpárt
és alkoholos italokat tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott lopási kár: 150.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. március hó 08.
nap 20.00 óra és 2013. március hó 09. nap
09.00 óra közötti időben a Pacsirta utcában található lakóházhoz tartozó nyitott állapotban található melléképületből alkalmi lopás módszerével eltulajdonított kettő darab motoros láncfűrészt. A bűncselekménnyel okozott lopási kár:
60.000 Ft.
Molnár András r. százados
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ország, és a külföldre vándoroltak hazatérjenek.
A Fidesz rezsicsökkentést célzó aláírásgyűjtésével kapcsolatosan elmondta, hogy álszent és
kampányízű lépésnek tartja. Úgy véli – mondta
–, hogy a számlákon világosan látszik, hogy az
egyszerű állampolgár ebből profitálni nem fog,
a 10%-os csökkentés nem lesz érzékelhető.
Bírálta a miniszterelnök szándékát, hogy akár
erőből is „átnyomja” a javaslatot. Úgy gondolja – mondta, hogy még ha legitim is a felvetés,
a módszer nem az. Dr. Vadai Ágnes szerint
célravezetőbb volna egy átfogó lakásfelújítási
program indítása és a panelprogram folytatása.
Az ellenzéki összefogással kapcsolatban
újságírói kérdésre elmondta, hogy több témában is elkezdték már az egyeztetést. Ilyen például az alkotmány mostani és majdan várható
további módosításai. A technikai részletekről
úgy nyilatkozott, hogy a DK minden körzetben kíván jelöltet állítani. Hozzátette, mindenkivel együtt tudnak működni, kivéve a
„nácikat”. Az elnök-jelölt személyével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az lesz a jelölt, aki erre a legalkalmasabb.
KM

A tapolcai ügyfélszolgálati
kirendeltség nyitva tartásának időleges szünetelése
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóságának tapolcai ügyfélszolgálati kirendeltsége karbantartás miatt április 08-tól
április 12-ig zárva tart. Az ügyfélszolgálati kirendeltség nyitása: április 15.
A fenti időszakban a veszprémi központi ügyfélszolgálaton az általános ügyfélfogadási rendben várjuk Tisztelt Ügyfeleinket, mely az alábbi: hétfő: 8.00-18.00; kedd:
8.00-12.00; szerda: 14.00-18.00; csütörtök:
8.00-12.00; péntek: 8.00-11.00.
Általános adójogi kérdéseikre telefonon
keresztül a 06-40-424242 szám hívásával
kaphatnak tájékoztatást.
Megértésüket köszönjük!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Gratulálunk!

Városunk szülöttének, Németh István Péter
költő, irodalomtörténésznek nemzeti ünnepünk alkalmából Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő
Oklevelet adományozott.
A kitüntetést Hammerstein Judit, az EMMI
kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át.
A tapolcai alkotó versesköteteivel, tudományos és ismeretterjesztő munkáival írta be
nevét a magyar kultúra nagykönyvébe. NHE

A polgárőrség hírei
Február hónapban 240 óra szolgálatot teljesített a Tapolcai Városőrség Polgárőr
Egyesület, ebből 19 óra a Tapolcai Rendőrkapitánysággal közös volt.
220 km-t gyalog tettek meg, 200 km-t
pedig saját gépkocsival. Saját akciót szerveztek a szőlőhegyeken, ahol a pincéket ellenőrizték és fokozott figyelmet fordítottak a
péntek esti szolgálatokra. Különös esemény
nem történt.
(Forrás: Egyesület)
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Jó tanácsok az útra indulóknak
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium szalagavató ünnepsége a felújított és
gyönyörűen feldíszített Városi Rendezvénycsarnokban volt március 9-én.
A küzdőtér a búcsúzó osztályokkal, a lelátó
pedig a meghatott szülőkkel, hozzátartozókkal telt meg.
A felsorakozott három végzős osztály tanulói közül többeknek szemében könny csillant, mikor Molnár Rebeka 11. B osztályos
diáktársuk Király Imre: Őrizd meg című költeményével köszöntötte őket. A „nagybetűs
élet” kapujába érkező fiatalok Tulok Fanny
tolmácsolásában hallgathatták meg a 11. évfolyam jókívánságait, útravalóit.

Varga Tiborné igazgatónő ünnepi köszöntőjében a közelgő érettségi-felvételi
vizsgák és a kitűzött célok elérése érdekében azt tanácsolta az ünneplő diákoknak,
hogy erejüket jól mérjék fel, osszák be és ne
szégyelljenek tanácsot kérni tapasztalt tanáraiktól, szüleiktől, hiszen a tapasztalat bölcsebbé tesz. – Az elmúlt hetekben fontos
döntéseket hoztatok, célokat fogalmaztatok meg. Olyan célokat, amelyeket meg
kell valósítanotok – mondta az igazgatóasszony.
A gimnáziumtól, diáktársaiktól és tanáraiktól Szabó Csaba 12. A osztályos tanuló búcsúzott. A szalagavató ünnepély zárásaként

Molnár Rebeka szavalta el Batsányi János:
Serkentő ének című versét, így tisztelegve a
250 évvel ezelőtt városunkban született költő
emléke előtt.
Szalai László, a Szülői Munkaközösség
elnöke nyitotta meg a bált, amely a hagyományokhoz hűen a nyitótáncokkal vette
kezdetét. Tarjányi Sándor, a koreográfiák
betanítója és a táncoló diákok meglepetéssel is készültek a vendégek részére. A keringők után összeállt a három osztály és modern zenével és tánclépésekkel alapozták
meg a jó hangulatot, amit az est folyamán
zenélő Fantasy együttes tovább fokozott.
Havasi Gábor

Óvodai beíratás a 2013/2014-es tanévre
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A tavasz és az óvodai beíratás időpontjának közeledtével tájékoztató kiadvánnyal
szeretnénk Önöknek és gyermekeiknek segítséget nyújtani abban, hogy melyik óvodát, tagintézményt válasszák.
A döntés megkönnyítéséhez kívánunk hozzájárulni azzal is, hogy lehetőséget biztosítunk városunk nevelési intézményeinek bemutatkozására, így a személyes tapasztalatokat és gyermekeik nevelési igényeit figyelembe véve hozhatják meg döntésüket.
A tájékoztató kiadványt megtalálhatják az
óvodákban, bölcsödében, a gyermekorvosi rendelőkben, valamint a Polgármesteri Hivatal
portáján.
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő TAPOLCAI ÓVODA beirat-

kozási időpontjai és helye: április 10. (szerda) 9.00-16.00 óra, április 11. (csütörtök)
9.00-16.00 óra. Barackvirág tagintézménye:
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.; Kertvárosi Tagintézménye: 8300 Tapolca, Darányi u. 4.; Szivárvány Tagintézménye: 8300 Tapolca Alkotmány u. 9.; Szivárvány Intézményegysége:
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
SZENT ERZSÉBET ÓVODA beiratkozási időpontjai és helye: április 10. (szerda)
9.00-16.00 óra, április 11. (csütörtök) 9.0016.00 óra. Szent Erzsébet Óvoda, Tapolca,
Templomdomb 2.
A beiratkozáshoz kérjük, vigyék magukkal
a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított: lakcímkártyát,
személyi igazolványt (ha van), születési
anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát, vala-

mint az egyik szülő személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkeznek vele).
Az óvodába elsősorban 3 éves gyermekeket várunk. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a felvételtől számított fél éven
belül betölti a harmadik életévét, ha minden
hároméves, vagy idősebb gyermek felvételi
kérelmét teljesítették.
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lehetőséget biztosít a vidéki gyermekek beíratására is a nevelési intézményébe.
További felvilágosításért kérem, forduljanak
bizalommal az Önkormányzati és Igazgatási
Iroda munkatársaihoz, valamint az Óvodák
vezetőihez.
Császár László
polgármester

Én vagyok
az út
igazság
és élet
1886

Tündérjárta
mesetájon

Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül
sor: április 8-9. (hétfő, kedd) 8.00 órától
18.00 óráig.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamába beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított sze-

Pályázati felhívás
közművelődési
tevékenység
támogatására
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 2.1.10.
pontja Közművelődési feladatok támogatása előirányzat terhére.
A pályázati felhívások, a pályázati
adatlap és programűrlap ingyenesen átvehető a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodájában, vagy letölthető a www.tapolca.hu
honlapról. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. április 15.
A pályázatokkal kapcsolatban dr. Rozgonyi
Viktória a Hivatal ügyfélfogadási idejében
nyújt információt személyesen, vagy az 511150/200-as telefonszámon.
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8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.; 3. Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 8300 Tapolca, Stadion u. 16.
Nem állami fenntartási iskolák: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola (8300 Tapolca, Templomdomb 6.).
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI (8297 Tapolca, Templom tér 3.).

mélyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon
az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
1. Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye: 8300 Tapolca,
Kazinczy tér 4.; 2. Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége:

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege „Tündérjárta mesetájon” címmel vers- és mesemondó versenyt hirdet óvodásoknak és általános
iskolásoknak.
Jelentkezési határidő: 2013. április 5.
Nevezni lehet szabadon választott verssel,
mesével, verses mesével, amelynek időtartama max. 3 perc. Nevezés e-mailben
(konyvtar@vktapolca.hu, vasarosne@
vktapolca.hu), illetve a 87/412-246-os
telefonszámon.

Zenei Napok 2013
Március 11-én kezdődött az idei Zenei Napok programja a Járdányi Pál Zeneiskola
volt növendékeinek hangversenyével.
Péni Béla igazgató bevezető szavaiban jelezte: jubileumi hangverseny ez; 40. éve tartják a Zenei Napokat, 1990 óta pedig zenélnek
ilyen alkalommal a volt növendékek, akik
közül nem egy az iskola jelenlegi tanára.
A zeneiskola hangversenytermét megtöltötte a közönség. Volt ok az érdeklődésre. Élvezték az igényes muzsikálást és azt, mennyit fejlődtek évek során a volt növendékek hangszerkezelés, intonálás, játéktechnika, átélés tekintetében. Már a hangversenydarab megválasztásában is eldőlt, mennyire jeleskedhet a növendék – így Őri Ádám trombitajátéka első tételében a lelkesítés, toborzás, majd a romantikus
andante tétel, hogy újra felváltsa a friss, III. tétel.
A hangszerek változatossága is gyönyörködtetett: más-más hangszínnel a trombitaoboa-fuvola. Az igényes vonós darabok élvezetes megszólaltatása hegedűn, brácsán, csellón (a „kis” Blahunka Flórától Szabó Gábor

csodás átéléssel remekelt Bach: Chaccona dmoll partita V. tétel-ig), ill. a zongoradarabok
gyönyörűségéig. A végszót az ütősök érzékvibráló összeszedett játéka adta meg.
A szólóhangszerek zongorakísérői – felkészült, tapasztalt tanáraik – nemcsak kiforrott
technikával, hanem hangulatilag is művészi
fokon követték a darabok „mondanivalóját”.
A Zenei Napok második hangversenye
március 14-én zajlott a zeneiskolában – az
elemek bősz koncertjével párhuzamosan.
Csupa tapasztalt muzsikus; zsigereikben a
kicsiszolt technika, zenei kultúrától átitatott
lélek, nemes összeszedettség, alázat, öntudat.
Igényes műsor, igényes előadások.
Händel: G-moll szonáta I-II. tételét Román
Iván mutatta be hegedűn a tőle megszokott
magas színvonalon – Őri Jenő áhítatos finomságú zongorakíséretével.
Loillet: E-moll szonáta I-II. tételét Király Lajos
fuvolán, Tarnóczai Géza oboán játszotta – Őri
Jenő zongorakíséretével. Különleges hangulatot
adott a más-más hangszínű, finomhangú fuvola,
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oboa s az érzéssel kísért zongora. Beethoven
Esz-dúr trió részletét Román Iván hegedűn,
Kovács Adrienne csellón, Müller Ilona zongorán mutatta be. A trió csodás összhangja mellett
külön-külön is élvezhetők voltak a zongorafutamok, a játékos hegedű és a bársonyos csellóhang.
Mi csodát lehet furulyán játszani? Egyed
Bernadett és Haga Kálmán mutatta be a szépen
szóló furulyán. (Kodály javaslata igazolódott.)
A fuvola is, az oboa is megszólalt különkülön. Király Lajos, ill. Egyed Bernadett szép,
egységes hangszínű, nagyívű játékát többek
között a jól beosztott levegő, a tudatos technika-játék tette lehetővé. Kovács Adrienne Brahms:
E-moll szonáta II. tétel menüett-je Müller Ilona
zongorakíséretével – gyönyörűség volt. Takácsné
Németh Magdolna kiművelt, szép hangján mutatta be Verdi: Kínzó, gyötrelmes órán kezdetű
dalát. Az igényes dallamot Mózner Miklós értő,
finom zongorajátéka kísérte.
Hidas: Fantázia-t Haga Kálmán harsonán
mutatta be. E testes hangok a világba kiáltott
felhívásként hatottak. G. Dr. Takáts Gizella

CIVILTÉR

Emlékezni kell és vállalni a múltat

Idősek köszöntése
Diszel-városrészben a hagyományoknak
megfelelően tavasszal tartják az idősek köszöntését.
Március 9-én délután vendégekkel telt
meg a diszeli Csobánc Művelődési Ház, ahol
Bognár Ferenc önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, magára vállalva
a konferanszié szerepét is.

Köszönet és hála az időseknek

Elsőként a tapolcai Szent Erzsébet Óvoda
ovisai köszöntötték az ünnepelteket vidám, tavaszt idéző műsorukkal, majd Benczik Veronika
és Boglárka hangszeres játéka örvendeztette
meg a diszeli szépkorúakat.
Hosszú vastapsot kapott a Tördemic Néptánceggyüttes székely táncokat bemutató lendületes műsora, majd a Csobánc Népdalkör
énekeltette meg a közönséget.
Bakos György, a városrész
önkormányzati képviselője
ünnepi beszéddel készült az
alkalomra. Többször is hangsúlyozta, hogy a jelenlévő korosztály az, amelyik a legtöbb
élettapasztalattal rendelkezik,
ezért érdemes és kell is odafigyelni arra, amit a családok
legidősebb tagjai mondanak.
Megérdemlik a társadalom
megbecsülését – tette hozzá,
majd mindenkinek jó étvágyat kívánt a vacsorához. Az
este nosztalgiamuzsika mellett baráti hangulatú beszélFotó: TVT
getéssel folytatódott.
Kovács Melinda

Az Élet Menete Alapítvány Holokauszt
Vándorkiállítását Sági István alpolgármester nyitotta meg a tapolcai vasútállomáson
március 18-án.
A szervezők egy korabeli marhavagonban
rendezték be azt a dokumentumokból, tárgyakból összeállított kiállítást, amelyet eddig már
közel 100.000 fiatal tekintett meg az országban.
Sági István alpolgármester megnyitójában
hangsúlyozta: – A haláltáborokba hurcoltakra
emlékezni egyet jelent szembenézni a ténynyel: közülünk is bárki ott lehetett volna az
ártatlan áldozatok között. Azok között, akik
olyanok voltak, mint mi, ma élők. Sikerre, bol-

emberről, akik ugyan a háború idején haltak
meg, de nem a harcokban, hanem a náci birodalom és azok magyar kiszolgálói emberiség
elleni bűntényében. Olyan emberekre emlékezünk, akik a történelmet nem alakítani, megváltoztatni akarták: csak szeretni, dolgozni, gyermeket nevelni akartak. Meg építeni és alkotni. Értéket teremteni, és megőrizni őseik munkáját, alkotásait. Ehelyett a náci diktatúra az
életüket vette el. A sötét egyenruhák és sötét
lelkek birodalma, a társadalmak söpredéke
felülkerekedett mindenen, amelyet műveltnek,
emberinek, eredményesnek, szeretetteljesnek
tartunk. – szögezte le az alpolgármester.

Csobánc Teremlabdarúgó Torna
A hagyományos megyei Csobánc Teremlabdarúgó Tornát február 23-án a Szász
Márton-iskola rendezte meg. Idén először
az értelmileg akadályozott tanulók is pályára léphettek és összemérhették tudásukat.
A torna 6 megyei csapat részvételével zajlott. A díjazás 2 kategóriában történt, külön az
értelmileg és a tanulásban akadályozott diákoknak. A verseny lebonyolításában minden
kolléga aktívan részt vett, és ezzel hozzájárul-

tak a torna családias légköréhez.
Eredmények: Tanulásban akadályozottaknál: I. Pápa, II. Várpalota, III. Tapolca, IV.
Veszprém. Értelmileg akadályozottaknál: I.
Pápa, II. Tapolca.
A tornán részt vevő csapatoknak az ellátását (étkezés, üdítő) a Veszprém Megyei Speciális Sportszövetség és a Pékség
támogatásából biztosította az iskola.
Vincze Judit

Fotó: N. Horváth

Forgács János a túlélők nevében emlékezett az átélt borzalmakról
dogságra, szeretetre vágytak. Arra, hogy helytállhassanak az élet küzdelmeiben. Az Ő elvesztésük egész Európa vesztesége. A történelemben minden embernek szerepe van.
Mindannyian tetteinkkel, cselekedeteinkkel
alakítjuk és formáljuk azt. Számunkra, akik
egy tragikus évszázad szülöttei vagy azok leszármazottjai vagyunk, az emlékezés, a tiszteletadás jutott. Fejet hajtunk, megemlékezünk
több százezer magyar honfitársunkról, akik a
történelem legnagyobb bűntényének áldozataivá váltak. Megemlékezünk arról a hatmillió

Forgács János a holokauszt túlélők nevében szólt a fiatalokhoz. Őt 16 évesen Gödöllőről hurcolták el a családjával együtt, de csak
Ő maradt életben. Megidézte a munkatáborban átélt borzalmakat, szólt a gázkamrákról,
a 6 millió áldozatról.
Verő Tamás rabbi, Gordon Gábor, az Alapítvány elnöke és Novák Ilona múzeumpedagógus arra hívták fel a jelenlévők figyelmét,
hogy tanulni kell a múltból és a felnőttek kötelessége, hogy a fiatal korosztály hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításáról. NHE

Tapolcai szurkolók a londoni olimpián

Fotó: Vincze

A játékosok elszántan, de sportszerűen küzdöttek

Bizonyára kevesen tudják, hogy a 2012-es
londoni olimpián Tapolca sportot szerető
városát egy 9 fős csapat képviselte.
A csapat tagjai voltak: Molnár Erika, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás gazdasági referense és párja, Belényesi Csaba
könyvvizsgáló, valamint a most már Budapesten lakó 4 unoka (Péter – 17 éves, Balázs – 14
éves, Emese – 11 éves, Csanád – 9 éves) és
édesanyjuk (Belényesi Gabriella). Mindanynyian
a tapolcai kórházban születtek, a város volt az
első lakhelyük, hazajárnak, itthon vannak.

A sportrajongó, Tapolcáról indult kis csapat az olimpián készített fotóit, videófelvételeit örömmel osztotta meg március 8-án a
Városi Rendezvénycsarnokban megtartott
Sportgála közönségével.
Majd gratuláltak a város kitüntetett sportolóinak, és azt kívánták, hogy érjenek el további
sikereket és a 2016. évi Nyári Olimpiai Játékokon, Brazíliában képviseljék Magyarországot,
kisvárosunkat: „Győzzenek, Győzzenek, Győzzenek, mert sírni csak a győzteseknek szabad!
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!” NHE

Családbarát munkahely, önfeledt vidámság
„Családi télbúcsúztató hétvégét” rendeztek március 2-3-án a Városi Rendezvénycsarnokban, illetve a Városi Moziban a családbarát munkahely megvalósítása jegyében.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet közreműködésével
valósult meg. A rendezvényre Tapolca Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és az
Önkormányzat gazdasági társaságainak dolgozói, családtagjaik és gyermekeik kaptak
meghívást.
A kétnapos program egy meghívásos teremlabdarúgó tornával vette kezdetét, ahol az
öt csapat közül nagy harcok, összecsapások
után a rendőrök csapata érte el a legjobb helyezést. A megjelenteknek lehetőségük volt
részt venni spinning és jóga órán, és jól megérdemelt pihenésként a szaunát is igénybe
vehették.
A programok délután folytatódtak, amikor
is Havasi Gábor (e cikk írója) zenés műsora,

Fotó: Havasi

Nagy sikere volt a kétnapos, vidám családbarát programnak
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az Abrakadabra bűvész bemutató és animáció, valamint Brumi Bandi Band gyermekkoncert szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket
egyaránt. A kulturális bemutatókkal párhuzamosan a családok birtokukba vehették a küzdőtéren felállított fajátékokat, melyeknek a
későbbiekben is fontos szerepük volt, hiszen
a „családi vetélkedőn” is ezeken az ügyességi feladatokon kellett bizonyítani rátermettségüket a nevezett csapatoknak, családoknak.
A szombati programnap tombolasorsolással és a vetélkedő eredményhirdetésével
zárult. Senki sem távozott a rendezvényről
üres kézzel. A szervezők az egészséges életmódra nevelés céljából gyümölcsökkel megrakott ajándékcsomagot adtak át minden
résztvevőnek. A hétvége második napján, a
szombati sportos, aktív rekreációs nappal
szemben, passzív kikapcsolódási lehetőség
hívogatta a vendégeket a Városi Moziba, ahol
a méltán népszerű Madagaszkár című animációs film 3. részét tekinthették meg.
Havasi Gábor
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Komposztáljunk együtt!
Komposztládához juthatnak az időben regisztrálók
Az Észak-balatoni térség számos településén élők közül azok, akik időben regisztrálnak, most ingyenes komposztládához juthatnak az „Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” projekt keretében. Ezáltal jelentősen csökkenthetik elszállítandó hulladékuk mennyiségét, miközben jó minőségű
talajjavító komposztot állíthatnak elő kertjükben.
Ládáért regisztrálni kizárólag
interneten a www.komposztaljunkegyutt.hu honlapon lehet az egy-egy
településre jutó készlet erejéig. Az
ezen felül regisztrálók tartaléklistára
kerülnek, és a program végén az
esetleg megmaradt ládákból kaphatnak. A regisztráció visszaigazolásaként minden esetben válaszlevél
érkezik a megadott e-mail címre,
mely tartalmazza az esetleges tartaléklistára kerülést is.
A ládákat a komposztálásról szóló
tájékoztató előadások keretében vehetik át személyesen, vagy meghatalmazás útján a lakóhelyhez megadott osztási ponton az előzetesen sikeresen regiszt-

rálók. A soron következő komposztláda-osztással egybekötött előadások helyszíne és
időpontjai:
Tapolca, Városi Rendezvénycsarnok,
április 4., 13:00, 15:00, 17:00 órakor, valamint április 6., 11:00, 13:00 és 15:00 órakor.
(Ugyanekkor, ugyanitt vehetik át ládáikat a
Hegymagasról és Raposkáról sikeresen regisztráltak.)

Nagy József nyomdász
(Tapolca, 1898. – Tapolca, 1932. március 8.)

További részletek és regisztráció a
www.komposztaljunkegyutt.hu honlapon.

Meghívott előadók: Halmos Mónika: Levendula szívvel-lélekkel; Dr. Babulka Péter:
Dr. Szalai Miklós halimbai esperes gyógyfüves hagyatéka és emlékének őrzése napjainkban; Partl Viktória fitoterapeuta: Hogyan válnak a háziasszonyok füvesasszonyokká?; Jakab
István egészség-be-fektető: A természet mannái, méhektől a gyógy élelmiszerekig.
A program célja, hogy minél szélesebb
körben megismertessük a gyógynövényeket
és elfogadtassuk általános alkalmazásukat a
helyi lakosság körében.
Az előadásokon való részvétel ingyenes, várunk
minden kezdő és haladó gyógynövényhasználót!

Időpontváltozás!

Felettünk a csillagok

70. rész
Az eddig ismert legfiatalabb csillagok
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Szülei Nagy Ágoston csizmadia-mester és Halápi Mária. A katolikus elemi népiskola után
szülei a tapolcai polgári fiúiskolába íratták. Azt eredményesen befejezve nyomdászinasnak
állt a Lőwy nyomdába. Több mint tíz évet töltött itt tanulással és munkával. Felszabadulva
családi összefogással megalapította a Hungária nyomdát, ahol – az első éveket kivéve – a
Tapolcai Újság, majd a Tapolca és Vidéke című jobboldali hetilapok készültek. Technikai felszereltsége nem érte el a konkurens nyomda szintjét, ezért a hetente megjelenő újságon kívül
itt csak néhány aprónyomtatvány (meghívók, gyászjelentések stb.) készült.
A kevés alkalmazottal sokat dolgozó nyomda csak kevés forrást biztosított a család
eltartására, ezért mellette papír-írószerkereskedéssel is foglalkoztak és esetenként könyvet is
árusítottak. Szervezetét már fiatal korában megtámadta a súlyos kór, a „morbus hungaricus”,
amely egyre jobban elhatalmasodott rajta. 34 évesen hunyt el.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Párolt báránycsülök sonkába göngyölt spárgával és
fokhagymás olívás törtburgonyával
Hozzávalók (4 főre): báránycsülök 4 db kb.
1,20-1,50 kg, vöröshagyma 15 dkg, fokhagyma 10 dkg, füstölt szalonna 10 dkg, só, őrölt
bors, rozmaring 1 szál, mustár 3 dkg, fehérbor
1 dl, zöld-fehér spárga 10-10 dkg, parasztsonka
10 dkg, citrom 1 db, vaj 5 dkg, burgonya 40
dkg, olívaolaj 1 dl, olívabogyó fekete 8 dkg.
Elkészítés: a csontos báránycsülköt sózzuk, őrölt borssal enyhén bedörzsöljük, tepsibe tesszük. Mellé teszünk vöröshagymát,
fokhagymát, két szelet füstölt szalonnát, egy
szál rozmaringot, száraz fehérborral meglocsoljuk, alufóliával lefedjük, majd 150 °C-os
sütőben egy óra húsz percet pároljuk. Ezután
a fóliát levesszük, majd 190 °C-on kb. 10 percig pirítjuk. A csülköt kivesszük a tepsiből,
kevés csont alaplevet öntünk rá, ezt felforraljuk, leszűrjük, keményítővel enyhén besűrítjük. A spárgákat meghámozzuk, sós, cuk-

ros, vajas, citromos vízben 4 percig főzzük.
Majd lehűtjük. Miután kihűlt vékonyra szeletelt füstölt sonkába csavarjuk, amit olvasztott vajon megmelegítünk. A megmosott héjas burgonyát, sós vízben megfőzzük. Míg a
krumpli fő, bő olívaolajban tisztított fokhagyma gerezdeket lassan alacsonyhőmérsékleten
puhára sütünk, majd adunk hozzá zöld és
fekete olajbogyót, a már meghámozott főtt
burgonyához öntjük, sóval, fehérborssal
ízesítjük, burgonya törővel össze törjük.
Tálalás: A báránycsülök pecsenye levéből
egy keveset a tányérra öntünk, állítva ráhelyezzük a csülköt, mellé halmozzuk a burgonyát és
mellé tesszük a sonkás spárgát, egy szál kakukkfűvel, sült koktélparadicsommal díszítjük.
Jó étvágyat, és vidám húsvétot kívánok!
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Gyógynövények

A Tamási Áron Művelődési Központ értesíti a lakosságot, hogy a Hotel Pelionba április 17-én 19 órára tervezett Honvéd Férfikar Hangversenyének időpontja
megváltozott.
Az új, várhatóan májusi időpontról a helyi médián és a
honlapukon keresztül (www.tapolcakft.hu) adnak majd
tájékoztatást.

Az eddig ismert legfiatalabb csillagokat fedezte fel a Herschel infravörös teleszkóp
az Orion csillagkép egyik legnagyobb csillagkeletkezési területének felmérése közben.
A nagyon fiatal, valamint a még kialakulóban lévő csillagok (protocsillagok) felfedezését/kimutatását megnehezíti az a jelentős mennyiségű por és gáz, amibe fejlődésük
ezen korai időszakában még mélyen be vannak ágyazódva.
A fiatal csillagok felfedezése lehetőséget
nyújt arra, hogy a kutatók a csillagkeletkezés
legkorábbi és eddig legkevésbé értett szakaszaiba is betekintést nyerhessenek. Amelia

Fiatalkorú nem büntethető. Ez elég sommás végzés, vissza is élnek vele. Nem büntethető? Tehát bűnözhet következmények nélkül. Fog is bűnözni. Egyre gátlástalanabbul.
Aki olyan „tehetséges”, hogy már tud tudatosan vétkezni, az bűnhődjék vétke, tudatossága arányában. (A természet nem kérdezi, hány éves az elkövető.)
A védekező, a jóhiszemű büntethető? Ott már van mérlegelés: arányban volt-e a
védekezés a támadással? … stb.
A fiatalkorú vétkestől okozott kárt a szülő, gondviselő téríti/térítse meg. Igen, vállalja,
ha tudja, ha ez egyszeri, megbánt tett volt. De ha a fiatalkorú már rég nem engedelmeskedik, maga útját járva vétkezik, kárt okoz? … stb.
Elszabadult a pokol… mert hagyták.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

„Helyi termesztésű
gyógynövények népszerűsítése”
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” megnevezésű projekt keretében, a
Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében eddig megvalósult rendezvények
célja, hogy a helyi lakosság egészséges életmód iránti tájékozódását elősegítse. További fontos cél a gyógynövény kultúra eljuttatása a helyi lakossághoz, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.
A már megvalósult programok: gyógynövény klub, gyógynövénytúra, vetélkedők,
kirándulások a diákok számára, a gyógynövények népszerűsítése, a természetes módszerek megismertetése mellett lehetőséget
biztosít a szabadidő értékes eltöltésére is.
E tevékenység keretében április 13-án,
szombaton „A természet ajándéka! Gyógynövények a hétköznapokban” címmel konferenciát szervezünk a Városi Moziban.

Szólj, síp, szólj ! . . .

Stutz, a kutatás vezetője szerint a most felfedezett protocsillag-csoport az eddig megfigyelt legnagyobb, egy adott csillagkeletkezési régióhoz köthető csillagtársulás, melynek
segítségével a szakértők még közelebb juthatnak a csillagok kialakulásának megértéséhez. Mivel egy csillag kialakulási folyamata,
mely a nagytömegű molekulafelhőkben beinduló gravitációs összeomlástól termonukleáris fúzió beindulásáig tart, alig néhány százezer évig tart, különösen nagy jelentőségű
dolog a folyamat legrövidebb ideig tartó és
egyben leghalványabb állomásának megfigyelése.
Huszák László

Borbolya
Népies elnevezései: sóskafa, borbolyabokor,
leánysom, sóskaborbolya. A sóskafélék családjába tartozik. Napos, száraz bozótos helyeken,
rekettyésekben élő 2-3 méter magas, tövises
cserje. Április-május hónapokban virágzik.
Levéltövisei az esetek többségében hármasak, de 1-7-esével is állhatnak. Csomósan
elhelyezkedő levelei visszás-tojásdadok, virágai lecsüngő fürtökben nyílnak a hajtásokon,
sziromlevelei száma hat, csak a végálló virágai ötágúak.
Savanykás bogyótermése piros, nagyjából
1 cm hosszú, hengeres, 1-2 barnáspiros maggal.
Érett piros termését, vékony gyökereit,
vastag gyökerei kérgét gyűjtik. Termése

7. rész

augusztus-szeptember környékén érik.
A gyökér és kéreg hatóanyagai izokinolin
alkaloidok (berbamin, berberin, oxiakantin és
palmatin), a bogyók C-vitamint, karotinoidokat, antociánokat, cukrot, gyümölcssavakat és pektint tartalmaznak.
Érett terméséből a csipkebogyóhoz hasonlóan lekvár és frissítő italok készíthetőek.
Enyhe hashajtó hatású, segítséget nyújthat étvágytalanság ellen. Napjainkban főként reumás megbetegedések, vesekő-, máj- és epebántalmak, bőrpanaszok enyhítésére használják. Tea készítése: 2-3 dl vízzel leforrázunk 2
teáskanálnyi szárított, összeaprított borbolyalevelet, állni hagyjuk 5 percig, majd leszűrjük. Folyt. köv.
HL

Orvos /O/ és én /a gimiben
osztálytársak voltunk 1956-ban/
O: Mid fáj?
Én: Minden belső szervem. Kivéve egyet,
vakbelem már nincs.
O: Akkor fájdalomcsillapítót írok fel.
Lázad van?
Én: Nem tudom, nem mértem.
O: Akkor lázcsillapítót is.
Én: Eltörött a lábam.
O: Honnan tudod?

Új Tapolcai Újság

Én: Be van gipszelve, tessék.
O: Arra nem írok fel semmit. De ha a bolt
felé mész, hozzál nekem 1 kiló kristálycukrot.
Pénz nincs nálam. Mit ettél?
Én: Forró pacalt.
O: 1 liter hideg bort rá. Mit ittál?
Én: Forralt bort.
O: Két üveg hideg sört rá.
Dr. Töreky László

SPORT

Díjátadó ünnepség és sportgála
A Városi Rendezvénycsarnok adott otthont
március 8-án a sportdíj-átadó ünnepségnek, melyen a 2012-es sportteljesítményeket jutalmazták.
A diáksport, az élsport, az élsport-utánpótlás legjobbjai vehettek át díjakat. Edzők, testnevelők kaptak elismerést előző évi kiemelkedő munkájukért. A gála díszvendége a kétszeres olimpiai és négyszeres világbajnok kenus, Pulai Imre volt.
2012-ben Tapolca város legjobb sportolója a
nyolcéves Juhász Judit lett, aki a Mariborban
rendezett korosztályos világbajnokságon bronzérmet szerzett. Az ifjú sakkozó lány a Tapolca
VSE Sakk Szakosztályának gyöngyszeme.
Edzője Mádl Ildikó és Paréj József.
A tapolcai sportünnepet hagyományosan
Császár László polgármester nyitotta meg. A
kategóriák díjazottairól kisfilmek készültek,
az ünnepeltek ezt követően léphettek a szín-

Judo megyei
diákolimpia
Ismét remekeltek a Simon Judo Egyesület növendékei. Most a megyei diákolimpián bizonyították tudásukat.
Március 3-án a nemesvámosi sportcsarnokban rendezték meg a Megyei Judo Diákolimpiát. Az eseményen 170 induló lépett
tatamira. A Simon Judo Egyesület 22 fővel
vett részt, rendkívül eredményesen.
Az egyesület versenyzői nagy elszántsággal küzdöttek, köszönhetően jó felkészültségüknek, remek fizikai és mentális
állapotuknak, ami meg is hozta a remek
eredményeket. A rendszeres edzésnek és a
kitartó munkának köszönhetően 10 aranyérmet, 5 ezüstöt és 3 bronzot hoztak el a
megyei döntőről a Simon-tanítványok.
Aranyérmesek lettek: Bati Ágota, Farkas
Anna, Farkas Bendegúz, Gacs Gabriella,
Horváth Gergő, Kiss Ákos, Kranabet Lilla,
László Simon, Németh Fruzsina, Szalai Attila.
Ezüstérmet nyertek: Czipri Gergő,
Horváth Csaba, Illés Natália, Kalla Levente,
Zertci Tibor.
Bronzérmet szereztek: Hardi András,
Kalla Henrik, Mayer Levente.
A versenyzők edzője, felkészítője Simon
Mihály.

padra a díjak átvételére. A programot színesítette a Basic Táncstúdió és az Acro Dance
táncosainak kellemes bemutatója. A zenéről,
a hangulatról a Fonográf emlékzenekar és a
Fantasy zenekar gondoskodott.
A díjazottak:
Iskolai és diáksport kategóriában Bodó
Levente, Mikóczi Zoltán (asztalitenisz, kislabdahajítás – Szász Márton Ált.Isk.), Kalácska
Botond (párbajtőr – Batsányi-gimnázium),
Németh Lajos István (grappling – Batsányigimnázium), Barcza Boglárka (atlétika – TÁI
Bárdos Lajos Intézményegység), Sági György,
Starcsevics Bence, Komjáti Gergő (labdarúgás
– TÁI Bárdos Lajos Intézményegység).
Élsport-utánpótlás kategóriában Szabó
Ádám, Siklósi Gergely, Felker Adrienn,
Siklósi Enikő (párbajtőr – Sz-L Bau Balaton
Vívóklub), Juhász Judit, Érseki Tamara (sakk
– Tapolca VSE sakk szakosztály), Pontyos

Fanni (karate – Tapolca VSE karate szakosztály), Horváth Ádám (labdarúgás – TIAC ).
Élsport-felnőtt kategóriában Rédli András,
Hanczvikkel Márk (párbajtőr – Sz-L Bau Balaton Vívóklub), Molnár Zoltán (tájfutó – Tapolcai Honvéd SE), Szűcs Adrián (labdarúgás – TIAC).
Edzői, testnevelői díjat vehettek át:
diáksport kategóriában Virág Károly testnevelő (TÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény). Élsport-utánpótlás kategóriában Paréj
József edző (TVSE Sakk Szakosztály). Élsport-felnőtt kategóriában Borosné Eitner
Kinga mesteredző (Sz-L Bau Balaton Vívóklub).
A játékvezetői bizottság díját Takács Gábor
labdarúgó-játékvezető kapta.
2012-es eredményeiért elismerésben részesült Boczkó Gábor válogatott párbajtőröző és
Istvándi Lajos nemzetközi mester (sakk).

Siklósi Gergely Európa-bajnok!
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub 15 éves
tapolcai párbajtőrözője, Siklósi Gergely a
Budapesten február végén rendezett kadet
és junior kontinenstornán aranyérmet
szerzett a kadetok csapatversenyében.
Gergő az egyéni versenyen magabiztos
csoportfordulójával az 5. helyen került fel a
főtáblára a 110 fős mezőnyből. A francia
Bettrancourt 15/11-el búcsúztatta, majd a 16
közé jutásért az olasz Risicatotól szenvedett
15/13-as vereséget. Így egyéniben a 18. helyen zárt az Európa-bajnokságon. A csapatversenyen kiköszörülte a csorbát!
A férfi párbajtőr-csapatok versenyének 23
résztvevője volt, köztük a magyar kadétokkal.
Gergő bizonyította nagyszerű felkészültségét.
A magyar válogatott tagjaként a csapat húzóembere, befejezője volt. A kiváló négyes végigverte az egész mezőnyt. Hatalmas fölénnyel
menetelt előre a kadet férfi párbajtőr-válogatott. Gergő nagyszerűen állta a küzdelmeket,
magabiztos, pontos vívással esélyt sem adott az
ellenfeleknek, hogy elvegyék a magyarok bajnoki érmét. Ő személy szerint a csapat legjobbja címet érdemelte ki, mert összesen +30 tussal
járult hozzá, hogy a bajnoki címet megszerezzék! Borosné Eitner Kinga csapatvezető együttesének egyetlen mérkőzése sem volt szorosabb
a 45:35-nél. Pedig az ellenfelek között olyan
vívó nagyhatalmak szerepeltek, mint Németor-

szág és Oroszország. A fináléban meg jöhetett
egy újabb „nagyágyú”, Olaszország. De nagyágyúnak ezen a délután Magyarország számított, hiszen a csapat – Siklósi Gergely, Bányai
Zsombor, Tóth Gergely és Buta Levente – egymás után múlta felül ellenfeleit, egyetlen pillanatig sem volt kétséges, hogy ezek a fiúk megszerzik a magyar válogatott harmadik aranyérmét a budapesti Európa-bajnokságon. Hozzájárultak ahhoz, hogy az éremtáblán a magyar kadet
válogatottunk az első helyen zárja az Európa-bajnokságot. Gratulálunk, nagyszerű volt
fiúk!
Eredmények: a nyolcad döntőben: Magyarország-Ausztria 45:32 (Bányai +5, Tóth +5,
Siklósi +3), a negyed döntőben: MagyarországNémetország 43:35 (Siklósi +9, Bányai +1, Tóth
-2), az elődöntőben: Magyarország-Oroszország 45:32 (Siklósi +9, Bányai +7, Tóth -3), a
döntőben: Magyarország-Olaszország 45:26
(Siklósi +9, Tóth +7, Bányai +3). Végeredmény:
1. Magyarország, 2. Olaszország, 3. Oroszország.
Essék szó a többi tapolcai indulóról is!
A Balaton Vívóklubból Siffer Klaudia debütált a magyar női kadet párbajtőr-válogatottban az idei Európa-bajnokságon. Sajnos a
lányok a 8 közé jutásért hosszabbításban
maradtak alul Ukrajna ellenében, így a gyengébben sikerült egyéni verseny után csapat-

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:
NB II-es csapatunk, a Tapolca Rocwool VSE
a nyolcadik fordulóban 9:3 arányban aratott
győzelmet hazai mérkőzésen az Arborétum
HSE ellen. A tapolcai csapatban 7 ifjúsági és
gyermekkorú versenyző szerepelt sikerrel.
Továbbra is a tabella élén állnak.
Megyei I. osztályban: A Veszprém megyei
csapatbajnokság 6. fordulójában remek,
nagyarányú tapolcai győzelem született.
Tapolca VSE II.-Balatonalmádi SE 9,5:2,5.
A jelenleg 2. helyen álló tapolcaiak mindössze 1 ponttal vannak lemaradva az Ajkai SE-től. Az utolsó fordulóban a Tapolca
Révfülöppel, az ajkaiak Balatonalmádival mérkőznek. Nagy lehetőség előtt a
TVSE, az esélyek alapján a tabella élére
ugorhatnak.
Tavasz Kupa elnevezésű gyermek egyéni
sakkversenyt rendeztek Tapolcán közel 30
sakkozó résztvételével. Tapolcai eredmények: Az „A” csoportban győzött Bencze,
második lett Ács. A „B”-ben harmadik helyet
szerzett Nagy. A „C” csoportban Gergely
első, Kötéljártó második helyet szerzett.
Az Ajkán rendezett megyei csapat diák-

A Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntetést Boczkó Gyula vehette át több évtizeden át végzett sport- és vezetői tevékenységéért.
Hoppá-díjazottak: Farkas Adrián (motocross), Kassai Balázs (tenisz, maraton, túra),
Kompos Szabolcs (body builder), Mráz Tamás
(lovaglás), Nagy Béla (labdarúgó), Berecz
Nikolett, Giczi Vivien, Hársfalvi Zsófia, Kovács
Janka, Mórocz Réka, Papp Dóra, Pontyos
Viktória, Pontyos Peggi, Szepesvári Alexandra
(kézilabda).
Emléklapot kaptak azok a szakemberek,
akik a rendezvénycsarnok tetőtartó szerkezetének helyreállítási munkálataiban vettek részt
lelkiismeretesen: Hellenbrandt Ferenc, Halász
István, Rezgő Erik, Balogh Károly, Sólyom
Károly, Hársfalvi József, Szencz Lajos.
A díjátadó gálát a hagyományos sportbál
követte, melyet Lasztovicza Jenő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke nyitott meg.

olimpia döntőjén sikeresen szerepeltek a
tapolcai sakkiskola versenyzői. Az általános
iskolások négy csoportjából 3 csapat győzelmet ért el: a Révfülöpi Általános Iskola csapata (Bakos Balázs, Juhász Judit, Réti
Boldizsár), a zalahalápi Csontváry Ált. Iskola
csapata (Koltai Anna, Sötét Barbara, Kronácz
Martina), az ajkai Fekete-Vörösmarty Ált.
Isk. csapata (Kaufmann Péter, Érseki Tamara,
Érseki Áron, Kaufmann Kristóf), második
helyen végzett a Tapolcai Ált. Iskola
együttese (Árvai, Ács, Rahály, Deli). A
győztes és a helyezett csapatok valamennyi
versenyzője a tapolcai sakkiskola igazolt
versenyzője.

LABDARÚGÁS:
Az utolsó fordulót játszották a Füred Kupa
nagypályás felkészülési labdarúgó tornán. A
TIAC labdarúgói Herend ellen 1:1-es döntetlenre végeztek, így csoportjukban a 2.
helyen végezve a 3. helyért játszhatnak a
Sümeg ellen.
A negyedik, ötödik és a hatodik fordulóeredményei: A TIAC labdarúgói a 4. fordulóban
4:2 arányban szenvedtek vereséget Tótvá-

zsonytól, majd az 5. és a 6. fordulóban győzelemmel folytatták. Előbb a Csopak csapatát
győzték le 4:2-re, majd nagyarányú győzelem következett, 7:1 arányú a Gyulafirátót
legénysége felett.

KÉZILABDA:
Elkezdődött a pontvadászat az NB II-es kézilabdásainknál. A férfiak az 1. tavaszi fordulóban a SzESE Győr csapatát fogadták. Sajnos nem sikerült a visszavágás az őszi vereségért. A mérkőzés 27:23-as vendéggyőzelemmel zárult. A második fordulóban az
Alsóörs volt a fiúk vendége, 28:28-as döntetlennel zárult a megyei rangadó. A legutóbbi, harmadik fordulóban az Alba Regia KSE
III. volt az ellenfél, 34:29 arányban győztek a
székesfehérváriak.
A hölgyek három fordulót játszottak, két
győzelmet és egy vereséget könyvelhetünk
be. Az 1. fordulóban a győri SzESE együttesét győzték le 25:19-re, majd a Győri Audi
ETO KC III. következett, 33:26-os végeredménnyel. A 3. fordulóban a Veszprém
Barabás lányai bizonyultak jobbnak 29:26
arányban.
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ban sem sikerült javítaniuk. Maradt a „kistábla” a 9-16. helyért. Itt viszont már nem engedtek a lányok. Magabiztosan vívták ki a győzelmeket, megszerezve a magyar csapatnak a
9. helyet. Büszkék lehetünk Klaudia vívására
is, aki kiváló formában volt, hiszen +20-as
indexével a csapat legjobbja lett.
A junior lányoknál a magyar női párbajtőrválogatott tagja lett idén első alkalommal
Felker Adrienn. Egyéniben 76 induló mérte
össze tudását, ahol Adrienn 4/1-es csoportkörrel jutott táblára, majd Centenera (spanyol) versenyzőt 15:4-gyel búcsúztatta a 32be jutásért. Ezután a lengyelek legjobbja
következett, akitől 15:10-re kikapott. Végül
24. helyen végzett. A csapatversenyen kemény csaták után nagyon közel került a magyar válogatott a dobogóhoz, de végül nem
sikerült a bravúr. A négy közé jutásért a román ellenfél tűnt esélyesebbnek. Ennek ellenére sokáig nálunk volt az előny. Az izgalmas asszóban magyar győzelem született,
így kellemes meglepetésre elődöntősök lettek
a lányok (Gonda-Bohus-Felker-Kun). Kisebbfajta csodával lett volna egyenértékű az újabb
siker a kimagaslóan erős orosz csapat ellen, sajnos a magyar csapat kikapott. A bronzért Ukrajna együttese, szintén nem gyenge ellenfél
következett, akiket szintén nem sikerült legyőznünk, így a 4. helyen végzett válogatottunk.

Karatésok
Kernya József, a
TVSE Karate Szakosztályának vezetője a
szakosztályban folyó munkáról, a 2013-as év eddigi fontos eseményeiről és a közeljövőben lebonyolításra kerülő
programokról tájékoztatta lapunkat.
– A Tapolca VSE Karate Szakosztálya a
2013-as évet a Magyar Kyokushin Karate
Seibukai Szervezet országos továbbképzési
rendezvény házigazdájaként a január 26-ai és
a március 1-jei továbbképzéssel kezdte.
A szakosztály versenyzői (Pontyos Fanni,
Badics Adrián, Takács Péter, Sipos Ákos,
Takács Benedek) bejutottak az Országos Karate Diákolimpia döntőjébe, amit március
10-én Szentesen rendeztek.
A szakosztály következő rendezvénye a
március 23-ai kata, kihon értelmezése és gyakorlásának szervezeti továbbképzése lesz.
Pályázat útján a Magyar Kyokushin Karate
Seibukai Szervezet „tavaszi” edzőtáborának
rendezését (április 27-28.) nyerte el a csapat.
A karatésok már megkezdték a technikai
felkészítő alapozó edzéseket a május 18-ai
összevont övvizsgára.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Csapatépítés felsőfokon
A Vállalkozók Területi Ipartestülete március 2-án hagyományteremtő disznóvágásra és az azt követő vacsorára hívta tagtársait a Semmelweis utcai régi-új székházba.
A rendezvény nem titkolt célja az volt,
hogy a 2010-ig három külön szervezetbe
tömörült vállalkozók, iparosok az új, közös
szervezet égisze alatt még jobban megismerjék egymást. A szándék és a tett sikeres
„találkozásának” lett is eredménye. Hetven
volt azoknak a száma, akik elfogadták a
meghívást és fehér asztal mellett, együtt
szórakoztak, beszélgettek egymással.

Népszerű az Egészség- és Aerobiknap

rok kísérték útjukra a finom falatokat. A
füstre került sonkát, szalonnát pedig majd a
tervezett májusfa kitáncoláson, illetve borfelismerő versenyen fogják elfogyasztani.
– Nagyon örülünk a sikernek – mondja
örömmel Vörös Béla elnök. – A csapatépítés nagyon fontos a szervezet életében.
Terveink között szerepel, hogy a székházunkban olyan közösségi színteret tudjunk
teremteni, mint amilyen valaha a mostani
Varjú-vendéglő helyén, illetve az Önkormányzat pincéjében kiépített Iparos Körök
voltak. Ehhez szeretném kérni a tagság és

Fotó: Dancs

Ezúttal is rengeteg érdeklődőt vonzott a XVIII. Egészség- és Aerobiknap,
valamint a babaruha és gyermekholmi börze

Fotó: Nagy Károly

Az este 9 órától hajnalig tartó program vidám hangulatát Varga Árpád harmonikajátéka és a közös éneklés is fokozta
Az est „főszereplője”, a közel 130 kg-os természetesen mások segítségét is. Akinek
disznó nagy utat tett, míg az asztalra került. a birtokában van olyan dokumentum, fotó,
A Halastóról származó jószágot Németh vagy más tárgy, amely a régi iparos létről,
Imre sebroni tanyáján vágták le, részben Di- vagy a mostani székházról szól, kérem, jutszelben dolgozták fel – Bene Károly kocs- tassák el hozzám. De azok jelentkezését is
máros irányításával –, majd a székház udva- várjuk, akik az építésében is részt vettek.
rán, egy sátorban lett igazán „asztalkész”. Ezekből az értékes relikviákból szeretnénk
A menü önmagáért beszélt: húsleves, hur- egy állandó kiállítást rendezni a székházunkka, kolbász és körítésnek olajos káposzta. ban, hogy azzal is méltóképpen tisztelegNHE
Természetesen a tagok által termelt finom bo- jünk jeles elődeink emléke előtt.

Újabb tapolcai sakksiker
A Zala megyei csapatbajnokság 6. fordulójában nagyarányú hazai győzelem született a Zalaegerszegi Volán TE II. ellen, 6:2 arányú. A tapolcai
csapatban 6 gyermek versenyző ült asztalhoz a csapatbajnoki címet eldöntő mérkőzésen. A 7. fordulójában Keszthelyi SC II.-Tapolca VSEKölcsey Nyomda 2:6. A tapolcaiak 5,5 pont előnnyel végeztek az első helyen. A bajnoki cím feljogosítja a csapatot az NB II-es osztályozóra.
A csapat tagjai: Bodó Bence, Tóth Kristóf, Domonkos Tamás, Horváth Márk, Árvai
Eszter, Buzás Bertalan, Ács Márton, Szabó Benjamin, Sötét Barbara, Koltai Anna.

Március 23-án újra benépesült a Városi
Rendezvénycsarnok. Immár tizennyolcadik alkalommal adott otthont a létesítmény a töretlen népszerűségnek örvendő Egészség- és Aerobiknapnak.
Ingyenes pókemberes légvár, hancúrka
és akadálypálya, játszósarok, valamint a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola tanulóinak tánca, Kiss Beáta
és lelkes zumbásainak, majd a Belly Flame
Hastánccsoport kicsinyeinek látványos bemutatója, arcfestés és Lufibohóc is várta az
aprónépet.
A sportvonalon – Boot Camp – funkcionális tréning, folyamatos TRX – személyi
edzés tanácsadás, Pro Fit, Zumba – Adrival
és Janival, Acro Dance SE bemutató is várta
a mozogni vágyókat, de kétségtelen, hogy a
nap fénypontja Szentgyörgyi Rómeó (sport-

Észrevettük - szóvátesszük...
Több olvasónk is megkereste lapunkat
azzal, hogy „vegyük észre mi is”: a Városi Piac épületének állapota sok kívánni valót hagy maga után.
Egyrészről zavarja a komfortérzetüket,

A küzdelem és szeretet dalai
Dinnyés József. Az ember, akit nem
szükséges bemutatni. Egy személyben
zeneszerző, előadóművész, gitáros, énekes és elsősorban daltulajdonos. Ahogy
Ő maga fogalmaz: „Költők között zenész,
zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más
népek fennhatósága alatt él. Önmagam
veszteném el, ha a világízlést képviselném
és elfutnék nemzeti hagyományaim elől.”

Fotó: Dancs

Dinnyés József és a mindentudó gitár
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Március 4-én a Batsányi János Művelődési és Oktatási Központban két verses-dalos
műsorral örvendeztette meg a közönséget.
Délelőtt mintegy 80 fiatalnak tartott másfél órás, tartalmas műsort A küzdelem dalai
címmel. A múlt és kortárs költők műveit
adta elő prózai és megzenésített formában.
Szólt irodalmi nagyjaink (Amade Lászlótól, Ady Endrén át Ágh Istvánig) életéről,
munkásságáról, mindezt egyedi humorával
fűszerezve, Dalaim 45 éve DVD-bemutatójával színesítve előadását.
Délután az intézmény égisze alatt működő Nyugdíjas Klub meghívására – a Nemzetközi Nőnap alkalmából – A szeretet dalai
címmel verses-dalos formában tisztelgett a
gyengébb nem képviselőinek, átnyújtva egy
jelképes irodalmi csokrot. A művek témájukat tekintve a nők magasztalásáról, az
anyákról, az idősebb generáció képviselőiről szóltak. A mintegy negyvenfőnyi jelenlévő megismerhette a méltán népszerű
daltulajdonos fantasztikus énekhangját éppúgy, mint irodalmi felkészültségét és a már
délelőtt is hallott egyedi humorát.
Dancs István

aerobik) hatszoros Világ-, kétszeres Európabajnok zsírégető kardio-aerobik órája volt.
Aki spinningre vágyott, Wágner Viktória
és Szűcs Zoltán mellett tehette, Fábián Ramona
a jóga rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.
Állandó résztvevője a rendezvénynek a
Szeretet Fénye Alapítvány, ezúttal tartásjavító tornával segítettek. Emellett még sok változatos, érdekes, tartalmas program közül válogathattak a csarnokba látogatók: könyvbemutató, ingyenes szauna, gerincgenerál, paleolit életmód-tanácsadás, hőtérképes állapotfelmérés, pulzáló mágnesterápia, egyedi talpbetétkészítés, meditáció, előadások, a főbejáratnál és az előtérben vérnyomásmérés, vércukorszűrés, valamint véradásra is lehetőség nyílt.
A rendezvény ideje alatt bioételeket és italokat, mézet, aszalványokat, lekvárokat kóstolhattak.
Dancs István

visszataszító látványt nyújtanak a lassan
már szürkés-fekete színű falak, balesetveszélyes a hulló vakolat. Több helyen is beázik a rossz szigetelésnek „köszönhetően”
az üzlethelyiségek mennyezete.
DI

Fotó: Dancs

Javítandó állapotok a Városi Piacon

XXI. Szent Györgyhegyi Napok
Április 23-28.
• Borverseny • Ínyencrandevú •
Szakmai konferencia • Borutak •
Szabadtéri Szentmise

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
áprilisi túraterve
6-án Ábrahámhegy-Folly arborétumSalföldi kolostorrom-Salföld-Aligvári major-Badacsonytomaj
13-án Sümeg-Darvastó-Csabrendek-Sümeg
20-án „Jutasi 30/15/6” teljesítménytúra,
Veszprém
27-én „Káli 60/30/15” gyalogos és kerékpáros teljesítménytúra, Ábrahámhegy FÁ
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/
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