
A hirtelen halálesetek több, mint 80%-á-
ban a szív elektromos tevékenysége válik
rendezetlenné.

Tapolca két nagy forgalmú intézménye –
a Tamási Áron Művelődési Központ és a
Csermák József Rendezvénycsarnok – kö-
zel egymillió forint értékben egy-egy de-

fibrillátort kapott, amelynek segítségével a
kezelését segítő oktatásban már részt vett
intézményi dolgozók életet is menthetnek. 

Az intézmények közelében élők, illetve
a Tavasbarlang látogatói is nagyobb biz-
tonságban érezhetik magukat, ha tudják,
hogy – szükség esetén – a szomszédságuk-

ban lévő épületekből szinte azonnal érkez-
het segítség. A készülékek ünnepélyes át-
adására október 30-án került sor a Tamási
Áron Művelődési Központban.

A Képviselő-testület közérdekű kötele-
zettségvállalásából, vállalkozók, magán-
személyek felajánlásaiból vásárolt defibril-

látorokat Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő és Sági István alpolgármester ad-
ta át az intézmények vezetőinek, Gerencsér
Barbarának és Bognár Ferencnek.

/Írásunk a 3. oldalon Újraélesztéshez
szükséges készülék két intézménynek cím-
mel./
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Töretlen lelkesedés, magas szakmai színvonal jellemezte az elmúlt
harminc év zenei teljesítményét

Fotó: Dancs

Életeket menthetnek a készülékek segítségével

Fotó: N. Horváth

A díjátadón résztvevő települések képviselői – Császár László polgármester
kalauzolásával – sétát tettek a Tóparton és megtekintették a Tapolca-patak
mellett épült új parti sétányt

Fotó: N. Horváth

A borlovagrend új tagjait hagyományos szertartás keretén belül avat-
ták fel

Fotó: Dancs

Verseny a tiszta és virágos 
Veszprém megyéért

Márton-napi vígasságok,
új borlovagok

Harminc év a zene szolgálatában

A segítségnyújtás újabb módjai

Szent Mártonról és az ő lúdjairól vidám
hangulatú rendezvény keretében emlé-
keztek meg november 11-én a Tamási
Áron Művelődési Központban.

A résztvevőket Tóth János Zoltán, a
borlovagrend nagymestere köszöntötte,
majd Császár László polgármester nyitot-
ta meg a rendezvényt. A köszöntők és az

új bor megáldása után a Badacsonyi Vi-
num Vulcanum Borlovagrend új tagokat
avatott, majd az új boroké és a lúdból
készült finom étkeké lett a „főszerep”
azon az estén.

/Tudósításunk a 6. oldalon „Ahogy a
mustból bor, belőlünk is jó közösség
keletkezik” címmel./

A Veszprém Megyei Önkormányzat
2013-ban is meghirdette „A tiszta és virá-
gos Veszprém megyéért” közterület szépí-
tési versenyt a megyei önkormányzatok
számára.

A 65 nevezett önkormányzat közötti
verseny 5 kategóriában zajlott. Döntés
előtt a zsűri a települések mindegyikén
helyszíni szemlét tartott.

A díjátadó ünnepség házigazdája Ta-
polca volt. Az eredményhirdetésre no-

vember 15-én a Tamási Áron Művelő-
dési Központban került sor, ahol a város
sokszínű kulturális műsorral is várta a
résztvevőket. A versenyt Lasztovicza Jenő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ér-
tékelte és a díjakat is ő adta át.

Tapolca, a vendéglátó város az V. kate-
gória (3.000 fő feletti települések) első he-
lyezettje lett.

/Írásunk a 4. oldalon Első helyezés a
virágosításért, parkosításért címmel./

Az 1983-ban alakult Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar Péni Béla karnagy vezeté-
sével nagysikerű jubileumi koncertet
adott október 26-án a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

A sikert sikerre halmozó fúvósok ezen a
születésnapi ünnepen vették át a megér-
demelt nívódíjat Dohos László Liszt-díjas
karnagytól, a Magyar Fúvószenei és Ma-
zsorett Szövetség elnökétől. 

A fúvószenekar repertoárjában hatvan
induló, tíz himnusz, húsz filmzene, húsz
szóló hangszeres mű szerepel. Külföldi és
hazai szerzők műveiből kilencvent tanultak
meg a tapolcai fúvósok. A gazdag reper-
toárból bemutatottakat a hálás közönség
percekig zúgó vastapssal köszönte meg a
jubileumi ünnepségen.

/Írásunk a 7. oldalon „Mert kell egy
CSAPAT…” címmel./



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, Tapolca polgárait érdeklő témák-
ról, köztük a volt laktanya hasznosításáról,
a várható strandfejlesztésről, az önkor-
mányzati cégek törzstőke emeléséről, a téli
felkészülésről készítettünk interjút.

– Miért volt szükség arra, hogy a Képvi-
selő-testület tízmillió forinttal megemelje a
100%-osan önkormányzati tulajdonú Tapol-
ca Kft. törzstőkéjét?

– A Tapolca Kft. különböző intézményei az
Önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatait látják el, városi rendezvényeket
bonyolítanak le. Az elmúlt két éven keresztül
a Kft. mérlege tartósan negatív eredményt
produkált. Ennek egyik kiváltója az a sajná-
latos esemény volt, hogy a rendezvénycsar-
nok tetőszerkezete megrepedt, így onnan
származó bevétele nem volt a Kft-nek, ezért
fordult elő, hogy veszteséges lett a cég.
Tekintettel arra, hogy a Kft. egyszemélyes
tulajdonosa az Önkormányzat, mint alapító-
nak feladata és kötelessége a megfelelő
összegű törzstőke biztosítása. A könyvvizs-
gáló a tőkeellátottság javítása érdekében tőke-
emelést javasolt, azaz a jelenlegi 3 millió fo-
rintról 10 millió forintra történő növekedést.
A Képviselő-testület ehhez a javaslathoz még
3 millió forintot hozzátett, annak érdekében,
hogy a Kft. vásárolhasson egy kisteherautót.
Erre azért van szükség, mert eddig vállalko-
zót vett igénybe a közmunkaprogram végre-
hajtásakor a közmunkások eszközeinek, kis-
gépek szállításához. Ez évente több, mint 3
millió forintba került. A városnak az a megoldás
kerül kevesebbe, ha a közmunkások felügye-
letét ellátó Kft. a plusz 3 millió forintból gép-
járművet szerez be. A tízmilliós törzstőke eme-
lés a Tartalékok előirányzat terhére történik.

– A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel
kapcsolatban is törzstőke emelésről döntöttek
a képviselők, de ehhez már fejlesztési célú
hitel felvételét határozták el.

– A fejlesztési célú 200 millió forint hitel
felvételéhez kormányzati engedély szüksé-
ges. Ezért a stabilitási törvényben meghatáro-
zott feltételekkel kérelmet nyújtottunk be a
Magyar Államkincstár információs rendsze-
rén keresztül a Kormányhoz. Az adósságot
keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás
kormányzati megadására vonatkozó eljárást
úgy kell lebonyolítanunk, hogy még ebben az
évben befejeződjön. Mivel a hitelfelvétel
közbeszerzési eljárás alá esik, ezért a kérelem
benyújtása mellett közbeszerzési eljárás le-
bonyolítását is el kell kezdeni. A majd meg-
kötendő szerződésen a kormányzati engedély
megadásának is szerepelnie kell.

– Mire kívánja fordítani a Városgazdálko-
dási Kft. ezt a fejlesztési célú hitelt?

– A tulajdonában lévő Városi Strand felújí-
tására, megnyitására. Tulajdonosi utasítást
kapott a strandon található – Bakonyi
Bauxitbánya Kft. tulajdonában lévő – ter-
málkút megvásárlására. A kút jelenlegi
állapotának megvizsgálását követően megál-
lapítható, hogy az gazdaságosan felújítható.
A felújítás tervezésére és a vízjogi engedély
megszerzésére a szerződéskötés folyamatban
van. Ha a Kormány támogatja a hitelkérel-
met, akkor a hitel összegéből egy olyan komp-
lexumot szeretnénk kialakítani a strandon,
amely a szélesebb vendégközönség számára
vonzó, de a fenntartási költségei a lehető
legalacsonyabbak legyenek. Kedvező hitel-

elbírálás esetén tavasszal már meg is kezdőd-
hetnek ott a munkálatok. Mint ismeretes, a
Kormány elhatározott szándéka az, hogy
minden általános iskolát befejező tanuló tud-
jon úszni, aminek feltétele a megfelelő tan-
uszodák megléte, kb. 30 km-es körzeten be-
lül. Tapolca és Sümeg vonzáskörzetében ilyen
uszoda nem működik, így terveinkben szá-
molnunk kell – központi kormányzati segít-
séggel – egy esetleges téliesített tanuszoda
megépítésével. Ennek érdekében Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő már felvette a
kapcsolatot az illetékes államtitkárral a pályá-
zati lehetőségek kérdésében.

– A november 12-ei rendkívüli ülésén a Kép-
viselő-testület arról is döntött, hogy előzetes
kötelezettséget vállal a Deák Ferenc u. 21. sz.
alatti 33 lakásos épület liftjének felújítására.

– Az ott működő lift már közel 30-40 éves.
Felújításáról már áprilisban tárgyalt a Testület,
de akkor nem állt rendelkezésre a becsült 9
millió forint. Az azóta eltelt időben egy helyi
vállalkozó arra tett ajánlatot, hogy a felújítást a
legkedvezőbb áron, bruttó 8.950.960 Ft-ért
elvégzi. A Testület elfogadta ezt az ajánlatot. A
munkálatok novemberben kezdődnek és 120
napon belül befejeződnek. A kifizetés 2 részlet-
ben fog történni. Tekintettel arra, hogy a 2014.
évi kifizetéshez nincs 2014. évi elfogadott költ-
ségvetés, ezért vállalt a Testület kötelezettséget
arra, hogy a 2014. évi költségvetés terhére a fel-
halmozási alapból fedezi a kifizetést. Ezzel a
javítással a lift 10-15 évig még „életképes” lesz.

– Ha már a felújításoknál tartunk. Védő-
háló került a Főtéri Könyvesbolt épületére.
Ez azt jelenti, hogy megkezdődik a felújítása?

– Igen, azt. Abban az épületben kisebbségi
tulajdonos az Önkormányzat. A Társaság
döntött arról, hogy a külső homlokzatot és a
tetőt megjavíttatja. Az Önkormányzat a javí-
tás költségeinek rá eső részét befizeti. A fel-
újítás több millió forintos nagyságrendű lesz.

– Arról is döntöttek a képviselők a rendkí-
vüli ülésen, támogatják, hogy az Észak-Bala-
toni Térség Regionális Települési Szilárdhul-
ladék Kezelési Önkormányzati Társulás Ta-
nácsa pályázatot nyújtson be eszközfejlesz-
tésre.

– Ezt a támogatást a Társulásban lévő mind
a 158 településnek meg kellett adnia, így mi
is meghoztuk az elfogadó határozatunkat. Az
eszközfejlesztés összköltsége – sikeres
pályázat esetén 1.500 millió Ft.

– Már többször írtunk arról, hogy 2014,
január 1-jétől csak olyan cég láthatja el a
szemétszállítást az országban, amely többségi
állami vagy önkormányzati tulajdonú. A
REMONDIS nem volt az. Mi történik 2013.
december 31-e után?

– A tapolcai REMONDIS Kft. úgy megy
tovább és látja el a feladatait, mint eddig.
Ugyanis az történt, hogy az állam megvette a
céget, amelyben az államot a Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. fogja képviselni. Az országban
5 helyen volt REMONDIS-érdekeltség. Már
felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt-vel. Új ügyvezetőt kell választani a né-
met helyére. Azzal tehát, hogy az állam meg-
vette a céget, elhárult a kizáró akadály az elől,
hogy tovább végezhesse a munkát Tapolcán is.

– Miként teljesítette az Önkormányzat a 2013.
évi költségvetésének háromnegyed éves tervét?

– Mint azt a háromnegyed éves beszámoló
is mutatja, az Önkormányzat időarányosan
teljesítette a bevételi és a kiadási oldalát. Az
abban közölt adatok is előrejelzik, hogy ezt az
évet működési hitel nélkül fogjuk lezárni. A
költségvetés módosításában azokat az átcso-
portosításokat hajtottuk végre, amelyek év
végéig várhatóan megvalósulnak. Fontos itt
még szólni arról is, hogy megjelent a jogsza-
bály, miszerint a fennálló hitelállományun-

kat a magyar állam második körös konszo-
lidációban, jövő év február 28-ig fogja átvál-
lalni. Ez Tapolca esetében kb. 500 millió fo-
rintos nagyságrendet jelent. Ezzel megszűnik
a város hitelállománya, illetve csak az a 200
millió lesz, amit a strand fejlesztésére kívá-
nunk felvenni.

– Miért volt szükség a helyi adókról szóló ren-
delet módosítására? Emelkedik az adó mértéke?

– Az Önkormányzat a helyi adókban nem
tervez emelést. Sőt, az építményadó egyik
kategóriájában – az 500-1000 m2-es – 100 Ft-
tal mérsékelni kívánja az adómértéket, azaz
1.000 Ft-ról 900 Ft-ra csökkenti. A többi helyi
adó változatlan marad.

– Jelentkeztek-e újabb befektetők a volt
laktanya hasznosítására?

– Igen. Nemcsak a helyi vállalkozók száma
jelentős, de a külső befektetőké is. Már több,
mint egy éve előkészítés alatt van egy üveg-
hulladék feldolgozó üzem telepítésének ügye.
Az Önkormányzat a meglévő területtel és a
gyártáshoz szükséges infrastruktúra érték-
becslés alapján megállapított összegével ven-
ne részt az új üzem megvalósításában. Az
elmúlt hetekben többször is itt volt helyszín-
bejáráson a magyar és német érdekeltségű
cég vezetése, sőt már az üzem helyét is „meg-
találták” a volt északi laktanya alakuló terén.
A megvalósuló fejlesztés 2 lépcsős lenne. Az
első 1,1 milliárd nagyságrendű, ehhez 500
millió forintos állami támogatásra is lehet
számítani majd. Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselővel már voltunk fent a minisz-
tériumban, mivel ez egy környezetvédelmi
beruházás lenne, a központi támogatási rend-
szerből lenne rá forrás. Az ígéretek szerint a
2014-től 2020-ig tartó uniós ciklusban ki-
emelt beruházásként lehetne kezelni. A be-
ruházás második üteme hasonló nagyságren-
dű lenne, mint az első, ebben a további feldol-
gozás kapna teret. Ha megvalósul az üveghul-
ladék feldolgozó üzem tapolcai telepítése, az-
zal 40-50 fő foglalkoztatása is lehetővé válik.

– Milyen intézkedésekkel készül fel a város
az idei télre?

– A szokásos téli felkészülés van folyamat-
ban. A Helyi Védelmi Bizottság szervezi a
téli, rendkívüli helyzetre való felkészülést.
Azok a szolgáltatók, amelyek eddig is részt
vettek a téli munkálatokban, jelentették, hogy
készen állnak a feladatokra. A város a RE-
MONDIS Kft-vel kötötte meg a szerződést a
téli síkosság mentesítésre, de a kézierős fela-
datok ellátására is szerződéseket kötöttünk. A
költségvetésben a források rendelkezésre áll-
nak. Úgy, mint a korábbi években, felké-
szülten várjuk a telet. De ettől függetlenül
lehetnek rendkívüli események. Ha rendkívüli
hóhelyzet van, nem lehet azonnal „feketére
varázsolni” az utakat, de minden tőlünk tel-
hetőt megteszünk, hogy megoldjuk a prob-
lémákat. Már kint vannak a sószóróládák,
azokat feltöltöttük. Reméljük, hogy ebben az
évben sem lesz semmilyen gond a téli idő-
szakban. N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető 87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető 87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-150
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
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 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály:   Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ: 
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.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 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@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
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.: 87/322-977, 06-30/563-59-27, 
e-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com
www.csaladgondozas.hupont.hu
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00
óráig, kedd: 8.00-12.00 óráig, péntek: 13.00-17.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók: 
8300 Tapolca, Hősök tere 11. 
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság: 
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

Környezetvédelmi beruházás 
a volt laktanya területén

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a decemberi polgármesteri és alpolgármes-
teri fogadóórák a következő időpontokban
kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
december 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
december 9. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
december 16. 13:00-15:00

Császár László
polgármester
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Tapolca Város vezetése – felismerve azt a
tényt, hogy a település közvilágításának
költségei évről-évre nagyobb terhet rónak
a költségvetésre – felülvizsgáltatta a közvi-
lágítási hálózatát, és élt azzal a pályázati
lehetőséggel, amely a korszerűsítést, illetve
az energiahatékonyságot támogatta.

A sikeres pályázatról tartott november 15-ei
sajtótájékoztatón Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke arról szólt, évtizedek óta téma, hogy a
környezetszennyezés miatt rohamos ütemben
romlik környezetünk állapota nemcsak Ma-
gyarországon, de az egész Földön. – A ha-
zánkban elindított energiatakarékos progra-
mok arra kívánják ösztönözni az ipari terme-
lőket és a lakosságot is, hogy minél takaréko-
sabban használják a rendelkezésre álló ener-
giákat – hangsúlyozta az elnök.

Császár László polgármester a KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0175 jelű, nyertes pályázat
ismertetése során elmondta, hogy a teljes pro-

jekt összköltsége 351.607.837 Ft. Ebből a tá-
mogatás mértéke 298.866.661 Ft. A vissza
nem térítendő támogatás intenzitása 85%-os. 

A korszerűsítés során a jelenleg üzemelő
lámpatestekből 1.838 db cseréje történik meg.
A mostani 25 különféle típusú lámpatest he-
lyett – a korszerűsítést követően – háromféle
lámpatestet szerelnek fel. Ez mindenképpen
homogénebb megjelenési formát jelent a vá-
roskép szempontjából.

A tervezett LED fényforrásokkal üzemelő
új lámpatestek egyrészt magasabb komfort-
érzetű megvilágítást biztosítanak, vissza-
térnek az utcák valós színei, másrészt a fény
a megvilágítandó felületre jut, ami ily módon
csökkenti a „fényszennyezést”.

A korszerűsítést követően jelentősen csök-
kenni fog az éves villamosenergia fogyasztás,
a megtakarítás mértéke 38%-os lesz. Az üze-
meltetési feladat is jelentős mértékben kevesebb
lesz, a LED-es világítótesteknek köszönhetően
a közvilágítás üzembiztosabbá válik.       NHE

Készül a télre a Magyar Közút Nonprofit
Zrt., zajlik a téli üzemeltetésre használt
eszközpark rendbetétele.

A munkagépeket és a hozzájuk tartozó
kiegészítő elemeket, adaptereket mindegyik
üzemmérnökségen alaposan el-
lenőrzik. November 4-én – az
ajkai után – megtörtént a téli
munkagépszemle és a kapcsoló-
dó tájékoztató a tapolcai üzem-
mérnökségen is. Czigler László, a
tapolcai üzemmérnökség veze-
tője általános ismertetőjében el-
mondta, hogy területükön az
utak állapota helyenként ugyan
kifogásolható, de a balesetveszé-
lyes kátyúkat megszüntették, il-
letve napokon belül megszüntetik.
Kérdésre válaszolva kifejtette azt
is, hogy a hófogók kihelyezése
is folyamatban van, és ezek leg-
később november tizenötödikéig
mindenhol a helyükre kerültek.

A tájékoztató után a résztvevők együtt tekin-
tették meg az üzemmérnökség télen bevet-
hető gépeit. A pápai üzemmérnökségen és
Veszprémben november 8-án tartanak hason-
ló munkagépszemlét.             Forrás: Napló

Korszerűsödik Tapolca közvilágításaKészülnek a télre

Sajnos, egyre többször hallani olyan ese-
tekről, amelyekben az emberi élet meg-
mentésére nagyobb lehetőség lett volna, ha
az adott helyszínen defibrillátor készülék
segített volna az újraélesztésben.

Ebből a meggondolásból kiindulva Tapol-
ca két legnagyobb forgalmú intézménye –
Tamási Áron Művelődési Központ, Csermák
József Rendezvénycsarnok – egy-egy defib-
rillátor készüléket kapott, és az ott dolgozók a
kezeléshez szükséges oktatásban is részesül-
tek. Az egymillió forint értékű készülékek
ünnepélyes átadására október 30-án került sor
a Tamási Áron Művelődési Központban.

Az átadás alkalmával Sági István alpolgár-
mester szólt arról, hogy a történet 2012-ben
kezdődött, amikor a Képviselő-testület – a
FIDESZ-es frakció javaslatára – határozatban
döntött arról, hogy közérdekű kötelezettség-
vállalást szervez Tapolcán, amelynek céljai
között egy mentőautó (esetkocsi) beszerzése,

illetve az új mentőállomás megépítéséhez va-
ló hozzájárulás szerepelt. A megnyitott szám-
lára a képviselők egyenként 50.000 Ft-os fel-
ajánlása mellett vállalatok és magánszemé-
lyek is küldtek különböző pénzösszeget.
2013-ban született meg az az elhatározás és
lehetőség, hogy a befolyt összegből defibril-
látor készülékeket vásárolnak, különös tekin-
tettel arra, hogy a TÁMK-val szemben lévő
Tavasbarlang látogató-közönsége nyaranként
óriásira duzzadt és – sajnos – ott is szükség
lehet az életmentésre, a gyors beavatkozásra.
A kötelezettségvállalás módosítását követően
történt meg a készülékek beszerzése.

– Nagyon fontos – hangsúlyozta Sági István
alpolgármester –, hogy az intézmények kör-
nyékén élő lakosság is tudjon arról, hogy ott
ilyen jellegű készülék van, és szükség esetén
igénybe is veheti, és az oktatásban részt vett
személyzet pedig segíteni fogja az újraélesz-
tést, ha szükséges, illetve orvost hívnak. 

A tervek között szerepel, hogy a város olyan
ingyenes egészségügyi tanfolyamot indít,
amelyen a lakosság jelentős része részt ven-
ne, hogy szükség esetén tudja, miként kell se-
gíteni embertársán.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke az átadá-
son arról is szólt, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat dolgozói – pályázati segítség-
gel – már részt vettek olyan oktatásban, ame-
lyen megtanulták, hogy baj esetén miként kell
cselekedni. – Nagyon örülök, hogy Tapolca
Város Önkormányzata is felismerte a készülék
és az oktatás fontosságát. A legfontosabb az
emberi élet. Míg minden egyes elvesztegetett
perc csökkentheti az újraélesztés esélyeit, addig
a megnyert idő növelheti azt – mondta. 

A defibrillátor készülékeket Bognár
Ferenc, a TÁMK igazgatója és Gerencsér
Barbara, a Csermák József Rendezvény-
csarnok vezetője vette át. NHE

Újraélesztéshez szükséges készülék két intézménynek

Takács Istvánné, a tapolcai Szent Erzsébet
Karitász Csoport vezetője – a Katolikus
Karitász 35 önkéntes munkatársával együtt
– Caritas Hungarica-díjban részesült. Az
elismerés átadására október 6-án került sor
Budapesten a Magyar Szentek Templomá-
ban. Gratulálunk az elismeréshez!

A Katolikus Karitász által tavaly alapított
díjat azok a plébániai önkéntes munkatársak
kapták, akik legtöbbet tettek a rászorultakért.

A díjátadáshoz kapcsolódó hálaadó szent-
misén Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök, a Katolikus Karitász elnöke arról
szólt, hogy munkatársaik nemcsak a nyo-
morúságot enyhítik, de az embereket is Isten
felé fordítják. – A küldetést nem mi választot-
tuk, így azt nem is a magunk elgondolása
szerint kell teljesíteni. Az önátadás a kulcsa
annak, hogy igazán azok legyünk, akiknek
lennünk kell – hangsúlyozta a püspök.

Az elismeréseket az elnök és Écsy Gábor
országos igazgató adta át a kitüntetetteknek.

Az eseményen részt vett Mádl Dalma, a Ka-
tolikus Karitász jószolgálati nagykövete, Mádl
Ferenc köztársasági elnök özvegye is.      NHE

Takács Istvánné Spányi Antal püs-
pöktől vette át a díjat

Fotó: veol.hu

A telephelyen felsorakozott járművek ellenőrzését
Hal Béla, a Magyar Közút Nonprofit KZrt. szakem-
bere koordinálta

„A küldetést nem
mi választottuk”

November 22-én lakossági fórumra és köz-
meghallgatásra hívta a város lakosságát
Tapolca Város Képviselő-testülete. A jelen-
lévők elsőként a település környezeti álla-
potáról, majd pedig a közbiztonságról
hallhattak tájékoztatókat. Ezek után tehet-
ték fel kérdéseiket a város vezetésének.

Bakos Gáborné, a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Csoportjának vezetője is-
mertetője elején elmondta, hogy a környezet-
védelemmel kapcsolatban az elmúlt évben
városunkat érintően jelentős a fejlődés a hul-
ladékgazdálkodás, a közterületek felújítása, a
közlekedésből származó környezetterhelés
csökkentése, továbbá a zöldterületek növe-
lése terén. Tapolcán a manuális mérőberen-
dezések adatai alapján a légszennyezettségi
és az összesített index is jó. A tájékoztató tel-
jes egészében elolvasható a város honlapján.

A környezeti tájékoztató után Rausz István
alezredes, kapitányságvezető számolt be a
város közbiztonságáról, közlekedés biztonsá-
gáról, valamint a kapitányság bűnmegelőző
munkájáról. Elmondta, hogy az országos rang-
listán a tapolcai kapitányság teljesítményé-
nek köszönhetően a 15. helyet foglalja el. A
vagyon elleni bűncselekmények százas nagy-
ságrenddel, 15%-al csökkentek. A szabálysér-
tések száma nem emelkedett. Örömét fejezte
ki azért, mert a szabálysértést elkövetőkkel
szemben gyakrabban tudtak élni az előállítás
lehetőségével és kezdeményeztek bírósági
tárgyalásokat. Az idei év egyik legnagyobb
jelentőségű eseményeként értékelte, hogy

megvalósult és jelenleg próbaüzemben dol-
gozik a városban a térfigyelő kamerarendszer.
Úgy fogalmazott, hogy a tesztelés befejezté-
vel fél éven belül a szabálysértések területén
jelentős csökkenést érhetnek el. 

A felderítési mutatójuk 60%-os, ez 20%-al
több, mint az országos átlag, de nem elégedet-
tek. A városban 40-50, a térségben 140-150 fő
adja munkájuk nagy részét, ők azok, akik élet-
vitelükkel leginkább zavarják környezetüket. 

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban
elmondta, hogy a városban nem nőtt a halálos
balesetek száma, a környékben azonban igen.
Itt lakossági kérdésre elmondta, hogy közle-
kedési balesetnél és egyéb szabálysértéseknél
a térfigyelő kamerák felvételeinek felhaszná-
lása igen szigorú szabályok alá esik. A bizo-
nyítási eljárásban felhasználhatják, de az érin-
tettek nem kaphatják, nem nézhetik meg. Erre
csak az adatkezelők, az ügyészség és a bíró-
ság jogosult. 

A lakossági fórumok után vette kezdetét a
közmeghallgatás, ahol az előre írásban leadott
és a helyszínen feltett kérdésekre válaszolt
Császár László polgármester és a Képviselő-
testület. Így vetődött fel a déli városrészben
található egykor patinás Keszler-ház témája,
amely lakó nélküli, így a környékből sokan
szeméttárolásra használják. A polgármester
elmondta, hogy az épület több örökös tulaj-
donában van, eljárást a járási kormányhivatal
kezdeményezhet. 

Érkezett kérdés a Berzsenyi utca 1-11. kö-
zötti gyalogjárda felújításáról. A válaszban el-

hangzott, hogy régóta terv már a rendbetétele,
most 4,3 millió Ft költséggel számolnak erre.
– A 7-11. szám közötti szakasz felújítása még
idén belefér – mondta a polgármester. A vá-
roslakók kérték még, hogy a közmunkások
nagyobb figyelmet szenteljenek a Móricz
Zsigmond utcának, mert főként a Széchenyi
István Szakképző Iskola környékén kevés a
heti kétszeri szemétszedés. Problémaként
vetették fel a kérdezők, hogy a Nagyköz utcai
parkolóban nem folyik el megfelelően a csa-
padékvíz, hogy elhasználódott a Sümegi úti
garázssor selyemaszfaltja. Kérdezték, hogy
mikor kerülnek ki az elkészült szelektív gyűj-
tő szigetekre a gyűjtőedények, szóba került,
hogy a Kertvárosban gondot okoznak a ke-
reszteződéseknél ültetett bokrok, amik akadá-
lyozzák a közlekedést. Császár László el-
mondta, hogy jelentősen javult a helyzet a
Nagyköz utcai parkolóban az aszfaltozás
után, de kétségtelen, hogy akadnak problé-
mák, amelyeknek a megoldásán dolgoznak.
A Sümegi úti garázssorral kapcsolatban emlé-
keztetett, hogy teljes szélességében leaszfal-
tozták volna, ha a tulajdonosok beleegyeznek,
hogy ott vezessen a kerékpárút nyomvonala.
Így erre várni kell. Évente 10-15 millió forin-
tot különítenek el a költségvetésből ilyen célok-
ra. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre azért
nem került még ki edényzet, mert a REMON-
DIS Kft. – bár már a telephelyén tartja a sze-
lektív gyűjtésre alkalmas 5 darab vadonatúj
gépjárművét –, de azokat még nem állították
munkába.      Kovács Melinda

Próbaüzemben a város új térfigyelőkamerái
„Tapolca Város Önkormányzata Képvi-

selő-testülete 2012-ben határozott arról, hogy
a város egyes részeit, a Gyógybarlang és a
Hotel Pelion környékét, a Tavasbarlangot, va-
lamint a Malomtavat és környezetét gyógy-
hellyé kívánja nyilvánítani. Ehhez már el-
készült a szükséges környezeti mérések egy
része (4 évszakos levegőterheltségi szint mé-
résből 2 és a zajvizsgálat és zajtérképezés),
melyek alapján a vizsgált területek levegőter-
heltségi szintje eddig megfelel a gyógyhellyé
minősítés levegőtisztaság-védelmi követelmé-
nyeinek, zajvédelmi szempontból pedig a
tervezési terület egy részét védőterületként
kell kijelölni.”

/Részlet Tapolca környezeti állapotáról
készített tájékoztatóból./

Természet és tájvédelem



A Magyar Tudomány Napja alkalmá-
ból nemzetközi történész konferenciát
tartottak november 7-én és 8-án a
veszprémi várban, az MTA Székházá-
ban. A megnyitón Csáky Pál, Szlovákia
volt miniszterelnök-helyettese és Balogh
Csaba, Magyarország szlovákiai nagy-
követe köszöntötte a résztvevőket.

A Laczkó Dezső Múzeum, a Vidéki
Múzeumok Országos Szövetsége és az
MTA Veszprémi Bizottsága által szerve-
zett konferencia témája a 75 évvel ez-
előtt, 1938. november 2-án meghozott 
I. bécsi döntés volt.

Ennek a döntésnek az eredményeként
került vissza Magyarországhoz a Felvi-
dék egy része. A konferenciára a magyar
előadókon kívül meghívást kaptak szlo-
vák, cseh történészek is, akik a saját ku-
tatási területeikről szóló előadásaikkal
kapcsolódtak a 75 év eltelte után is na-
gyon kényes témához.

Hangodi László, a Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum történész-muzeológusa
előadásában a tapolcai 3. honvéd nehéz-
bombázó ezred első éves harci riasztásá-
ról beszélt. – Erre 1938 őszén került sor.
Szerencsére ezt még nem követte harci
cselekmény. Ez az esemény a fiatal ma-
gyar honvéd légierő főpróbája, a tapolcai
nehézbombázó ezred harckészültségének
első „éles” próbája volt – mondta.

Hangodi László előadásának fogadta-
tását, sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint az előadás utáni és a feltett kér-
désekre adott válaszadást követő vas-
taps. NHE

A születésnap alkalmából november 21-én
a Hotel Gabriellában ünnepséget tartot-
tak. A rendezvényen részt vett dr. Andrássy
Gábor, a Magyar Páneurópa Unió elnöke,
W.-Nemessuri Zoltán alelnök, Zsigray Zsolt
országos elnökségi tag és Császár László,
Tapolca polgármestere is.

Az ünnepi rendezvény nyitányaként Darvalics
Lászlóné Irénke Juhász Gyula Béke című
versét nagy átéléssel adta elő. Utána dr. Fehér
Károlyné, a helyi szervezet elnöke ünnepi
beszédében az elmúlt 20 év történéseiről, a
szervezet életéről szólt. Mint mondta, két
részre kell osztani a helyi szervezet működé-
sét. Míg 2004 előtt az Unióhoz való csat-

lakozásra való felkészülés határozta meg a
munkáját, addig 2004 után a nemzeti identitás
erősítése a fő törekvés. A szervezet élén 14
éve álló elnökasszony azokat az esemé-
nyeket, rendezvényeket idézte fel, amelyek
meghatározóak voltak a tagság életében.
Nemcsak a helytörténeti, az irodalmi elő-

adásokról, a kirándulásokról szólt, de arról is,
hogy a meghívott előadók a közigazgatás
átszervezéséről, az egészségügy helyzetéről
is adtak tájékoztatást. – Míg a szervezet 
1994-ben már 100 tagot is számlált, addig ez
a létszám mára 35 főre csökkent. Ennek
legfőbb oka az elhalálozásban keresendő –
mondta dr. Fehér Károlyné.

A 20-25 fős „derékhad” a kezdetektől min-
den hónap harmadik csütörtökén találkozik
egymással. A tartalmas és sokszínű prog-
ramok Tapolca kiemelkedő civil összefogá-
sává teszik a Szervezetet.

Dr. Andrássy Gábor, a Magyar Páneurópa
Unió elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a tapolcai szervezet azon kevesek közé tartozik,
amelynek munkája a kezdetektől töretlen ívű.
Hanczmann Károlyné, a szervezet pénztárosa –
mivel nagyon sokat fáradozott ebben a
minőségében – Diploma Honoris Causa Dísz-
oklevelet vehetett át az országos elnöktől. 
Dr. Fehér Károlyné már részesült ebben a díj-
ban, most Elismerő oklevelet kapott. Ugyaneb-
ben az elismerésben részesült Jávori Lászlóné,
Darvalics Lászlóné, Takács Istvánné és Sarudi
Ilona.

W.-Nemessuri Zoltán alelnök a Magyar
Páneurópa Unió jelenéről és jövőjéről szól-
va leszögezte, a keresztény szociális alapo-
kon nyugvó, határozott filozófiai és gya-
korlati elképzelésekkel rendelkező magyar
szervezet nem pártpolitizál, de politizál.
Kiemelt céljai közé tartozik, hogy összetart-
sa a magyarságot. Ennek érdekében jövőre
nemzetközi közép-európai tanácskozást kí-
vánnak szervezni hazánk egyik vidéki váro-
sában.

Császár László polgármester sem jött „üres
kézzel” a születésnapi ünnepségre. A kö-
szöntő szavakat követően felajánlotta: pol-
gármesteri keretéből a tagság következő
kirándulásának buszköltségét fedezi.    

N. Horváth Erzsébet

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért”
2013. évi verseny díjátadó ünnepségének 
a Tamási Áron Művelődés Központ adott
otthont november 15-én. 

A megyei önkormányzat által meghirde-
tett,  rangos versenyben idén 65 település dol-
gozott az elismerő címért. Az eredményhir-
detés előtt a megjelentek közös sétát tettek a
Tóparton és az új sétányon. A városok, falvak
képviselőit, polgármestereit Császár László,
Tapolca Város polgármestere köszöntötte,
majd szólt Tapolcáról, az elmúlt években tör-
tént felújításokról, parkok létesítéséről. 

– Ha valaki járt már a város alatti barlan-
gokban és szippantott azoknak a varázslatos,
gyógyító levegőjéből, aztán végigsétált a
főutcán és a Tóparton, az tudja, hogy miért
mondjuk városunkról azt, hogy Tapolca
lélegzetnyi romantika. Éppen ezért nem
hiányozhatnak a gyönyörű terek, rendezett
közterületek, felújított épületek, fák, bokrok,
virágok. Az elmúlt években egy európai uniós
pályázatnak köszönhetően megvalósult a
belváros értékmegőrző rehabilitációja. Közel
egymilliárd forintot költhettünk el a Tamási
Áron Művelődési Központ, a Wass Albert
Könyvtár, a Belvárosi Irodaház korszerűsí-
tésére, modernizációjára, a belvárosi kis
udvarok, átjárók újrafogalmazására, a Tópart
megújítására. Új közösségi tér alakult ki a
Köztársaság téren és konzorcionális partne-
reinknek köszönhetően megújult egy nagy
vevőkörrel rendelkező üzlet és a legendás Tó-
presszó épülete is. Hatalmas, ingyenes parko-
lót építettünk a Déli elkerülő út mentén, ahon-
nan a Déli Városkapu Parkon át csodálatos
sétány vezet a város szívébe. Ezt ma Önök is
megtapasztalhatták. Két év alatt új arculatot
kapott Tapolca. Álmos, balatoni háttértelepü-

lésből turisták által kedvelt úticél lett – mond-
ta a polgármester.

A szervezők igyekeztek úgy összeállítani a
nap programjait, hogy az idelátogatók ne csak
a város szépségeit, látnivalóit csodálhassák
meg, hanem betekintést nyerhessenek a
városban folyó kulturális műhelyek munkájá-

ba is. Így színpadra lépett és a közönséget
szórakoztatta a Csobánc Népdalkör, a Kinizsi
Táncegyüttes és a Tapolcai Musical Színpad.
A műsorszámokat Lasztovicza Jenő ország-
gyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése elnökének versenyt

értékelő beszéde és a díjak átadása követte. A
versengés öt kategóriában zajlott. A verseny-
feladatok az alábbiak voltak: Gyomtalanítás,
parlagfűírtás, gyepesítés; Virágosítás, fák
ápolása; Kerti bútorok állagmegóvása; A köz-
terület tisztán tartása, takarítása; A település
rendezett összképének kialakítása.

A zsűri a települések mindegyikén helyszí-
ni szemlék során tájékozódott a munkákról.

Tapolca az 5. kategóriában, a 3.000 fő
feletti települések versenyében Várpalota és
Pápa előtt szerezte meg az első helyet.             

Havasi Gábor
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Fotó: Havasi

Elsőként Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke gratulált
Császár László polgármesternek az elismeréshez

Fotó: N. Horváth

Dr. Fehér Károlyné elnökasszony „csokorba szedte” az elmúlt 20 év történéseit

Születésnapi köszöntő
– 20 éves a Páneurópa Unió Tapolcai Szervezete –

Első helyezés virágosításért, parkosításért

Az I. bécsi
döntésről

„– Ember, halld meg titkát
az újjászületésnek:
kereszt tövéről zsendül
új szív és örök élet.”

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit a
Tapolcai Protestáns Templomba 

december 15-én, vasárnap 17 órakor 

Beregszászi Olga 
Szerelmem Magyarország

című adventi koncertjére.

Ezzel az esttel emlékezünk 
Ács János presbiterre, 

városunk polgármesterére 
halálának 5. évfordulóján.

Persely-adományaikkal a gyermekek
Karácsonyát támogatják.

Szerető családja,
Tapolcai Református Gyülekezet,

Hit-Remény-Szeretet 
Ács János Emlékkör



A Veszprém Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerve no-
vember 20-án Tapolcán, a Belvárosi Iro-
daházban szakmai napot tartott a Minta-
menza Programhoz csatlakozott óvoda- és
élelmezésvezetők, valamint a fenntartók
részére.

A rendezvényt dr. Andrásofszky Enikő, me-
gyei tiszti főorvos nyitotta meg, majd a
résztvevők a témával kapcsolatos előadásokat
hallgattak meg.

Mezőssy Tamás, a Tapolcai Diák és Közét-
keztető Szolgáltató Kft. ügyvezetője arról
adott tájékoztatást, hogy miként újult meg Ta-
polcán a közétkeztetés a Mintamenza Prog-
ramhoz való csatlakozást követően. Szólt
arról, hogy az óvodai étkeztetés mellett (600
adag) plusz 1.600 adag étel készül a konyhán.
Amin már sikerült változtatni: friss gyümöl-
csöt és zöldséget minden nap biztosítanak,
csökkent az ételek energia-, zsír- és cukortar-
talma, főétkezésnek 2 hetente van halétel,

friss zöldfűszereket alkalmaznak, hetente két
alkalommal adnak főzeléket. Amin még
javítani kell az ügyvezető szerint: több tejet
kell adni, a sótartalmat csökkenteni, a köre-
teket változatosabbá tenni. 

Végül összegzésképpen Mezőssy Tamás az
alábbiakat mondta: – A gyerekek egészsége
közös feladatunk, szülőként, pedagógusként
és a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozásként. Ezért is kell, hogy ugyanaz a cél
vezessen bennünket. Közös feladatunk a jó
minőségű, az egészséges táplálkozási irányel-
veknek megfelelő étrendet étkezési időben
szolgáltatni a gyerekek részére.               NHE

Több, mint kétszázan fogadták el a meg-
hívást és vettek részt szent Márton napján
a Vinum Vulcanum Borlovagrend jubileu-
mi, fennállásuk 25. évfordulóját ünneplő
közgyűlésén november 11-én a Tamási
Áron Művelődési Központban. Az esemé-
nyen bemutatták az alkalomra megjelent
évkönyvet is és borlovagokat is avattak.

A vendégeket Császár László polgármes-
ter köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy Tapolca
és a bor elválaszthatatlanok egymástól,
köszönhetően a borlovagrend által megho-

nosított rendezvényeknek. Majd még sokszor
huszonöt évnyi sikeres, tanúhegyeink borai
érdekében tett szolgálatot kívánt. 

Tóth János Zoltán nagymester örömmel kö-
szöntötte a népes számú tagságot, majd az ala-
pítók nevében a tiszteletbeli nagymester, Jack
Tibor emlékezett vissza az elmúlt 25 évre.

A köszöntők sorában a következő Dr. Terts
András, a MBOSZ elnöke volt, majd őt kö-
vették azok a borrendek, amelyek szoros ba-
rátságot ápolnak az ünnepelt Vinum Vulca-
nummal. Szép mozzanata volt a rendezvény-
nek, amikor bemutatták a jubileumi évköny-
vet, amelyben fotókkal illusztrálva dokumen-
tálták a negyedszázad történéseit. A program-
ból nem maradhatott ki a zászlósbor bemu-
tatása sem, dr. Májer János borlovag, bada-
csonyi kutatóintézeti igazgató értő tolmácso-
lásában. Márton-napja számos néphagyo-
mány mellett az újbor ünnepe is. Ezért a rend
lelki vezetője, Földi István plébános rövid
előadást tartott arról, hogy hány alkalommal
és milyen formában jelenik meg a bor a Szent-
írásban, majd megáldotta az új borokat.

Az eseményen természetesen új tagokat is
vett fel a rend tagjai sorába. Fodor József
badacsonytomaji közművelődési szakember,
Kunszeri Miklós Péter kiskunhalasi nagymes-
ter, Koczor Kálmán Balatonvin Borlovagrend
nagymestere és Remete János, a kutatóintézet
munkatársa részesült ebben az elismerésben. 

A próbatétel után, az eskütételt követően
már a rend tagjaként fogadták a gratulációkat
és vettek részt a jó hangulatú Márton-napi
lúdvacsorán. Kovács Melinda

A Megyeházán október 22-én Lasztovicza
Jenőtől, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnökétől vette át a nyugalmazott pedagó-
gus, helytörténész Reindl Erzsébet a Pro
Comitatu-díjat. Császár László polgármes-
ter október 31-én az otthonában köszön-
tötte a kitüntetettet.

– Szinte felfoghatatlan számomra, hogy
kaptam ezt a díjat – mondta meghatottan
Reindl Erzsébet a köszöntést követően. – Hi-

szen nekem a pedagógia munka, a hon-
ismeret az éltető elemem és nem a hobbim.
Sokszor olyan érzésem van, hogy még
adósa vagyok a városnak. A lelkiismeretem
azt diktálja, hogy a Tapolcán történt vál-
tozásokat fotókon is megörökítsem. Ennyi-
vel tartozom a lokálpatrióta elődeimnek,
példaképeimnek is, akiket tisztelek és ál-
dozatos munkájukat elismerem. 

N. Horváth Erzsébet
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Évfordulók
1898. november 1. 115 éve
Rédey Gyula dr. apátkanonok-
plébános felszentelte a temető-
kápolnát.
1968. november 2. 45 éve

Budapesten leleplezték Felletár Emil emléktáb-
láját az Országos Bírósági Vegyészeti Intézetben.
1918. november 6. 95 éve
Tapolcán is megalakul a Nemzeti Tanács.
1988. november 11. 25 éve
Marton László Pásztorfiú szobrát avatta fel
Czibere Tibor Művelődési Miniszter a szobrász-
művész szülőháza közelében. Ez Marton László
századik köztéri alkotása.
1913. november 16. 100 éve
Nován született Dr. Papp Pál, az 1952-es olim-
piai bajnok Csermák József edzője. 1952-től kö-
zel 20 éven át vezette Tapolcán a sportorvosi
rendelőt.
1893. november 18. 120 éve
Súlyos diftériajárvány szedte áldozatait a tapol-
cai és diszeli gyerekek között.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
AZ INTERNETES VÁSÁRLÁS VESZÉLYEIRŐL

Fotó: N. Horváth

Császár László polgármester Reindl Erzsébetnek további munkájához jó
erőt és egészséget kívánt 

Fotó: veol.hu

Csak így tovább!

Mezőssy Tamás az elért eredmények-
ről és a jövő feladatairól is szólt elő-
adásában

A mindennapi vásárlások nagy részét ma-
napság sokan a világhálón keresztül bo-
nyolítják le, mert kényelmesebb, gyors és
egyszerű. Az esetek többségében a bőséges
árukínálat pedig kedvező árakkal párosul.
Az Interneten történő vásárlás azonban
számtalan veszélyt rejt magában. 

A Tapolcai Rendőrkapitányságra az elmúlt
időszakban jelentős számú feljelentés érke-
zett, hogy a gyakran bizonytalan kimenetelű
rendeléses vásárlások alkalmával a jóhiszemű
emberek csalás áldozatává váltak. 

A legkellemetlenebb élmény az lehet, mikor
megrendelünk egy terméket, egy megadott
bankszámlaszámra átutaljuk az árát, majd sok
esetben következik a hiábavaló várakozás, mert
a postás nem érkezik meg a várva várt cso-
maggal. Számos esetben fordult elő az is, hogy
a megrendelő a termékhez nem éppen abban a
minőségben jutott hozzá, amilyennek azt a róla

készült képen látta, vagy a megrendelt termék
helyett a legkülönfélébb dolgokat találta a cso-
magban (pl.: faág, tégla, száraztészta, stb.)

Mindezek elkerülése érdekében a kényel-
mesen, akár otthonunkból is végezhető vá-
sárlást, elsősorban a megbízhatónak mond-
ható ismert vagy éppen pozitív referenciával
rendelkező webáruházakban tegyék meg! 

Amennyiben lehetséges, kerüljék el az
előre történő fizetést!

Nézzenek utána  a kereskedő hátterének és
soha ne utaljanak pénzt magánemberek
bankszámlájára!

Győződjenek meg arról, hogy azok a web-
helyek, amelyeken átutalást végeznek, tartal-
maznak-e adatvédelmi és biztonsági nyi-
latkozatokat. 

Az áldozattá válás érdekében kérjük, min-
den esetben legyenek körültekintőek!

Tapolcai Rendőrkapitányság

Negyedszázados borlovagok

Az „Év Bortermelője” cím várományosai
között van a tapolcai Borbély Tamás bo-
rász is.

A Magyar Borakadémia november 11-én
tette közzé annak az öt jelöltnek a listáját,
akik közül az akadémia tagjai választják ki a
díjazottat. A lista a november 4-én zárult
jelölés alapján alakult ki. Ennek létrejöttében
közel húszezren vettek részt, köztük a bor-
szakma képviselői, hegybírók, termelők,
chefek, sommelier-k, borászati magazinok,
hírlevelek olvasói. 

A díj 22 éves történetében a megyéből
eddig csak ketten kerültek fel az ötös
listára. A Balatonfüred-csopaki borvidék-
ről 2000-ben a néhai Figula Mihály az „Év
Bortermelője” lett. Badacsonyból Szeremley
Huba már többször is volt az ötös listán,
de még nem nyert.

A végső döntést a Magyar Borakadémia
Testülete hozza meg december 6-án a Ger-
baud Házban. 

Szurkolunk a fiatal kora ellenére nagy tisz-
teletet kivívó Borbély Tamásnak.            NHE

A legjobb jelöltek között

„A honismeret éltető elemem”

Változtatások, újítások 
a tapolcai közétkeztetésben

Sikeres volt a Tapolca Város Önkor-
mányzata által szervezett év végi, ka-
rácsonyi ünnepeket megelőző elektro-
nikai hulladékgyűjtés.

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik a működésképtelen elektronikai
berendezések leadásával hozzájárultak
Tapolca oktatási, köznevelési intézmé-
nyei támogatásához.

Tapolca Város Önkormányzata

Elektronikai
hulladékgyűjtés



A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Egész-
ségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságá-
ért” pályázaton 2013 májusában 115.869.659
Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a se-
gítségével az elkövetkezendő két évben
valósul meg a kistérség Egészségfejlesztési
Terve. Az egészségfejlesztési programról
sorozat indul az Új Tapolcai Újságban. El-
sőként Varga Róbert programmenedzserrel
beszélgettünk az eddig elvégzett és a
várható feladatokról.

– Július 1-jétől indult el a program és 2015.
június 30-ig tart. Az elmúlt négy hónapban fel-
állt a menedzsment csapat, amely áll egy pro-
jektmenedzserből, egy pénzügyi vezetőből és
egy projektasszisztensből. A szakmai csapat
tagjai: dr. Huberth János szakmai vezető és két
asszisztens, az egyikőjük dr. Pácsa Szilvia egész-
ségpolitikus, az egészségfejlesztési program
készítője. Nagyon fontos lépés, hogy a kórház
területén, az ügyeleti épület gyermekügyeleti
részlegében megnyílt az Egészségfejlesztési
Iroda, amelynek egészségügyi végzettséggel

rendelkező két munkatársa készséggel áll az
érdeklődők rendelkezésére.

– Mi az Ön feladata, mint projektmene-
dzsernek ebben a programban?

– A projekt irányítása, vezetése mellett az
Iroda kialakítása, a programok felügyelete,
illetve a közreműködő szervezetekkel való
kapcsolattartás is hozzám tartozik. Aki pályá-
zatokkal foglalkozik, tudja, hogy rengeteg
adminisztrációval jár egy pályázat lebonyo-
lítása. Menetközben lehetnek pénzügyi átcso-
portosítások, jelentéseket kell adni, ügyelni
kell arra, hogy minden rendben menjen. Egy
pályázatnál az is fontos, hogy bizonyos
mutatókat is produkáljon. Erre is nekem kell
odafigyelnem.

– A program nevében az egészségfejlesztés
szó szerepel. Milyen tartalom lesz emögött?

– A programban megfogalmazott célok
maximálisan összecsengnek a pályázatkiíró
szándékával. Az a cél, hogy ne az orvosok
szerepét növeljük, hanem inkább csökkent-
sük azt. Kimondottan az egészségfejlesztés
kerüljön előtérbe, azaz változtassunk az em-
berek gondolkodásmódján, magatartásmin-
táin. Fontos célcsoportunk a krónikus bete-
gek csoportja, igyekszünk az ő állapotukon is
javítani. Csökkenteni szeretnénk a számukat,
az egészségesekét pedig növelni. Hiába ment
nagyon komoly fejlődésen át a XXI. század-
ban az orvostudomány, hiába vannak egyre
jobb gyógyszerek, diagnosztikai eszközök,
nem nőtt a lakosság egészségben eltöltött
éveinek száma, sőt lehet, hogy inkább csök-
kent. Ezért is fontos célja a mi egészségfej-
lesztő programunknak, hogy az egészségben
eltöltött évek számát lehetőleg megnöveljük.

– Milyen eszközökkel, lehetőséggel kíván-
ják ezt elérni?

– Fontos színtér az Egészségfejlesztési
Iroda, ahol a munkatársak útbaigazítják az ér-
deklődőket. Ehhez egy nagyon egyszerű szű-
rést is elvégeznek. Itt nem kell arra gondolni,
hogy vért vesznek, vagy akár bonyolult diag-

nosztikai eljárással szűrnek. Ez egy egyszerű,
kérdőíves szűrés, amelyhez mérleg, magas-
ságmérő, centi, és vérnyomásmérő kell. Vá-
laszolni kell a kérdőíven szereplő kérdésekre,
amelyek a táplálkozási szokásokra, a moz-
gásra, a cukorbetegségre, az alkoholfogyasz-
tásra vonatkoznak. A munkatársak az adott
pontozási rendszer alapján értékelni tudják,
hogy mekkora a kockázati tényező egy-egy
embernél. Ha például kialakulásának – a
mérés alapján – nagy a kockázata, akkor java-
solhatják az egyéb vizsgálatokat, amelyeket
természetesen már a háziorvosok vagy más
szakorvosok fognak elvégezni.

– Milyen az Egészségfejlesztési Iroda kap-
csolata a háziorvosokkal?

– Nagyon jó kapcsolatot kívánunk
kiépíteni velük, hiszen ők ismerik legjobban a
pácienseiket, ők küldhetik el őket pl. egy ter-
heléses cukorvizsgálatra. Az Iroda munkatár-
sai csak javasolhatnak, csak tanácsokat adhat-
nak. Csak akkor tudják bevonni az életmód-
váltó programba az érintetteket, ha megvan
bennük a fogadókészség.

– Milyen programokat tudnak kínálni?
– Különböző mozgásprogramjaink van-

nak. Már mindenkinek a „könyökén jön ki”,
hogy nem mozgunk eleget, nem táplálkozunk
helyesen, de valójában a változtatáshoz nem-
igen kapunk segítséget. Az egészségfejlesztő
program ingyenesen teszi lehetővé, hogy
részt vegyünk benne. Lesz jógafoglalkozás,
torna, aerobik, túrázás a mozgást kínáló prog-
ramok között. Arról, hogy hol és milyen 
program lesz az érdeklődőknek, nemcsak az
Új Tapolcai Újságon, a városi televízión, a
„zöldújságon” keresztül adunk majd tájékoz-
tatást, lesznek plakátjaink, hirdetéseink is. De
elsősorban az Egészségfejlesztő Irodához kell
fordulnia a lakosságnak, mert ott tud legrész-
letesebb információt kapni.

– A tanácsadás milyen szerepet tölt be a
programban?

– Nagyon fontosat. A már említett kom-

munikációs lehetőségeken túl klubokat is
szervezünk. Ezeknek azért nagy a jelentősé-
gük, mert itt azok találkoznak, akik hasonló
problémákkal szembesülnek, és így az élet-
módváltásra való törekvéseikben segíteni
tudják egymást.

– Milyen klubok lesznek?
– Lesz a diabéteszeseknek, a szív- és ker-

ingési betegeknek, alkoholistáknak, a lelki
problémákkal küszködőknek, illetve a daga-
natos betegek számára is.

– Nemcsak a tapolcai polgárokat, de a kis-
térség lakosságát is „megszólítja” ez a prog-
ram. Miként jutottak el hozzá?

– Nagyon fontosnak tartjuk a korszerű
kommunikációs eszközök igénybevétele 
mellett a szóbeli tájékoztatást is. Ebben óriási
szerepe lesz a háziorvosoknak. Mért adat,
hogy Hódmezővásárhelyen 40%-ról 65%-ra
növekedett a mellrákszűrésen résztvevők
száma annak következtében, hogy a házi-
orvos a szűrésről tájékoztatta a páciensét.

– Miként mérik majd a program hatását?
– A mérés nagyon fontos része a program-

nak. Ahhoz, hogy minél többen vegyenek
részt benne, hogy motiválni tudjunk, kitalál-
tunk egy hűségkártyát, amelyet sorszámmal
látunk el, azaz nyilvántartjuk az adott érdek-
lődő adatait. Ezen keresztül tudjuk nyomon
követni, hogy milyen programokon vett részt.
Ha ez betelt, akkor természetesen jöhet a kö-
vetkezőért. Ahhoz, hogy az illető adatait nyil-
vántartsuk, az ő hozzájárulása szükséges. Ezt
egy nyilatkozat aláírásával biztosítjuk. Van
egy 1-5-ig terjedő skála, amelyen megnézzük,
hogy az adott pillanatban milyennek tartja az
egészségi állapotát. A célunk az, hogy ez
fokról-fokra javuljon. A motiváció eszköze
lesz az a kvízjáték is, amelyet hónapról
hónapra közlünk az Új Tapolcai Újságban. A
helyes megfejtők között nyereménytárgyakat
sorsolunk ki. De motiváló tényező lehet,
hogy a betelt hűségkártyáért is jutalmazni
fogunk. N. Horváth Erzsébet
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Tizennegyedik alkalommal gyűltek össze a
meghívottak, hogy együtt ünnepeljenek,
szórakozzanak a Szent Márton püspökről
elnevezett rendezvényen, ahol az újbor és
az elmaradhatatlan lúdvacsora kapta a
főszerepet. Ezúttal sem maradt el a tradi-
cionális borlovagavatás sem. A nívós 
programnak – november 11-én – a meg-
újult Tamási Áron Művelődési Központ
adott otthont.

A teltházas rendezvényen megjelent pub-
likumot Tóth János Zoltán, a Vinum Vulca-
num Borlovagrend nagymestere köszöntötte:
– Tizennegyedik alkalommal rendezzük meg
hagyományosan a Márton-napi ünnepsé-
günket Tapolcán. A rendező ezúttal is a
borlovagrendünk, amely ebben az esztendő-
ben ünnepli 25 éves évfordulóját (1988. dec.
13.) – utalt a kezdetekre a szónok, kiemelve
Mezőssy Zoltán alapító tag elévülhetetlen
érdemeit, aki azóta is oroszlánrészt vállal 
– fiával karöltve – a program szervezésében.

– A negyed évszázad alatt egy olyan bo-
rász-társadalom nőtte ki magát, amely mára
már nem pusztán szereti, hanem érti és tiszteli
is a szakmáját. Emellett még messze földön is
öregbítették, öregbítik a Badacsonyi Borrégió
nedűit – e szavakat már a város első embere-
Császár László fogalmazta ünnepi beszédében.

Dr. Csernai Balázs plébános Szent Márton-
ról, annak történetéről, a hívő emberek, a szen-
tek szőlőhöz kapcsolódó viszonyáról fogal-
mazott meg gondolatokat. – Az első keresz-
tények úgy tekintettek a saját életükre, mint a
szőlőszemekre, amelyek idővel borrá alakul-
nak. Akkor válhatunk nemessé, mint a nedű,
ha engedjük, hogy életünk eseményei – ha

meg is törnek bennünket –, ettől indul el a „ne-
mesedés” folyamata bennünk. Ahogy a must-
ból bor, belőlünk is jó közösség keletkezik.
Ez a Nagy Szőlősgazdán, a Mennyei Atyán
múlik legfőképpen – summázott Balázs atya.

Ezt követően Szabó Emőke református lel-
kész János evangéliumából idézett megszívle-
lendő gondolatot, majd Szakács Péter plébános
kérte Isten áldását az újborokra, szőlősgazdákra
és minden nemes nedű fogyasztójára.

A következő percekben a leendő borlova-
gok kerültek a figyelem középpontjába.
Kulka Gábor ceremóniamester kezdte az ava-
tási szertartást. A borlovagrend zászlósborát
(Kéknyelű) már perelinben kellett felismerni
a jelölteknek, név szerint: dr. Kandász
Andreának, a TV2 műsorvezetőjének, az
utazás nagykövetének, Sági István alpolgár-
mesternek, Péni Béla karnagynak (Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar), Éri Lászlónak, a DRV
Észak-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség
üzemvezetőjének, Németh Zoltánnak, az
ECONIX Kft. tulajdonosának, és Tóth Szilárd
szőlősgazdának, aki Balatonedericsen és To-
kaj-Hegyalján is gazdálkodik. Az eskütétel
után átadásra került a személyre szóló Okle-
vél, Badacsonyi Kéknyelű és a díszlánc is.

Az est további részében a házigazda
Mezőssy-családnak és csapatának köszönhe-
tően a gasztronómia kapta a főszerepet. Az
újborok mellé ínycsiklandozó étek is dukált:
Libamájas tepertőkrém, Ropogós libacomb,
pikáns házi lecsóval, grillezett, tanyasi hízott
libamájjal, majd stílszerű desszertként Lúd-
lábtortát szolgáltak föl a vendégseregnek.

A zenéről, a talpalávalóról ezúttal a Silver
Band gondoskodott. Dancs István

„Ahogy a mustból bor, 
belőlünk is jó közösség keletkezik”

Az egészségben eltöltött évek számának növelése a cél

Tapolca Város Önkormányzata tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
város területén lévő közvilágítási lám-
patestek üzemzavarait, meghibásodá-
sait a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületé-
nek lehet jelezni a www.mtkke.hu hon-
lapon (Hibabejelentés link) keresztül.

Aki nem rendelkezik internetes el-
érhetőséggel, az a Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városüzemeltetési
Csoportjánál is jelezheti az észlelt hibát,
és az illetékes ügyintézők megteszik a
hibabejelentéseket az Egyesület honlap-
ján. Elérhetőségek: 87/511-150, polghiv
@tapolca.hu vagy varosuzemeltetes@
tapolca.hu.

Az előforduló „szakaszhibákat”, ami-
kor nem a lámpák hibásodnak meg, ha-
nem a hálózat, egy-egy utca, utca-sza-
kasz vagy körzet lámpái nem működnek,
közvetlenül lehet az E.ON felé jelezni
akár a honlapjukon keresztül, akár tele-
fonon (www.eon.hu, tel.: 06-80/533-533).
Amennyiben a szakaszhibát az Egyesület
felé jelentik, ők továbbítani fogják az
E.ON felé.

Az Egyesület a közvilágítási javítási
munkáik ellátása érdekében minden hé-
ten legalább egy alkalommal (6 munka-
naponként) jön Tapolcára.         

Tapolca Város Önkormányzata

Közvilágítási
hibabejelentések

Tájékoztatás 
az utcanév és házszám-

változással érintett ingatlan-
tulajdonosok térítésmentes

házszámtábláinak átvételéről
Tapolca Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2013 áprilisában több köz-
terület átnevezéséről döntött. 

A közterületi nevek megállapításáról, a
házszámozás, a valamint a névtáblák és
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati ren-
deletnek eleget téve a közterületnév vál-
tozással együtt több ingatlannak a házszá-
ma is megváltozott.

Tapolca Város Önkormányzata kihelyez-
tette az érintett közterületekhez az új utca-
névtáblákat, és beszerezte a házszámválto-
zással is érintett ingatlanok házszámtábláit.

A házszámtáblákat az érintett ingatlantu-
lajdonosok ügyfélfogadási időben térítés-
mentesen átvehetik a Tapolcai Közös Ön-
kormányzati Hivatal Városüzemeltetési Cso-
portjánál (A épület II. emelet 25-26. ajtók).

Kérjük, hogy a gyors ügyintézés érdeké-
ben hozzák magukkal az utcanév és ház-
számváltozásról szóló határozatukat.  

Tapolca Város Önkormányzata

Ságvári Endre
utca

Keszler Aladár
utca



Őszintén mondhatom, hogy a Tapolcai
Musical Színpad és művészeti vezetője,
Halápiné Kálmán Katalin neve országosan
is nemesen cseng. Arról, hogy a hatalmas
sikerek mögött mekkora munka van, a
művészeti vezetővel beszélgettem. Sőt,
Katinkát arról is kérdeztem, hogy honnan
indult és miként választotta ezt a hivatást.

– Pedagógusszülők gyermeke vagyok.
Édesapám még a születésem előtt Zabolán
volt iskolaigazgató. Onnan elkerülve aztán
több helyen dolgozott még. Édesanyámmal
együtt tanyasi iskolában is tanítottak, színját-
szó köröket szerveztek. Már egészen pici
koromban, a rácsos ágyból is azt láttam, hogy
a szüleim a zenés színdarabokhoz krepp-
papírból és más anyagokból jelmezeket
varrtak.

– Úgy tűnik, hogy az Ő életútjuk példája
egyenesen vitt téged is a pedagóguspályára, a
színjátszáshoz.

– Szó sincs róla! Bár nagyon szerettem azt
a légkört, amiben felnevelkedtem, de nem
akartam tanár lenni. A Móricz Zsigmond
Gimnázium Zenei Tagozatára jártam. Érettsé-
gi után a Zeneakadémiára jelentkeztem, kar-
mesterképző, illetve zenetudomány szakra,
ahová előfelvételivel fel is vettek. Az alatt az
egy év alatt elmentem felvételizni a pécsi
tanárképzőre is, magyar-ének szakra. Oda is
felvettek. Amikor elkezdtem a főiskolát, már
egy hónap után rájöttem arra, hogy a tanítás
az igazi hivatásom. Már nem akartam a Zene-
akadémiára menni.

– Miként kerültél Tapolcára?
– Végzős voltam a Janus Pannonius Egye-

temen, amikor Török Attiláné Zsóka néni írt
nekem, hogy a zirci vegyeskar vezetője en-
gem ajánlott egy tapolcai énektanári állásra.
A szüleim Zircen laktak, de mivel ott nem volt
állás, ezért elfogadtam a tapolcai meghívást. 

– A tanítás mellett mikor fogalmazódott
meg benned, hogy zenés darabokat vigyél
színre gimnáziumi szereplőkkel? Mi volt az

első darab?
– Az első musical a Padlás volt 1988-ban.

A sikeres előadások, a megnyert versenyek
aztán szinte észrevétlenül erre az útra állítot-
tak bennünket, és létrejött a Tapolca Musical
Stúdió.

– Hogyan tovább?
– A következő a József, az álomfejtő volt.

Majd jöttek az újabb darabok: Valahol Euró-
pában, István, a király, Rómeó és Júlia és a
többiek.

– Hány gyerek nőtt fel a kezed alatt?
– Több, mint négyszáz fordult meg nálunk.

Volt, aki rövid ideig volt velünk, de volt, aki
– mint például a Havasi Gábor – 9 évig.

– Kik jutottak el innen legmesszebbre a
zenei pályán?

– Tóth Verán kívül a Team 4 Music tagjai
innen indultak, Havasi Gábor, Bardon Ivett,
Szalai Robi. Sashalmi Orsi színiakadémiát
végzett, Futó Ákos bábszínész lett. Tóth Gabi
is volt – igaz, hogy rövidebb ideig – a musi-

cal színpad tagja.
– A gimnáziumi tanulókból álló Tapolcai

Musical Stúdióból 2002-ben Tapolcai Musi-
cal Színpad lett. Mekkora a „vonzáskörzete”
a zenés színházadnak?

– Tizenegy településről járnak hozzánk.
Marcalitól Révfülöpig, Veszprémtől, Zalaha-
lápig. Nem könnyű összetartani a csapatot.

– Milyen versenyeken, megmérettetéseken
vettetek részt az elmúlt évek alatt?

– Számtalan versenyen voltunk már, sok

szép eredménnyel büszkélkedhetünk. Felso-
rolni is nehéz lenne, de néhány emlékeze-
tesről szólnék. Már 2001-ben eljutottunk a
Zenés Színházak Országos Fesztiváljára.
Onnan többször elhoztuk a legjobb énekes, a
legjobb táncos díját. De elnyerte a csapatom
az Ifjú Tehetségek-díját is. A nemrég elhunyt
Miklós Tibor meghívott bennünket a Rock-
színházba, ahol egy egyfelvonásos darabot
adhattunk elő. Óriási élmény volt mindannyi-
unk számára, hogy az erdélyi fiataloknak

Tusnádfürdőn mi adtuk elő először az István,
a királyt. A Veszprémi Nemzetközi Játéko-
kon musical és tánc kategóriában két tanít-
ványom is dobogós lett. Tóth Kiara a kor-
csoportjában ebben az évben első helyezést
ért el a Veszprémi Nemzetközi Ünnepi Játé-
kokon.

– December 6-án 19 órakor – és még 
9-10-én – újabb ajándékkal lepitek meg a kö-
zönséget. A Légy jó mindhalálig című musi-
callel mutatkoztok be a Tamási Áron Művelő-
dési Központban. Miért esett erre a választás?

– Így karácsony tájékán különösen fontos
az az örökérvényű üzenet, amit ez a darab
már a címében is hordoz: légy jó mindhalálig.
Másrészt a bennünket oly sokat segítő Miklós
Tiborra, a musical színpad is emlékezni
kívánunk a bemutatóval. Az ő szövegei nem
vesznek el a prózai darab értékéből, sőt a zene
segítségével olyan lelki mélységeket tud
megszólaltatni, amilyenekre alig van példa.

– Ha lehetőséged lenne arra, hogy változ-
tass az elmúlt évtizedek történésein, min vál-
toztatnál? Mit őriznél meg?

– Mivel az ember személyisége determinált,
sok mindent nem tudnék változtatni. Rengeteg
nehéz perc, óra volt ebben a több, mint húsz
évben. Rendkívül tisztelek mindenkit, aki
„sorstárs”. Ezt nem lehet csak a rivaldafényért,
a sikerért, a pénzért csinálni. Csak belső tűzből,
lelkesedésből. Te írtad rólunk egyszer, hogy
„égni kell annak, aki gyújtani akar”, azaz csak
az tud lelkesíteni embereket egy dologra, aki
önmagát adja. Ehhez pedig óriási belső ener-
giákat kell megmozgatnia. Ha visszamehet-
nénk az időben, talán egy kicsit okosabban osz-
tanám el a munkát. De valójában ezen sem vál-
toztatnék, hiszen kell, hogy a rendező erős-
kezű legyen, mert másképp szétesik minden. A
színházban nincs demokrácia. A színházban
alázatnak és tiszteletnek kell lennie a közösen
vállalt ügy iránt. Azért, hogy örömet szerez-
zünk a közönségnek és magunknak is.                

N. Horváth Erzsébet

2013. november      7Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

– Zene. Ha így kimondom, egyszerű,
könnyen kiejthető szó. De ha megpró-
bálom megfogalmazni a jelentését, tar-
talmát, már sokkal nehezebb helyzetben
vagyok – fogalmazott köszöntő beszéde
elején Sági István alpolgármester október
26-án a Csermák József Rendezvény-
csarnokban. Itt ünnepelte fennállásának
30 éves jubileumát a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar.

A „legősibb kommunikációs nyelv” magyar
vonatkozásában az alpolgármester kiemelte
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Erkel Ferenc
világszínvonalú munkásságát, de idesorolta
Járdányi Pált is, a zenei intézmény névadóját,
ahol már három évtizede működik egy fan-
tasztikus fúvós formáció. – A történészek sze-
rint 1930 körül már Tapolca is ezen élhető
települések közé tartozott, hiszen jó néhány
zenekar illetve énekkar működött itt. Azonban
1981 táján valami történt… Megjelent a vá-
rosban egy fiatalember, aki a fejébe vette,
hogy itteni zenetanári tevékenysége részeként
létrehoz egy gyermek zenekart. Eddig rend-
ben is lenne a dolog, de mivel ő maga vadász-
kürtön játszott, úgy gondolta, hogy ez a zene-
kar egy gyermek-fúvós zenekar lesz. Azóta
már tudjuk, hogy ez a jó értelemben fanatikus
ember milyen csodát hozott létre… Emlékez-
nek még Minarik Edére, a jeles mosodásra? Ho-
gyan is mondta? „Mert kell egy CSAPAT…”

Nos, ha van valami, amire igazán büszkék
lehetünk, hogy ez a CSAPAT létrejött, él és
fejlődik. Büszkék lehetünk, hogy elhivatott,

szakmai és emberi tulajdonságaikban is ki-
emelkedő tanárok segítik az itt folyó munkát
és adnak követendő példát a zenészpalánták-
nak. És amire igazán büszkék lehetünk, hogy
a város zenei életének meghatározó elemévé
váltak, akiket mindig élmény meghallgatni –
mondta Sági István.

Az alpolgármesteri köszöntő után Őri
Jenő, a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgató-helyettese is méltatta a
társulat tevékenységét, visszatekintett az el-
múlt három évtized történéseire. Időutazásá-
ban felidézte a zenekar életének fontosabb
állomásait, nehéz napjait és elévülhetetlen si-
kereit. Kiemelte a Bakonyi Bauxitbánya Vál-
lalat vezetőségének másfél évtizedes segít-
ségét és támogatását. Ekkor még Tapolcai
Bányász Ifjúsági Fúvószenekar néven szere-
peltek.

– A formáció történetének jeles eseményé-
re, az első fellépésre 1983. május elsején ke-
rült sor, az együttes ekkor 15 főt számlált.  Az
ütős szekciót egy pergődob és egy cintányér
alkotta – utalt a kezdeti időszakra Őri Jenő,
majd külön is kiemelte a zenekar minősítéseit
(három alkalommal), amelyek – mint hangsú-
lyozta – önmagukért beszéltek. 1992: show
majd a koncert-zenekari kategóriában is ezüst
diploma. 2001: koncert-zenekari és szórakoz-
tató kategóriában kiemelt aranydiploma,
emellett nemzetiségi kategóriában arany-
minősítést sikerült elérniük. A harmadik meg-
mérettetésen, 2008-ban ismét megszerezték a
koncert-zenekari és szórakoztató kategória ki-

emelt aranydiploma minősítést. Ezen kívül
még számtalan hazai és külföldi elismerést tud-
hatnak magukénak a tapolcai fúvósok, értéket
teremtve, maradandót alkotva szegmensük-
ben. Legalább ennyire tiszteletet és elismerést
érdemelnek az előadott művek számadatai is.
A három évtizednyi idő alatt repertoárjukban
mintegy 60 indulót, 10 himnuszt, 20 filmze-
nét, 25 szólóhangszeres művet, 90 külföldi és
magyar szerzők egyéb művét adtak elő. 

Az együtt zenélés öröméről, a társulat kö-
zösség-formáló erejéről is szuperlatívuszok-
ban beszélt az intézményvezető-helyettes,
majd külön is méltatta Péni Béla karnagy el-
évülhetetlen érdemeit. – Megszállottság, az
ügy iránt érzett feltétlen tisztelet, a cél, vagyis
az egyre jobb zenekari hangzás elérése érdeké-
ben vállalt rengeteg plusz munka, a harminc
év alatt megtartott sok-sok próba, a szabadidő
jelentős részének feláldozása, az együttes
folyamatos vezetése, menedzselése, koordi-
nálása; célok megfogalmazása, a művészeti
munka irányítása, a sokszor nem könnyű
pedagógiai feladatok megoldása, a kon-
certekkel, a belföldi és külföldi utazásokkal
együtt járó szervezési és operatív feladatok
felvállalása, nyári zenekari táborok szervezé-
se, közösségteremtés – hangsúlyozta.

Beszéde záróakkordjaként köszönetét fe-
jezte ki a zenekari tagoknak, a családnak,
akik mindig biztos hátteret nyújtanak a ze-
nekar sikeres fellépéseihez.

A jubileumi rendezvényen több díszvendég
is helyet foglalt a nézők soraiban. Dohos László

ezredes, a Magyar Honvédség nyugalmazott
főkarmestere, Liszt-díjas karnagy, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke, aki
a jubileumi hangverseny második részében
külön is köszöntötte az ünnepelteket, illetve
átadta a méltán kiérdemelt Nívódíjat Péni Béla
karnagynak. 

Emellett megtisztelte jelenlétével a ren-
dezvényt Neumayer Károly trombitaművész,
Artisjus, Csokonai- és Liszt-díjas fúvószene-
kari karnagy, főiskolai docens, a Pécsi MÁV
Koncertfúvószenekar vezető karmestere, va-
lamint Szélesi Attila, a Sárvári Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Sár-
vári Koncertfúvószenekar karnagya, a Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség el-
nökségének tagja is.

A hangversenyen ismert zeneszerzők mű-
veiből válogatták ki az ünnepi repertoárt:
Alfreed Reed: A Jubilante Overture és Rus-
sian Christmas Music, Alfreed Reed: A Jubi-
lante Overture, Gulyás László: Széki muzsika,
Hidas Frigyes: II. Népdalszvit, Andrew Lloyd
Webber: Macskák című musicalből a Me-
mory, Mint a mókus fenn a fán, James
Swearingen: Novena – Rapszódia Fúvósze-
nekarra, Highlights from Chess, Elton John:
Lion King, Happy Birthday.

Több száz fő előtt ismét jelesre vizsgázott
a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar. A szűnni
nem akaró vastaps mellett méltán ünnepeltek
az egykori és jelenlegi tagok, valamint a meg-
hívottak Péni Béla karnagy köszönő és kö-
szöntő gondolatait követően.    Dancs István

„Mert kell egy CSAPAT…” – Harminc éves a fúvósok zenekara

A színházban alázatnak és tiszteletnek kell lennie a közösen vállalt ügy iránt

TAPOLCAI GYÖKEREK - TAPOLCA KÖTŐDÉSEK

Fotó: Színpad

További sikereket kívánunk a Tapolcai Musical Színpadnak!
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
„Egy cipősdoboznyi szeretet” elnevezésű jó-
tékonysági megmozdulást szervez, amely-
hez az Önök segítségét kérnénk.

Lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a
Szeretet Ünnepén egy kis kedvességet aján-
dékozhasson a hátrányos helyzetben élő gye-
rekeknek.

Az adományokat – 0-14 éves korúaknak –
várjuk dobozba csomagolva, pl.: játékot, iskolai
eszközöket, tisztálkodási szereket, édességet
stb… minden olyan tárgyat, amikkel szebbé
lehet tenni egy kisgyermek karácsonyát.

Kérjük, írja rá a dobozra, hogy hány éves
gyermek részére tartalmaz ajándékot, illetve,
hogy fiúnak vagy lánynak szánják a csomagot.

A dobozokba ne tegyen agresszivitásra
késztető játékokat, romlandó ételt, gyógy-
szert, törékeny tárgyakat.

Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne se-
gíteni, kérjük, hogy az Ön által elkészített és
gondosan becsomagolt dobozt szíveskedjék a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
(Tapolca, Hősök tere 15.) 2013. december 
17-ig eljuttatni, munkatársaink pedig továb-
bítják a rászoruló gyerekek részére.

További információ: 87/322-977, 30/5635927
Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívá-

sunk Önnél is támogatásra talál, ezáltal az idén
több gyermeknek lehet örömteli karácsonya.

Köszönettel és tisztelettel:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

munkatársai

„Egy cipősdoboznyi szeretet”

A Magyar Művészetoktatásért Országos
Szakmai Szervezet (elnöke Baranyai Zoltán-
né, a SZÍN-VONAL Művészeti Iskola igaz-
gatója) „Nézőpontváltás a művészetoktatás-
ban” címmel országos szakmai konferenciát
rendezett Budapesten. 

A rendezvény célja mindazoknak a mű-
vészeti nevelési kutatásoknak, módszertani
anyagoknak a bemutatása volt, melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízá-
sából három szakmai szervezet (MAMOSZ,
MZMSZ, MŰ-SZA) szakértői készítettek az
oktatásirányítás, illetve az alap- és középfokú
művészetoktatásban dolgozó pedagógusok
számára. 

Az elnök köszöntője után dr. Hoffmann
Rózsa köznevelésért felelős államtitkár „A ma-
gyar művészetoktatás eredményei és szerep-
vállalása a köznevelés új rendszerében” cím-
mel tartott előadást. Ezt követően Baranyai
Zoltánné a képző- és iparművészet, Demarcsek

Zsuzsa a tánc, Ember Csaba a zene, Kaposi
László a szín- és bábművészeti ág számára ké-
szített módszertani anyagot mutatta be, Szűcs
Tibor pedig az alapfokú és középfokú művé-
szetoktatás egymásra épülésének kutatási anya-
gát. A előadásokat a művészetoktatásban részt
vevő diákok produkciói színesítették.     

Délután a közel négyszáz résztvevő mű-
vészeti áganként megszervezésre kerülő szek-
cióüléseken kerekasztal beszélgetésben vehe-
tett részt a szerzőkkel.

Az államtitkárság „Elismerő oklevelet”
adott át a munkában részt vállaló nyolcvan
szakembernek. 

A SZÍN-VONAL Művészeti Iskola min-
den tanára részesült ebben a kitüntető elis-
merésben.  

A rendezvényen nagyon nagy elismerést
váltott ki a SZÍN-VONAL Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a Budai Rajziskola képző-
művészeti kiállítása. Forrás: SZÍN-VONAL

„Nézőpontváltás a művészetoktatásban”
Sokan csak a  nyugdíjba vonulás előtt
szembesülnek azzal a problémával, hogy
munkaadójuk, illetve volt munkáltatójuk
nem, vagy nem teljes körűen jelentette be
őket. Így a nyugdíjszámítás alapjául figye-
lembe vehető szolgálati jogviszony időtar-
tama nagyban eltérhet az általuk várt
eredménytől. 

Gyakran előfordul, hogy a munkáltató által
leadott járulékbevallás hibás, téves, vagy hiá-
nyos, sőt az is, hogy munkavállalókat „fe-
ketén” foglalkoztatnak. Márpedig a be nem
jelentett időszak után nem jár nyugdíj. A
nyugdíjszámítást meghatározza a munkavi-
szony időtartama vagy a részmunkaidős
foglalkoztatásból származó arányos szolgá-
lati időre vonatkozó részadatok. 

A munkavállaló kétféleképpen győződhet
meg arról, hogy szabályosan foglalkoztatják-e.

Egyrészt kérésére a cég 3 napon belül köteles
igazolást kiadni a bejelentésről. Ha ezt a vál-
lalkozás nem teljesíti, úgy valószínűleg nincs
minden rendben a foglalkoztatással. Másrészt
2010-től a www.magyarország.hu oldalon
minden ügyfélkapuval rendelkező állampol-
gár taj-száma megadásával ellenőrizheti, hogy
szabályszerűen alkalmazzák-e. 

Az oldalon az 1998. január 31-től létrejövő
vagy már fennálló jogviszonyok adatai, a
munkáltató, valamint a munkaviszony kezdő
és záró időpontja, az alkalmazás minősége
található. Ha itt nem találjuk a bejelentésre
vonatkozó információkat, célszerű egyeztetni
a munkáltatóval, hogy ne érjen bennünket
kellemetlen meglepetés a várt nyugdíj megál-
lapításakor. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fejér Megyei Adóigazgatósága

Mindenki ellenőrizheti munkaadóját

Az őszi iskolai szünet első napján, október
28-án rendezték meg a VOKE Batsányi
János Művelődési és Oktatási Központban
a „TÖK jó nap” elnevezésű családi prog-
ramot.

A főszerepben a sütőtök volt. Az intéz-
mény előterében a gasztronómia kapta a fő-
szerepet – a résztvevő gyermekek a táp-
anyagokban gazdag zöldségféléket, azok fel-
dolgozását ismerhették meg.

A kulináris élvezetek mellett kézműves
játszóház is „üzemelt” – itt töklámpásokat és
tökös ügyességi játékot készíthettek a részt-
vevők.

Óriás Balaton-társasjátékkal lepte meg a
megjelenteket a Nők a Balatonért Egyesület,
ezen keresztül ismerhették meg a Magyar
Tenger környékének nevezetességeit, élővi-
lágát és természeti értékeit.

– Reméljük, aki itt volt, jól érezte magát.

Szeretettel várjuk következő rendezvényeink-
re is az érdeklődőket! – közölte lapunkkal
Szőcs Éva intézményvezető.       Dancs István

TÖK jó nap

A „Közlekedési Baleset Áldozatainak Világ-
napja” alkalmából 2013. november 23-án
délelőtt a Tapolcai Rendőrkapitányság
adott otthont a „Családi Nap - Családok a
biztonságért” nevet viselő rendezvénynek,
melynek kezdeményezője és egyben szer-
vezője is a kapitányság volt. 

A rendezvényen a Vöröskereszt Területi
Szervezete, a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola és a Szász
Márton Általános Iskola által delegált csa-
ládok vettek részt. A közlekedés-biztonság
jegyében zajló délelőtt eseményeinek lebo-
nyolításában aktív szerepet vállalt Molnár
József r.ftzls., a katolikus tanintézmény
iskolarendőre is. 

A családok felnőtt tagjai és a gyermekek is
KRESZ-tesztet töltöttek ki, a legkisebbek pe-
dig – életkoruknak megfelelően – közleke-
désbiztonsági témájú rajzokat színezhettek. A
vetélkedő pontszerzésért zajlott, s a végén
ünnepélyes keretek között az első három he-
lyezett család ajándékkosarat vehetett át.  

Senki sem távozott azonban üres kézzel, hi-
szen az eredményes szereplésért minden gyer-

meket édességcsomaggal, színes bűn- és baleset
megelőzési kiadványokkal ajándékoztunk meg.

A Magyar Vöröskereszt által lehetőség

nyílt arra is, hogy a délelőtt folyamán a
rendőrség dolgozói vért adjanak.

Nagy Judit

A Hangodi László történész-muzeológus
által szerkesztett kiadvány segítségével kép-
zeletbeli körsétát tehetnek a gyerekek Tapolca
múltjába. A „séta” során megismerkedhetnek
a régészeti és történeti kutatások eredményei-
vel, felidézhetik a régmúlt tapolcaiak minden-
napjait is. Jó utazást! NHE

„Családi Nap - Családok a biztonságért”

Fotó: Dancs

Készülnek a töklámpások

Fotó: N. Horváth

A játékos vetélkedő a közlekedés-biztonság jegyében zajlott

Ha szeretné, hogy a kisgyermekének vásárolt ajándékokat
december 5-én személyesen a Mikulás adja át, akkor je-
lentkezzen az alább megadott elérhetőségeken!

A Mikulás-rendelés ingyenes! A Mikulás csak egy megunt
karácsonyfadíszt kér cserébe, melyet a lakótelepi közös kará-
csonyfán fogunk majd elhelyezni karácsonyi programunkon!

Jelentkezés: Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Face-
book oldalán, vagy a 06-30/851-8498-as telefonszámon.

Segítségüket előre is köszönöm!   Sárközi Szaniszló elnök

A Mikulás házhoz megy
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A Rákóczi Szövetség által meghirdetett
Gloria Victis XXI. Kárpát-medencei törté-
nelmi vetélkedő 2013-ban Bethlen Gábor
fejedelemmé választásának 400. évfordu-
lója alkalmából került kiírásra az Erdélyi
Fejedelemség története témában. 

Az első forduló feladatsorát 160 háromfős
csapat oldotta meg. Közülük hatvanat hívtak
be (25-27. helyen jutottak be diákjaink) a
középdöntőbe, ami a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen zajlott októ-
ber 22-én. 

A nemzeti ünnepen rendezett döntőbe (10
csapat) közé nem jutottak be, de az eredmény-
hirdetéskor megtudhattuk, hogy a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium (Kalmár Emese,
Kovács Gergő, Ölvegyi Roland 10. A) csapata
18. helyezést ért el. Gratulálok a diákok telje-
sítményéhez!

A vetélkedő lehetőséget adott arra is, hogy
megismerkedjünk Budapest nevezetességei-
vel (Vár, Városliget, Belváros), valamint a
Műegyetem több épületszárnyát bejártuk.

Ajánlom minden kedves olvasó okulására
Bethlen Gábor végrendeletének záró sorait,

melyre Oborni Teréz, a zsűri elnöke, a téma
szakértője hívta fel a jelenlévők figyelmét:

„Az Isten, szerelmes híveim, segítsen, igaz-
gasson benneteket az igaz egyességre és sze-
retetre!

Végezetre valakik én creaturaim [nevelt-
jeim] vagytok, édes híveim! Arról cum gra-
tiarum actióne [kegyelemmel, tevékenyen]
megemlékezzetek, én felőlem jól emlékezni
meg ne szűnjetek!” Riba Erzsébet

felkészítő tanár

Gloria Victis 2013

Immáron hatodik alkalommal rendeztek
Márton-napi „vigasságot” a Tapolcai Óvo-
da Barackvirág Tagintézményében no-
vember 8-ától 11-éig. 

Gáspár Györgyné, Teca néni, a tagintézmény
vezetője elmondta, hogy ilyenkor hatalmas
készülődés és izgalom előzi meg a „libás
ünnepet”. Hiszen a gyermekek, szülők és az
óvoda dolgozói együtt készülnek, hogy a le-
hető legjobban érezzék magukat. 

November 8-án, pénteken játékos libatömés-
re várták a hozzátartozókat, hogy segítségük-
kel a legapróbbak minél gyorsabban „felhíz-
lalhassák” a ruhából készült szárnyasokat. A vi-
dám hangulatú közös munkát finom sütemé-

nyek, az ősz utolsó havára jellemző zöldsé-
gek, gyümölcsök ízesítették. Lehetőség nyílt
még kipróbálni különféle barkácsolási és
kézműves technikákat, majd a Méhecske-cso-
port vezetésével népi libás játékok bemu-
tatására került sor az udvaron. 

A rendezvény Márton-napján is folytatódott,
amikor is az intézmény dolgozói előadásában
stílszerűen a Ludas Matyi című mesejátékot te-
kinthették meg gyermekek, szülők, nagyszülők.

A hétfő délutánra tervezett Márton-napi
lámpás libakeresés az esős időjárás miatt kedd-
re csúszott, így idén már három nap szólt a
népi szokásokról, tradícióról, szórakozásról és
a hangosan gágogó libákról.      Havasi Gábor

Márton-napi vigasságok
a Barackvirág Óvodában

Rendhagyó délutánra várta a családokat
november 9-én a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Általános Iskola. A külön-
leges rendezvény fővédnökei dr. Márfi
Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke
és Császár László, Tapolca polgármestere
voltak.

A program kezdeteként  ünnepi szentmisén
tisztelegtek kicsik és nagyok tours-i Szent
Márton előtt, akit Földi István atya, az iskola
lelki igazgatója mutatott be Szakács Péterrel,
Tapolca plébánosával együtt.

Ezt követően különleges programok várták
az érdeklődőket az iskola épületében: a
kézműves műhelyekben lampionkészítő ma-
nufaktúra, címer- és pajzskészítés, libatollal
való írás, kukoricamorzsolás, csuhédíszek
készítése, libafestés. A székesfehérvári Bo-
rostyán Hagyományőrző Egyesület fergete-
ges középkori viselet- és fegyverbemutatóval
kápráztatta el a közönséget.

Szent Márton példaadó életéről az isko-
lások adtak elő jelenetet. A zalahalápi Kacagó
Óvoda csoportjának néptáncbemutatója szin-

tén nagy sikert aratott. A táncos lábúak vidám
táncházban vehettek részt Szabó Csaba
táncoktató, a Népművészet Ifjú Mestere
vezetésével. Az iskola által meghirdetett rajz-
és lampionkészítő versenyre 9 óvodából 90
pályamű érkezett, melynek jutalmaként
értékes ajándékokat vehettek át a gyerekek. A
szervezők számtalan Márton-napi sütemény-
nyel, libazsíros kenyérrel, forralt borral ,
forró teával kedveskedtek a családoknak.

Bár a szakadó eső miatt a lovon érkező
Szent Márton  vezette lampionos felvonulás
elmaradt, az egyedülálló  nap zárásaként
Márton-napi dalok kíséretében gyújtotta meg
lampionjait a gyereksereg.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola, a Szent Erzsébet Óvoda és a
Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Civil
Egyesületének összefogásából született ün-
nepség ezennel a városi programok egyik
leglátogatottabb színfoltjává lett: a több, mint
400 látogatót megmozgató rendezvény jövő-
re is várja Tapolca óvodásait, kisiskolásait és
a kedves szülőket. Bányai Barbara

„Szent Márton köpenye”

November 11-én a Tapolcai Általános Isko-
la Bárdos Lajos Intézményegységében ün-
nepélyes keretek között Gál Attila tagintéz-
ményvezető megnyitotta a 2013. évi Bárdos
Napokat.

A nagy múltra visszatekintő rendezvény-
sorozat szervezői idén is a tanulók tudására,
kreativitására és fizikális felkészültségére
voltak kíváncsiak. A tanulmányi versenyek
mellett az intézmény adott otthont a Zentai
Gábor Biblia-gyűjteményéből összeállított

kiállításának is, amelyet Cséry Gergő plébá-
nos nyitó beszéde után érdeklődéssel tekin-
tettek meg az iskola tanulói. A versengés az
iskola kórusának szívet melengető énekével
vette kezdetét. A szellemi csaták, verejtékes
küzdelmek eredményeire a hét utolsó tanítási
napján derült fény, amikor is újra összegyűlt
a résztvevő iskolák apraja-nagyja, és izgatot-
tan várta, hogy Bajner Imre intézményveze-
tő kiossza a mutatott teljesítményekért járó
tárgyjutalmakat. Havasi Gábor

Ünnepelt a Bárdos-iskola

Fotó: Iskola

Gratulálunk a csapat tagjainak!
Fotó: Havasi

A kicsinyek kórusát Domján Tamásné Nagy Eszter vezényelte

Fotó: Havasi

Csak ügyesen!

Fotó: Iskola

Nagy érdeklődés kísérte a színes programokat

Harmincegy páros vett részt a tizenharmadik alkalommal megrendezett Veszprém
megyei négykezes-találkozón november 20-án a Járdányi Pál Zeneiskolában.

Az intézmény négy zongoratanárának fantasztikus nyolckezes bemutatkozása után Péni
Béla igazgató köszöntötte a résztvevőket. A találkozón három korcsoportban mérték össze
tudásukat a fiatal tehetségek. A zsűri tizennégy arany, tizenegy ezüst és öt bronz minősítéssel
jutalmazta a produkciókat. NHE

Ketten a zongoránál
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Szólj, síp, szólj ! . . .
„A tett halála az okoskodás.” Sokszor igazolódik Madách megjegyzése.
Valamely tettnek valamely indoka van: természetes szükség, kitűzött cél vagy parancs.
Nehéz elodázni a választ természetes szükségre; a cél már módosulhat okkal, ok nélkül.

A parancs pedig – mivel kívülről jön – egyezik vagy ellenkezik akaratunkkal, érdekünkkel,
kényelmünkkel stb. Végrehajtjuk vagy megtagadjuk, de nem következmények nélkül!

Ezt minél hamarabb föl kell ismernie a gyermeknek is. (Csináld a leckét! – de… Feküdj
le! – de… Tedd rendbe a …! – de…)

Lehet indok a „de” ellenvetésre; indulat nélkül meg kell beszélni.
Ne szokjunk rá – szükségtelen – a „de” kötőszóra, – ám joggal-okkal – használjuk,

használhatjuk. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 78. rész
Az ISON-üstökös

November 28-án ért napközelbe az idei év
várva-várt üstököse, az ISON.

Az évszázad üstököseként beharangozott
jövevény többször is elbizonytalanította a
kutatókat az utóbbi hetekben, mivel rengeteg
olyan jelenséget produkált, amik akár arra is
utalhatnak, hogy a magja széteshet, akár még
a Nap elérése előtt, vagy épp csillagunk kö-
zelében, amikor 1,8 millió kilométernyire
közelíti azt meg.

Amennyiben az ISON sikeresen túléli a
napközelséget, igen látványos hetek állhat-
nak előttünk. Jelenleg már több szonda is
nyomon követi, így lényegében 5-10 per-
cenként készül róla új felvétel.                    HL

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Vollmuth Frigyes MÁV főtiszt

(Budapest, 1913. november 10. – Badacsonytördemic, 1997. július 4.)

A gimnáziumi érettségi megszerzése után 1939. február 12-én
kezdte vasúti pályafutását. Először Badacsonytomajon és Pécsvára-
don szolgált, majd 1941. szeptember 10-től Sajómagyaroson, 1941.
november 30-tól a Nagyvárad-Érmihályfalvai vonal Székelyhíd
állomásán dolgozott, ahonnan 1944. október 11-én Tapolcára mene-
kült, és itt szolgálattételre jelentkezett. 1944-1945-ben itt dolgozott

főtiszti beosztásban, gyakran ügyeletesként. 1946. október 12-től Polgárdi-Ipartelepek állo-
másfőnöke. 1950. május 16-tól Tapolcán a Vonalfőnökségen dolgozott. Egyéb szakmai teen-
dői mellett ekkor légóparancsnok, ill. az állomás polgárvédelmi parancsnoka. 1951. március
1-től az Igazgatóság I. osztályában, 1953. július 1-től Tapolcán dolgozott. 1955-ben kiváló
munkájáért Munka Érdemrend kitüntetést kapott. A vasutasok képviseletében beválasztották
a Tapolcai Járási Forradalmi Tanácsba, amelynek delegáltjaként részt vett a Győri Nemzeti
Tanács gyűlésén. Ezt később súlyos bűnéül rótták fel. 1957. március 4-én este házkutatás után
a karhatalom letartóztatta. 1958. április 23-án a B.II.68/1958. sz. ítélettel a népi demokratikus
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt, mint a
„győri ellenkormány kijelölt közlekedési miniszterét” 2 év börtönre és vagyona ½ részének
elkobzására ítélte a bíróság és a közügyek gyakorlásától 3 évre eltiltotta. A Katonai Kollégium
Külön Tanácsa 1958. VIII. 11-én KI.544/1958. sz. ítéletével börtönbüntetését 5 évre emelte.
Állampusztáról 1960. április 2-án szabadult. A MÁV 1958. augusztus 11-én elbocsátotta, majd
1990. október 4-én rehabilitálta és rendfokozatát is visszaállította. 1991. november 1-jén a
Magyar Köztársaság Elnöke 1956-os emlékérmet adományozott neki az 1956. októberi for-
radalom és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében
szerzett érdemeinek elismeréséért. 1994. október 23-án a Magyar Politikai Foglyok Szövet-
sége a Hazáért Érdemkeresztet adományozta neki. Nyitott szellemű közéleti ember volt. Ezt
bizonyítják a Tapolcai Körképben megjelent írásai is. 84 évet élt. Sírja a badacsonytördemici
temetőben van. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Pár éve felkértek, hogy vegyek részt a
legjobb Vasi ételek, ízek kiválasztásában, és
azóta megkedveltem a savanyított kerékrépá-
ból készített ételeket. Ugyanis előkelő helyet
szerzett egy répa különlegeség, amit egy
helyi savanyító üzem tulajdonosai készítet-
tek. Hazafelé jövet bementem az üzemükbe,
ahol elállt a lélegzetem a sok finomság, tisz-
taság, és egyebek láttán. Nos, innentől ered a
répa iránti szeretetem. Bár kicsit ellenkeztem
(de nem nagyon) amikor mindenféle finom-
sággal megpakolták az autóm csomagterét. Hát
több héten át, különböző répás finomságokat
készítettem, és most már megint vágytam egy
finom különlegeségre. Gondoltam, elő az autó-
val, és irány Bő, ahol Vargáék a savanyúsá-
gokat készítik. A szerencse most velem volt,
ugyanis a tapolcai piac bal oldali első placcán
Brigi néninél most jelent meg a teljesen friss,
házilag savanyított kerékrépa! Ebből a fi-
nomságból készítettem el a következő ételt:  

Hozzávalók (4 személyre): 1 kg savanyú
kerékrépa, 30 dkg száraz füstölt kolbász, 15
dkg vargánya, 1 fej vöröshagyma, 4-5 gerezd
fokhagyma, 10 dkg vaj, 2 dl főzőtejszín 20%,

1 kis pohár tejföl 20%, 1 evőkanál étkezési
keményítő, őrölt bors, 1 teáskanál őrölt piros-
paprika, só, 1 csokor petrezselyemzöld. Fel-
engedéshez kb. 0.5 l csontleves

Elkészítése: Felolvasztjuk a vajat, és a meg-
tisztított, apróra vágott vöröshagymát meg-
fonnyasztjuk. Rátesszük a pirospaprikát és a le-
szűrt kerékrépát. Ízesítjük zúzott fokhagymá-
val, és felengedjük annyi csontlevessel (víz-
zel), hogy ellepje a savanyított répát. Fűsze-
rezzük őrölt borssal, és ha szükséges, akkor
sóval, és hozzáadjuk a karikákra vágott füstölt
kolbászt. Megkeverjük, lefedjük és kb. 20-30
percig főzzük. Majd beletesszük a kockákra
vágott gombát, a tejszínt és ezzel együtt to-
vább főzzük. Simára keverjük a tejfölt az ét-
kezési keményítővel, és amikor megpuhultak
az alapanyagok, akkor besűrítjük vele az éte-
lünket. Összeforraljuk, és hozzáadjuk a finom-
ra vágott zöldségzöldet, ízlés szerint, után íze-
síthetünk, és forrón tálaljuk. Adhatunk mellé
friss fehérkenyeret, bucit, sajtos stanglit, stb…

Jó étvágyat kívánok! 
Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Savanyított tejszínes kerékrépa kolbásszal és gombával

Csipkebogyó
Népies elnevezései: csipkerózsa, gyepűró-

zsa, vadrózsa, bicskefa, ebrózsa termése:
csipkebogyó, csipke, csitkenye, hecsedli.

Cserjés növény, mely erdőszéleken, hegy-
vidékek lejtőin, domboldalakon és legelőkön
található. Magas bokor, lecsüngő ágakkal és a
hajtásokon sarló alakban hajlított, alapi ré-
szükön, korongszerűen kiszélesedő tüskék-
kel. Mintegy 5 cm átmérőjű virágai csupasz
kocsányon ülnek. A csipkebogyó tojás vagy
kugli alakú, belül szőrös. Szegletes, világos,
kőkemény aszmagtermése van.

Termését szeptember környékén gyűjtik.
Bogyója a C-vitaminon kívül számos olyan
anyagot tartalmaz, amelyet az emberi szer-
vezet kiválóan tud hasznosítani: pektin,
flavonoidok, cukor, alma- és citromsav, cser-
anyag, A vitamin.

A csipkebogyó gyenge vizelethajtású és
enyhe hashajtó hatású. A gyümölcssavak és a
pektin fokozzák a hatást, terápiás célokra
azonban nem alkalmazható kielégítő ered-

ménnyel. Kellemes, édes-savanykás íze miatt
élvezeti teaként, vagy ízjavító hatása miatt
gyógynövény-keverékekben használható. A
csipkebogyómag húgyhólyag- és vesebántal-
mak, különösen vesekő esetén alternatív 
gyógymódként alkalmazható. A vitaminban
gazdag friss gyümölcshúsból lekvár és gyü-
mölcslé készíthető, illetve vitaminkészít-
mények alapanyagául szolgálhat.

Folyt. köv. HL

Gyógynövények 15. rész

Tamási Áron Művelődési Központ 
decemberi programjai

01. 15 óra: „András-nap után az idő…” A Kinizsi Táncegyüttes gyermekcsoportjainak és
vendégeinek közös műsora; 06. 19 óra: Tapolcai Musical Színpad: Légy jó mindhalálig-
musical; 08. 10 óra: Esküvő-kiállítás; 09. 19 óra: Tapolcai Musical Színpad: Légy jó
mindhalálig-musical (bérletes előadás); 10. 19 óra: Tapolcai Musical Színpad: Légy jó
mindhalálig-musical; 13. 19 óra: Fonográf Emlékzenekar: Karácsonyi koncert; 16. 18 óra:
„Mézes-Mázos” Mézeskalácssütő Verseny, kiállítás megnyitója és eredményhirdetése; 17.
15 óra: Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete karácsonyi műsora;
17. 17 óra: Szépség és egészség az Oriflame-mel; 18. 18 óra: Acro Dance SE évzáró
műsora; 19. 17 óra: Járdányi Pál Zeneiskola karácsonyi műsora.

Állandó programjaink: Életmód Klub: december 17. kedd 18 óra Jámbor Szilvia
dietetikus. Egészséges táplálkozás, mediterrán étrend; Bridzs Klub: csütörtök 16.30 óra;
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00; Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16.00-19.00; Baba-mama Klub:
csütörtök 10.00-12.00; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Hastánc: pén-
tek 17.00-19.00, szombat 10.00-11.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00-10.30; Énekes,
mondókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető:
Rompos Patrícia; Grafo Klub: december 10 kedd 18 óra.

Táncdalénekes: Macskafajta. Általában kan-
dúrban nyávog. Kedvenc eledele a mikrofon.
Nálunk elsőként vezette be a munkahelyi
testnevelést. Riszálja magát.
Felelés: Olyan játék, amelyben egy tanárnak
nevezett játékos gyakran kérdez, de rend-
szerint nem kap rá választ.
Algebra: A gebracsalád a zebrák rokona, az
algebra pedig a vezetőhelyettes.
Paktum: A punktum elferdült változata.
Bagózó: Nikotinéhség kielégítésére szolgáló

helyiség.
Logaritmus: Új zenei jelenség, melyben az
ungda-bungda és a subi-dubi ötvöződik.
Lógás: Diákok azon tevékenysége, melynek
során szellemi frissességük megóvása érde-
kében távolmaradnak az iskolától.
Intő: Elavult fenyegetési eszköz. Kihalóban
van. (Most intés.)
Szemétkosár: Útbaigazító, mely azt mutatja
a diáknak, hogy körülbelül milyen irányba
dobja a szemetet. Dr. Töreky László

Értelmező szótár

November harmadik hetében névadója
tiszteletére 21. alkalommal tartott őszi
ünnepségsorozatot a Szent Erzsébet
Óvoda.

Zöldy Andrásné óvodavezető megnyitó
beszédében felhívta a figyelmet a magyar
népesség önbizalomhiányára. Buzdította a
szülőket arra, hogy első lépésként megfelelő
odafigyeléssel és őszinte dicsérettel alakítsák
ki gyermekeik helyes önértékelését. Legyen
ez az intézmény és a szülők együttes munká-
ja, hogy őszinte és nyílt nemzedéket nevel-
jenek!

A napokban lázas készület folyt a csopor-
tokban, aminek meg is lett az eredménye! Az
óvodások műsora a sok apró gyerek éneké-
vel, verseivel, a nagyobbak vidám dramatizá-
ciójával megdobogtatták kicsik és nagyok
szívét egyaránt. A hangulatos összeállítás

után, a nagy izgalom elmúltával kezdetét
vette a kötetlen beszélgetés és ismerkedés
egy kis étel-ital társaságában. Forrás: Óvoda

A névadó tiszteletére

Fotó: Óvoda

Ünnepeltek az óvodások

A STEREO A szonda felvételén két üs-
tököst is megfigyelhetünk. A fénye-
sebb az ISON, a tőle kissé balra, lej-
jebb látható pedig az Encke. A felvétel
bal felső sarkában a Földet láthatjuk



Remek eredményekkel zárták az évet a
tapolcai futók a 17. sárvári félmaratoni
futóversenyen.

Az idei évben új útvonalon rendezték a fél-
maratonit. Több lett benne az emelkedő, és a
környezet is szebb lett. A verseny kezdetére
esni kezdett az eső,  az a verseny végéig ki is
tartott. Mindezek a körülmények nem za-
varták a felkészült tapolcai futókat, hiszen
nagyszerűen teljesítettek a sportolók minden
kategóriában. 

Volt olyan tapolcai, aki első félmaratoniját
futotta remek eredménnyel, pedig más sport-
ágban rendelkezik sport múlttal. Volt, aki elő-
ször indult a sárvári versenyen, és felfutott a
dobogó tetejére. Természetesen olyan tapol-
cai versenyzők is indultak, akik szinte minde-
gyiken rajthoz álltak.

Eredmények: Trümper Gerald első alka-

lommal indult és nyert az 50 évesek között.
Földes József egyéni csúcsot futott az 50 év
feletti kategóriában (1.49), Jónás Gergely
1.50 alatt teljesítette a távot. A Balog-ikrek az
ifjúsági váltó kategóriában nyertek magabiz-
tosan. A női mezőnyben Bárány Nóra remek
1.36-os idővel az abszolút második helyet
szerezte meg, testvére, Bárány Péter szintén
1.36-os idővel ért célba élete első félmaratoni-
ján (ideje lenne sportágat váltania!). Női vál-
tóban a Bárány Nóra-Feketéné Szabó Júlia
összeállítású csapat lett a bajnok, a Tapolca-
Diszel váltó (Dr. Vidosa Noémi, Mohos
Gabriella és Baltáné Klaudia) az 5. helyezést
érte el. A férfiváltók között a Zoboki Mihály,
Patkós Máté és Deák József összetételű trió 
a 3. helyen végzett, a Domán családi váltó,
Fruzsina, Rajmund és Gábor a 9. helyen futott
be.      Antal Edit
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:  
Az NB I/B osztályban szereplő Tapolca
Rockwool VSE az 5. fordulóban a budapesti
Hűvösvölgy SI vendége volt. Végig szoros
mérkőzésen szenvedett 7:5 arányú vereséget
a Tapolca a listavezető fővárosiak ellen. Ko-
rábbi eredmény: ASE Paks-Tapolca Rockwool
VSE 6,5:5,5. Csapatunk az előkelő harmadik
helyet foglalja el jelenleg a bajnokságban.
Az NB II-es csapatbajnokság újabb forduló-
jában biztos hazai győzelem született. Tapol-
ca VSE-Kölcsey Nyomda-Haladás VSE III.
7,5:4,5. Korábbi fordulóban: Tapolca VSE-
Kölcsey Nyomda. Arborétum HSE 8.5:3,5.
A tabellán e forduló után a negyedik helyen
áll a tapolcai csapat.
A Budapesten rendezett országos nemzeti
csapatbajnokságon két korosztályban is
remekül szerepeltek a tapolcai sakkiskolások.
Az ifjúságiaknál a Tapolca Rockwool VSE
néven induló együttes (Bodó, Buzás,
Kaufmann P., Árvai, Ács, Érseki T.) a 13.
helyen zárt úgy, hogy mindössze 1 ponttal
maradt el az 1-10. helyezettektől. Gyermek
kategóriában (Bakos, Érseki Ács, Juhász,

Kaufmann K., Bencze, Csalló) a Tapolca
VSE ezüstérmet nyert a Kőbánya FC mögött
(itt is 1 pont volt a különbség). 
Megyei I. osztályú csapatbajnokság első for-
dulójában Tapolca VSE II-Ezüst Huszár
Veszprém II 6:6. A megyei bajnokság 1. for-
dulójában kiegyenlített küzdelem zajlott.
A Zala megyei I. osztályú csapatbajnokság
3. fordulójában Zala Volán TE II.-Tapolca
VSE II. 5:5. A vendég Tapolca közelebb állt a
győzelemhez, pedig a csapat 7 ifjúsági ver-
senyzővel állt ki a mérkőzésre.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság-
ban újabb öt fordulót bonyolítottak le az el-
múlt hónapban. A Tapolca eredményei idő-
rendben: Alsóörs-Tapolca 1:0, Tapolca-Ugod
2:1 (gólszerzők: Bárány, Szücs A), Tapolca-
Csetény 1:3 (gólszerző: Bárány). Úrkúton 1:0
arányban vereség egy gyenge színvonalú ta-
lálkozón, ahol a tavaly remeklő Úrkút csak
kínkeservesen tudott győzni, majd hazai
pályán 3:2-es tapolcai győzelem a VBSK
felett, ami nagyobb arányú is lehetett volna.

Gólszerzőink: Szabó, Tüske Simon.
A megyei IV. osztály Déli körzetében futbal-
lozó Tapolca VSE legutóbbi lapszámunk
megjelenésétől három fordulón van túl.
Eredményeik: 10. forduló: Sümeg VSE-
Tapolca VSE 5:1. 11. forduló: Tapolca VSE-
Zalaerdőd 10:1. 12. forduló: Tapolca VSE-
Szent György-hegy SE 8:4.
A tabella élén Kolontár, majd Káptalanfa és
Balatonakali.

NŐI KERESZTPÁLYÁS
LABDARÚGÁS:
A legutóbbi két bajnoki fordulóban két győ-
zelmet könyvelhettek el a hölgyek: Balaton-
füred SC-Tapolcai ÖFC 0:5 (0:2). Góllövők:
Gyarmati Renáta 2, Kakuk Alexandra 2,
Karácsony Alíz 1. VFC Sport KFT-Tapolcai
ÖFC   0:2 (0:2). Góllövők: Gyarmati Renáta
1, Szabó Vivien 1.
Tapolca csapata jelenleg a 3. helyen áll12
ponttal. 7 meccsből 4 a győzelem, 3 a vere-
ség. 37 gólt lőttek,  8-at kaptak. Gólarány +29
A bajnokság góllövő listáján 2. helyen áll
Gyarmati Renáta, aki 18 gólt termelt az ellen-

felek kapujába. Egy góllal van lemaradva az
első helyezettől, a hazai góllövő lista élén ő
áll.

TEKE:
Öt kört rendeztek már a megyei teke-csapat-
bajnokságban. A tapolcaiak hazai pályán
maradtak alul a negyedik fordulóban. Ered-
mény: Tapolca-Ajka C 2:4 (1391:1449) Az 5.
fordulóban Pétfürdő C-Tapolca 4:2 (1609:
1467)

Kézilabda:
Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság 6.
fordulójában Tapolca VSE-Tarján 22:30,
juniorok: Tapolca VSE-Tarján 27:32. A 7.
fordulóban Bakonyerdő- Pápa-Tapolca VSE
25:22, 8. fordulóban Tapolca VSE-Tatabánya
25:31.
Nők: A felnőttek eredményei: Haladás-Tapolca
VSE 26:21, Tapolca VSE-Celldömölk 20:34,
Veszprém Barabás KC II.-Tapolca VSE 23:19
Juniorok: Haladás-Tapolca VSE 31:23,
Tapolca VSE-Celldömölk 41:23, Veszprém
Barabás-Tapolca VSE 42:14.        Antal Edit

A katolikus iskola 14 fővel képviseltette
magát a Csermák József Rendezvény-
csarnokban október 21-én megtartott 
II. Szöcske Gálán. 

A 30 m-es síkfutásban Bogdán Bálint 
és Lendvai Eliot a dobogó második fo-

kára állhatott fel. Medicinlabda-dobásban
Molnár Dániel első helyezett lett. Váltó
versenyben az iskola fiúcsapata elsőként
ért a célba. A váltó tagjai: Orbán Balázs,
Lendvai Eliot, Bicsérdi Bálint, Bogdán
Bálint.

Élmezőnyben a tapolcai futók

A kitartó munka meghozta 
az eredményét

Ismét eredményesek voltak az Sz-L Bau
Balaton Vívóklub párbajtőrözői. Klagen-
furtban a kadetek, Budapesten a felnőttek
remekeltek. 

Klagenfurtban október 26-án került sor a 2.
Európai Kadet Párbajtőr Körversenyre. Az
Sz-L Bau Balaton Vívóklubból Siklósi
Gergely, Müller Roland és Cziráki Bálint
vehetett részt a megmérettetésen.

A kiemelkedő 170 fős mezőnyben Siklósi
és Müller is kiválóan kezdett a csoportfor-
dulóban. Hat-hat győzelmet értek el, így a fő-
táblára Müller 2-ként, Siklósi 5-ként került fel.

Az egyenes kieséses küzdelemben szépen
vették az akadályokat a fiúk. Ott legelőször a
64 között Cziráki Bálint búcsúzott. Ezt
követően Müller a nyolcaddöntőig jutott,
ahol 9-ként zárta a versenyt. Siklósi Gergely
magabiztosan nyerte az asszókat. Egy ma-
gyar, két amerikai és egy svájci versenyző
legyőzésével a negyeddöntőbe jutott, majd a
tábla 1-es cseh Jurkán sima győzelemmel a
döntőbe került. A fináléban viszont a román
Dabija kifogott Gergőn, így ezüstérem került
a nyakába.

Másnap azonban az ezüstérmes revánsot
vehetett a román versenyzőn a csapatküz-
delmekben. A 21 csapatból a magyar váloga-
tott (Siklósi, a pécsi Tóth Gergely, a tatabá-
nyai Esztergályos Patrik és a szombathelyi
Bakos Bálint) az ukránokat, majd nagyon
kiélezett küzdelemben az amerikaiak 2-es és
1-es csapatát utasították maguk mögé. A
döntőben a románok következtek, s azok
ellen arattak elsöprő győzelmet. Siklósi
Gergely a klagenfurti verseny után nagy
előnnyel vezeti a hazai ranglistát, és első
helyen áll az európai rangsorban is.

A felnőttek második dupla válogatóját
Budapesten rendezték, ahol hazai  viszony-
latban népes mezőnyben álltak rajthoz az Sz-
L Bau tapolcai  versenyzői. Két döntős helye-
zésnek is örülhetünk. A női mezőnyben
Felker Adrienn a 8. helyen végzett, a férfiak-
nál Hanczvikkel Márknak sikerült a döntőbe
jutnia, s ott a 7. helyezést érte el.               AE

Siklósi Gergely a magyar és 
az európai ranglista élén!

Fotó: Internet

November 9-én Tapolcán a Csermák
József Rendezvénycsarnokban találkoztak
a megye gyógypedagógusai, hogy 7 ver-
senyszám: 6 ügyességi sorverseny és a he-
tedik, a körmérkőzéses kézilabda döntsék
el, ki a legsportosabb tantestület.  

6 csapat jelezte érkezését, melyből 5 meg
is érkezett: Várpalotáról, Pápáról, Ajkáról,
Veszprémből és mi, a házigazdák. Stollár
Mihály igazgató köszöntője után, amelyik
csapat készült,  előadta a bemutatkozó pro-
dukcióját. Énekeltek – ismert slágereket saját
szöveggel – gitárkísérettel vagy anélkül.
Utána következett  az ügyességi sorverseny,
melyben izgalmas, vicces, ügyességet, bátor-
ságot, gyorsaságot igénylő feladatok egyaránt
voltak. A sorversenyt nagy fölénnyel Veszp-
rém nyerte. Ezután következett a körmérkő-
zéses kézilabda, melynek helyezései dupla
pontot értek. Ezt szoros versenyben a házi-

gazda Szász Márton-iskola tanárcsapata
nyerte, és az összesítés után az előkelő III.
helyen végzett. Eredmények: I. Veszprém,
II. Várpalota, III. Tapolca, IV. Pápa, V. Ajka.

Egyedné Kiss Katalin

Megyei Gyógypedagógusok Sporttalálkozója

Fotó: Dancsné

Mindenki nagyon jól érezte magát

Gratulálunk, Gergely!

Fotó: Iskola

Jól szerepelt a II. Szöcske Gála terematlétikai versenyen a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Általános Iskola csapata



14-én Tapolca-Hegyesd-Monostorapáti
21-én Nagyvázsony-Balatonhenye-Kapolcs
28-án Tapolca-Diszel-Mindszentkálla
31-én Szilveszteri évzáró túra            Für Ágnes

Változások:  ww.sites.google.com/site/tapterm/

Gyakran halljuk, hogy világunk egyre
élhetetlenebbé válik, előtérbe kerülnek a
negatív emberi tulajdonságok. Talán
ezért is értékeljük és említjük meg –
szinte csodaként – azokat a cselekede-
teket, amiket néhány évtizeddel ezelőtt
még természetesnek vettünk.

Legyen így vagy úgy, jó volt tudni és
érezni azt a fantasztikus összefogást, a
nemzet összetartó erejét, amit az árvizek
vagy a borzalmas vörösiszap katasztrófa
idején tanúsítottak az ország polgárai.

Rovatunkban jómagam is hasonlóról
írok – „kicsiben”. Felhívást tettek közzé,
hogy egy 22 esztendős tapolcai lánynak „0
Rh –”-os vérre lenne szüksége. Munkaadó
cége – a Rhodius Magyarország Kft. – egy
emberként fogott össze és november 11-én

53 dolgozó adott vért, ebből 10 egység volt
az irányított. November 16-án az Egészség
és Aerobik Napon szintén megmozdult a
város – nagyrészt a fiatal hölgy gyógyulása
érdekében –, ekkor 40 önkéntesből 3 fő
volt irányított. Mint tudjuk, vérből, véradó-
ból soha nem elég.

– Valóban irányított véradást is biztosí-
tottunk a rendezvény ideje alatt. Ennek a
véradásnak a lényege, hogy közvetlenül a
beteg kapja meg a levett adag vért. Két-
ségtelen, hogy jó érzéssel tölt el bennünket
is, hogy egy nemes cél, egy beteg gyó-
gyulása érdekében ilyen mértékben képes
összefogni a város – tájékoztatta lapunkat
Heiligermann Gábor, a Magyar Vöröske-
reszt területi vezetője. Mi is gyógyulást kí-
vánunk a tapolcai leánynak!  Dancs István

40 önkéntes véradó mozdult meg a nemes cél érdekében, ebből 3 fő
volt az irányított, de vérből soha nem elég

Fotó: Dancs

Fotó: Archív
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály

decemberi túraterve

Észrevettük, szóvátesszük...

November 16-án ismét benépesült az
immár Csermák József nevét viselő vá-
rosi rendezvénycsarnok, amely otthont
adott a tizenkilencedik alkalommal meg-
rendezett Egészség és Aerobik Napnak.

Már az ajtón belépőket bioételek, italok,
méz, aszalványok, lekvárok, mustárok és
egyéb kóstolók széles választéka fogadta,
de jelen volt a csarnok előterében az
Oriflame, íriszdiagnosztika és első ízben
az Egészségfejlesztési Iroda (szakmai ve-
zető: dr. Huberth János).

Egészen délig várta az érdeklődőket a
tizenhatodik alkalommal megrendezett

babaruha és gyermekholmi börze. Az
aprónépet ingyenes légvár, csúszda, han-
cúrka várta, de Lufibohóc is aktívan tény-
kedett. 

Az emeleten is több program közül vá-
laszthattak az érdeklődők: Fábián Ramóna
kismama jógát, Husz Attila természetgyó-
gyász gerincgenerál, állapotfelmérés és pa-
leolit életmód tanácsadást végzett, Osváth
Balázs masszázzsal, csontrakással várta az
egészségükért tenni akaró embereket. A
Szeretet Fénye Alapítvány tagjaihoz érke-
zők tartásjavító tornán és masszázson ve-
hettek részt. Dancs István

Töretlen a népszerűsége 
az Egészség és Aerobik Napnak

Több százan látogattak el a Csermák József Rendezvénycsarnokba a XIX.
Egészség és Aerobik Napra

Fotó: Dancs

Ünnepeljünk együtt!
Tapolca Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját 

2013. december 22-én 16 órára 
a Fő téren feldíszített fenyőfához, 

a Mindenki karácsonya
városi ünnepségre.

Program: 16.30: Varnyú Country –
Gyertyaláng; 17.00: Negyedik adventi

gyertyagyújtás. Ünnepi beszédet mond:
Sági István alpolgármester.

Közreműködnek: történelmi egyházak
képviselői; 17.30: Varnyú Country –

Csengőszó; 18.00: Térzene: Rézangyalok

A Fonográf Emlékzenekar december 
13-án 19 órára karácsonyi koncertre
hívja a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontba a Fonográf zenéjét szeretőket.

Mint Tóth Árpád Andrástól, a Fonográf
Emlékzenekar vezetőjétől, dobosától meg-
tudtuk, bár már sok fellépése volt az együt-
tesnek, de ez lesz az első önálló koncertjük.
Az est vendége lesz a Fonográf együttes le-
gendás dobosa, Németh Oszkár, illetve a
zalaegerszegi székhelyű Harangláb Népze-
nei Együttes, Schreiner Jenő vezetésével.

A ’70-es évek közepén alakult Fonográf
(Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródy
János, Tolcsvay László, Németh Oszkár,
Móricz Mihály) slágerei közül számtalan
kiállta az idő próbáját, ma is szívesen énekli
nemcsak az idősebb, de a fiatal korosztály is.
A „Széllel szemben járok”, a „Távolból írok
kedvesem”, a „Hunyd le szemed” – és a töb-
biek ma is elvarázsolják és szórakoztatják a
közönséget.

A Végh Zoltán ötlete nyomán 2 éve
megszületett zenekart a Fővárosi Művelő-

dési Házban látta és hallotta játszani
Szörényi Szabolcs és Németh Oszkár is.
Elismeréssel szóltak tevékenységükről.

Mindenkit nagy szeretettel várnak a Fo-
nográf Emlékzenekar tagjai a karácsonyi
koncertre. N. Horváth Erzsébet

Karácsonyi koncert a Fonográf Emlékzenekarral

Fotó: Tóth

A zenekar tagjai: Juhász Miklós (gitár, ének), Csatári Márió (gitár, ének),
Végh Zoltán (basszusgitár), Őri Sándor (billentyű, ének), középen Tóth
Árpád András (dob, ének)


