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Megkezdődött az új tanév
Szeptember kezdete nemcsak a nyár végét jelenti, de sok fiatal számára az új
tanév indulását is.
A 2013/2014-es tanév számtalan újdonsággal is szolgál mind a pedagógus, mind a
tanulók részére. Csak néhány ezek közül:
az általános iskolák első és ötödik osztá-

2013. szeptember

Szüreti vígasság a Csobánc lábánál

lyában új tantárgy, az erkölcstan jelent
meg; az iskolákban a foglalkozásokat délelőtt és délután, legalább 16 óráig kell megszervezni, ezen a tanuló köteles részt venni.
/A tapolcai oktatási intézményekről készült összeállításunk a 6. oldalon Körkérdés
a 2013/2014-es tanévkezdésről címmel./

Fotó: Dancs

Fotó: Zentai

Kezdődnek a dolgos hétköznapok...

Megújult a vívóterem
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub Batsányigimnáziumban lévő vívóterme 23 millió
forint összköltségű beruházásából újult
meg. Az ünnepélyes átadásra szeptember
18-án került sor.
A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a gimnázium 18 millió forintot nyert,

a fennmaradó 5 millió forintot a helyi önkormányzat biztosította. Az ünnepélyes átadás jó alkalomnak bizonyult arra is, hogy
a város köszöntse világbajnok párbajtőrözőit, Boczkó Gábort és Rédli Andrást.
/Írásunk a 4. oldalon Sikeres pályázattal
újult meg a vívóterem címmel./

Ezúttal is több száz ember gyűlt össze a diszeli szüreti vígasságra
Igazi népünnepélynek voltak részesei szőlőharang, a kisbíró, a hegybíró és a
mindazok, akik szeptember 14-én részt maskarába öltözött, tréfás kedvű tömeg.
A köszöntők és a kulturális műsorok
vettek a hagyományos szüreti felvonuláson és az azt követő sokszínű programo- után kezdetét vette a hagyományos, hajnalig tartó szüreti bál.
kon Tapolca-Diszelben.
/Összeállításunk az 5. oldalon HagyományA felvonulók élén a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar haladt. Nyomában járt a őrzés, közösségépítés, borünnep címmel./

Fegyelmezett, takarékos
gazdálkodásra van szükség
– Az Önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a
költségvetés előirányzatai lehetővé tették
a jó színvonalú feladatellátást a köznevelés, a művelődés, a szociális gondoskodás, az intézményi működtetés, az egészségügy és a városüzemeltetés területén
egyaránt – mondta Császár László polgármester a vele készített interjúban.
– Az intézmények és Tapolca Város
Önkormányzata 1.491.089 eFt-ot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás
személyi és tárgyi feltételei az intézmé-

nyekben biztosítottak voltak. Összességében elmondható, hogy a 2013. év első
félévének gazdálkodása során a város és
intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt
szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van
szükség a fizetőképesség megőrzése érdekében – hangsúlyozta a város vezetője.
/A polgármesterrel készített teljes interjú a 2. oldalon A város féléves bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek
címmel./

Ünnepi hét a Tamásiban
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében
megszépült a Tamási Áron Művelődési
Központ is.
Az átalakítások utáni újranyitást a TÁMK

ünnepi héttel köszöntötte. Az érdeklődőket
szeptember 20-a és 28-a között számtalan
színes program várja.
/Összeállításunk az 5. oldalon Megnyílt a
Kultúr-Kapu címmel./

Fotó: N. Horváth

Szalay Gyöngyi edző tanítványainak vívása is az ünnepi program része
volt. A bírók szerepét a világbajnokok vállalták el

Országos bajnok
a tapolcai tájfutó

Fotó: Internet

Gratulálunk!

A Szentendrén szeptember 7-én rendezett Országos Tájfutó Sprintbajnokságon
Molnár Zoltán, a Tomcsányi Ford-Honvéd
SE versenyzője aranyérmet szerzett.
/Írásunk a 9. oldalon Molnár Zoltán országos bajnok címmel./

Fotó: Dancs

Elsőként a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar lépett föl a megújult kulturális intézményben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A város féléves bevételei és
kiadásai időarányosan teljesültek

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, Tapolca polgárait érdeklő témákról
készítettünk interjút, köztük az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról, az adóbevételek alakulásáról, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, az azt sértő magatartás
szankcióiról.
– Polgármester Úr! Kérem, értékelje a város első féléves gazdálkodását!
– A Képviselő-testület rendelettel fogadta
el Önkormányzatunk költségvetését február
25-én. Ezt a félév során egy alkalommal módosítottuk. A módosítással azokat a többlet
bevételeket igyekszünk érvényesíteni, amelyeket az államtól kaptunk különböző feladatokra. Itt a diákétkeztetésről, a szociális feladatokról, az átvett vagy megkapott intézmények működéséhez való állami hozzájárulásról van szó. Összességében megállapítható,
hogy bevételeink és kiadásaink időarányosan
teljesültek, illetve valamivel több bevételt
produkáltunk, mint amit terveztünk. Hasonló,
második féléves gazdálkodással a tervezett
éves költségvetés rendben lesz. Ez az első
olyan év, amikor hiánnyal nem tervezhettünk.
Eddig sem volt – és bízom benne, hogy –
ezután sem lesz szükség működési hitel
felvételére. Az 50 milliós likvid hitelünkhöz
sem kellett hozzányúlni. Nyáron, főleg a beruházások idején voltak szűkösebb időszakok, de átvészeltük azokat.
– Mi a helyzet az adóbevételek alakulásával?
– Szeptember 15-ig megjött az adóbevételeink nagy része. Azok is a tervezett szint körül
alakultak. Szeptember végéig még 280-300 millió forintra számítunk, és az elegendő lesz arra,
hogy a még hátralévő 3 hónapot „túléljük”.
– Miért volt szükség arra, hogy a Képviselőtestület a közösségi együttélés szabályait sértő
magatartásról rendeletet alkosson? Történt valami kirívó eset ezzel kapcsolatban a városban?

– Szerencsére nem. Az okokat másutt kell
keresni. A mi Képviselő-testületünk – a helyi
önkormányzatokról szóló törvény alapján –
2012-ben már rendeletben határozta meg a
tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni
közigazgatási bírság kiszabásának szabályait.
Az Alkotmánybíróság ezt a törvényi meghatalmazást alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette, így mi is hatályon
kívül helyeztük a rendeletünket. A közösségi
együttélést sértő magatartások így szankciók
nélkül maradtak. Annak érdekében, hogy a város lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az egymást
tiszteletben tartó magatartás megmaradjon,
illetve megvalósulhasson, szükségesnek tartottuk, hogy újabb rendeletet alkossunk és ezzel megteremtsük a szankcionálás lehetőségét
is. I. fokon a jegyző hatásköre lesz kivizsgálni az ügyet. A hatósági eljárásokat a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportja folytatja le. A másodfokú hatóság a Képviselő-testület. A kiszabható bírság mértéke 5-150 ezer Ft közötti lehet, de
nem az a célunk, hogy „halomra” büntessünk,
hanem az, ha bárki vét az együttélés szabályai
ellen, tudja, hogy az szankcióval jár.
– Melyek azok a magatartások, amelyek
szankciót vonhatnak maguk után?
– A nem megfelelő állattartás, a temetők
rendjének megsértése, a város jelképeinek
használata, a védett helyi értékek védelme, a
közterületek tisztántartása, a szilárd és folyékony hulladékhoz kapcsolódó magatartások –
csak néhány azok közül a szabálysértések közül, amelyek szankciót vonhatnak maguk után.
– Miért volt szükség a Ringató Bölcsőde
felvételi rendjének megváltoztatására?
– Bölcsődénk egy sikeres pályázat eredményeként az elmúlt időszakban megújult, és
a férőhelyek száma is 62-re bővült. Az eddigi
tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy az
intézmény nincs teljesen kihasználva, vannak
benne szabad férőhelyek. Mivel ez finanszírozási szempontból hátrányos, ezért is
döntöttünk úgy, hogy azok a többgyermekes

családok is kérhetik az egyik gyermekük
bölcsődei felvételét, ahol valamelyik szülő
nevelési ellátásban (GYED, GYES, GYET),
vagy ápolási díjban részesül. Bízunk benne,
hogy a felvételi rend megváltoztatásával az
intézmény kihasználtsága javulni fog.
– Mit tartalmaz az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programja (HEP)?
– Az ötéves időtartamra – 2013-2018 –
szóló HEP helyzetelemzésből és intézkedési
tervből áll. Célcsoportjai közé tartoznak a
mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők.
A helyzetelemző rész számbaveszi a rászorultakat, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, feltárja a jelentkező problémákat. Az intézkedési terv a szükséges beavatkozásokat tartalmazza. A Programot kétévenként fogja felülvizsgálni a Képviselőtestület.
– „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” címmel újabb pályázat beadására
készül a város. Mit lehet erről tudni?
– Ezt a pályázatot a „Norvég Alap” felhívására nyújtjuk be. A projekt célja az egészségre alapozott, regionális gazdasági fejlődés
elősegítése. Ez egy közel egymillió eurós program, amelynek a támogatottsága 95%-os. A
projekt lehetőséget biztosíthat a Városi Piac
régóta esedékes megújítására, kb. 65-70 millió
forint összköltséggel, de tartalmaz még különböző szoft elemeket. Idegenforgalmat fejlesztő programokat kell a keretein belül létrehozni, de érinti az agrárgazdaságot is, különös tekintettel a szőlőre és a borra, de a kistermelők, a kézműves terméket előállítók, a
gyógynövénytermesztők is profitálhatnak belőle. A pályázati önrész évenként 5 millió forint lenne. A projektben való részvételhez
partneri együttműködést kínált a városnak a
norvég Lillehammer Város Önkormányzata,
a Lillehammer University Lifelong Learning
Center, a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás, a Tapolca Kft., a Vállalkozók Területi Ipartestülete Egyesület Tapolca és a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
N. Horváth Erzsébet

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Keszthelyi út és a Május 1 utca felújítása
Európai Uniós forrásból új aszfalt- sítésre került. A pályázati előírásoknak
burkolatot kapott Tapolca egyik leg- megfelelően kialakított autóbusz-öböl
forgalmasabb útszakasza: a Keszthelyi szerkezet bazalt betonnal került korszerűsítésre. Az új kopóréteg építése szükségessé
út és a Május 1 utca.
Tapolca Város Önkormányzata az Új tette az út területén lévő 43 db csatorna fedSzéchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív lap szintre emelését, mellyel együtt cserére
Program „Önkormányzati tulajdonú belte- kerültek az ivóvíz nyomóvezeték hálózaton
rületi utak fejlesztése” című pályázatán lévő aknák fedlapjai is. Kijavításra került az
nyerte el azt a 96.321.327,- Ft vissza nem út melletti betonszegély, az elhasználódott
térítendő támogatást, melynek révén meg- szegély helyén 2322 fm új szegélyépítés
újulhatott a Tapolca Keszthelyi út és Május történt az út mindkét oldalán. Az útszegé1 utca aszfaltburkolata. A 107.023.698,- Ft lyek minden járdacsatlakozásnál átépítésre
összköltségű projekt önrészét Tapolca kerültek az előírásoknak megfelelő akadálymentesített kialakításban.
Város Önkormányzata biztosította.
Az aszfaltozást követően az út forgaA Tapolca Május 1. utca és a Keszthelyi
út területén tervezett szerkezeti és for- lomtechnikai korszerűsítése során útfesgalomtechnikai útkorszerűsítési munkák, tési munkák készültek 470 m2 felületen,
valamint az út melletti zöldterületek ren- valamint 84 db új közúti jelzőtábla került
dezési munkái elkészültek.
kihelyezésre.
A korszerűsítés során a meglévő aszfalt
Az útkorszerűsítéssel együtt kivitelezésburkolatú út a szükséges helyeken megerő- re kerültek a megfelelő csapadékvíz elveTapolca Város Önkormányzata
Cím: „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1 u. korszerűsítése”
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.tapolca.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

zetéséhez szükséges víznyelő aknák – 10 db,
bekötő csatorna 51 fm és K jelű betonszegély 294 fm mennyiségben a Május 1. utca
területén. Ezzel megoldásra került az utca
nyugati oldalán a csapadékvíz városi csatornahálózatba történő elvezetése. A zöldterületek rendezésre kerültek és 10 db
hulladékgyűjtő kihelyezése is megtörtént
az út melletti területeken.
Megállapítható, hogy az útkorszerűsítés
céljának megfelelően egy, a mai követelményeknek megfelelő úttal gazdagodott a
város.
Ezzel a korábbi hosszú időszakban kialakult minőségi problémák megszűntek.
Egy korszerű út jött létre, mely az elkövetkezendő időszakban tartósan biztosítja
a korábbihoz képest biztonságosabb, és
zajterhelés szempontjából lényegesen kedvezőbb közlekedési feltételeket.

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű

Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ:
87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás
87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető
87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető
87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető
87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető
87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető
87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető:
87/511-152
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 Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt
87/511-410
Hivatalvezető-helyettes:
Kisné Borbély Adrienn
87/511-415
Hatósági Osztály:
87/511-400
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420, Fax: 87/321-721
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:
87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Mb. hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/510-903 87/550-130, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/511-280, Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert
87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter
87/511-283
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel: 87/413-222, Fax: 87/413-609
E-mail: veszpremmmktapolca@LAB.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes:
Zsadányiné Kovács Judit
87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
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:
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Újabb rezsicsökkentés várható
– A gazdasági érdekek politikai érdekké
transzformálódtak – mondta dr. Répássy
Róbert közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár azon a szeptember 15-én megtartott sajtótájékoztatón,
amelyen a kormány rezsicsökkentési
törekvéseinek nemzetközi hatásairól is
szólt.
Az államtitkár arról beszélt, hogy komoly
érdekeket sért a kormány akkor, amikor intézkedéseivel a bankok, a multicégek extraprofitját csökkenti. Ezért is követi olyan nagy
nemzetközi nyomás minden lépését, amelynek az a kizárólagos célja, hogy a magyar
állampolgárok zsebében több pénz maradjon.
– A rezsicsökkentést támogató 2 millió aláírás
is azt bizonyítja, hogy jó úton járunk. Ezért a
biztatásért köszönet jár – mondta.
– A baloldali kormányok felelősek azért,
hogy még 2011-ben is óriási extraprofitot
vihettek ki az országból a közüzemi szolgál-

tatások díjából a külföldi multicégek. A
rezsicsökkentés zavarba hozza a bukott
baloldalt – hangsúlyozta az államtitkár.
Répássy arról is szólt, hogy a mostani kormány éves szinten 20%-kal csökkentette a
rezsiköltséget, ez családonként 80-100.000
forint megtakarítást jelent.
Arról is beszélt az államtitkár, hogy a kormány kompenzálni fogja az önkormányzatokat is a távhőszolgáltatás árának csökkentése okozta bevételkiesés miatt. A rezsicsökkentés vonatkozni fog nemcsak a vezetékes
gázra, de a palackosra is. De azok is jobban
fognak járni, akik fával vagy más módon fűtenek. Ősszel más területen is további rezsicsökkentést tervez a kormány.
A sajtótájékoztatót követően – egy tanácskozás keretében – azoknak a tapolcai és Tapolca környéki polgároknak mondott köszönetet az államtitkár, akik aláírásukkal kiálltak
a rezsicsökkentés mellett.
NHE

Épül az Engesztelő Kápolna
Komlóska Község Önkormányzata azzal
a kéréssel fordult Tapolca Önkormányzatához, hogy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezésében az Engesztelő Kápolna megépítését támogassa.
Az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy Magyar Engesztelés az
1940-es évek elején indult, a nemzet lelki
megújulását tűzve ki célul. A magyar hősök
emlékére és a Világ Királynőjének tiszteletére kápolnát is szerettek volna építeni.
Az alapkövet Mindszenty József bíboros
hozta. A kezdeményezés akkor meghiúsult,
de most újraéledt a szándék és a tett. Eddig
közel 500 település adományozott egy

marék földet, egyre több azoknak a száma,
akik követ ajánlanak fel a kápolna építéséhez.
Tapolca Város Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy – csatlakozva a többi
településhez – a kápolna építését 1 db
30x40x50 cm-es faragott terméskővel
támogatja.
A Kormány határozatban rendelkezett
arról, hogy a kápolna kiemelt beruházásnak
minősül, de ettől függetlenül közadakozásból kell megépülnie.
Az elkészülő Engesztelő Kápolna a társadalmi megosztottságon való felemelkedést hirdeti majd.
NHE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Csodálatos karszt”
látogatóközpont épül
a Tapolcai-tavasbarlangnál
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Tapolcai-tavasbarlangnál a földalatti
világ titkait bemutató látogatóközpont megvalósítására 299.997.644,- Ft uniós támogatást
nyert a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóság a természet értékeinek megóvását, bemutatását igyekszik a kor elvárásai szerint, komplex módon végezni. Az élővilág, az épített
környezet, az élettelen földtani értékek védelmét és népszerűsítését oszthatatlan
egységnek látjuk, munkánk során ezeket a nagyon is különböző elemeket, összességükben
kezeljük. Az értékek megőrzése mellett azok bemutatása is fontos. Az urbánus embernek
meg kell adni a lehetőséget, hogy megismerje az erdők, az állatok világát, valamint
feltáruljon előtte a kevésbé ismert földalatti világ misztikuma is. Ez a nemzeti parkok
küldetése, hiszen az ő kezelésükben vannak a turisztikailag hasznosított barlangok.
Az Igazgatóság célkitűzése egy olyan látogatóközpont létesítése, amely a nemzetközi
szinten is egyedülálló Tapolcai-tavasbarlangra épül. A látogatóközpont egyben a 2012. év
szeptemberében az UNESCO által támogatott Globális Geoparkok Hálózata tagságát is
elnyert, Igazgatóságunk által irányított Bakony-Balaton Geopark nyugati kapujának
szerepét is be fogja tölteni. Fontos, hogy az iskolarendszeren kívül is egyre jobban
népszerűsítse a barlangok világát. Az új látogatóközpont tudományos színvonalú,
ugyanakkor korszerűen szórakoztató ismeretterjesztésre épülő turisztikai bemutatóhely
kialakításával, a barlangászat tematikájára épülő interaktív kiállítással valamint egy 3D
mozival várja látogatóit.
A Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont – A Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja
című pályázat kivitelezésére a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 299.997.644,Ft támogatást nyert el. A projekt keretében lezajlott a bontás-építés közbeszerzési eljárása;
a kivitelezési munkálatokat a tapolcai székhelyű SZ-L BAU Kft. végzi. A bontás és építés
folyamatban van. A látogatóközpont a tervek szerint 2014 nyár elején nyílik meg.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
www.bfnp.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A döntések középpontjában
a családok állnak
Megkezdődött a Parlament őszi ülésszaka.
Lasztovicza Jenőt, térségünk FIDESZ-es
országgyűlési képviselőjét, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnökét arra kértük,
hogy szóljon a kormány azon döntéseiről,
amelyek elsősorban a magyar családokat
érintik.
– Már a Parlament tavaszi ülésszakán jónéhány olyan döntés született, amely a családokat pozitívan érinti. Közülük az egyik legjelentősebb a rezsicsökkentés. Ez azért is
fontos, mert még az idősebbek sem nagyon
emlékeznek arra, hogy mikor volt utoljára
olyan, hogy a közüzemi díjak csökkentek
volna. A ’70-es évektől folyamatosan – kisebb-nagyobb mértékben –, de nőtt a közüzemi szolgáltatásért fizetett díj. Emlékezzünk vissza arra, hogy 2002-ben Lendvai
Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője
azt mondta: „lassan mondom, hogy Orbán
Viktor is értse, nem lesz gázáremelés”. Ehhez
képest az azt követő nyolc évben, a szocialista kormányzások alatt háromszorosára
növekedett a gázár, két és félszeresére az
elektromos áram díja, de nőtt a vízdíj is.
Ennek tulajdonképpen az volt az oka, hogy
minden stratégiailag fontos üzletágat eladták
a szocialisták. Az energiaszektort a németek
vették meg. A legnagyobb közüzemeink
jelentős része, illetve a nagyvárosok víz- és
csatornaszolgáltatásai is német vagy francia
kézbe kerültek. Így gyakorlatilag ők diktáltak, ők határozták meg a közüzemi díjakat.
Erre az egyik legjobb példa, amit sokan nem
is tudtak, csak most, az utóbbi hónapokban
tudatosult bennük, hogy a gázszolgáltatás
német kézben van. Az oroszok a németekkel
tárgyaltak, hogy mennyiért adják azt a gázt,
amely Magyarországnak kell. Megvették
tőlük, s aztán extraprofittal eladták a magyar
fogyasztóknak, a magyar családoknak, azaz
nekünk. Nagyon fontos, hogy a kormány
hozott egy döntést, azt, hogy megveszi az
E.ON-tól a gázszolgáltató szektort, a gáztározókkal együtt, mert így „egyenesben” tud
tárgyalni az orosz féllel, nincs közbeiktatva
egy extraprofit érdekeltségű üzletfél. Ez azt is
jelenti, hogy olcsóbban tudjuk adni minden
fogyasztónak, köztük a kis fogyasztóknak, a
magyar családoknak a gázt. Azaz ezen keresztül is megvalósul a kormány által célként
kitűzött családtámogatás.
– A vízdíjak is nagyon magasak hazánkban.
– Ugyanaz a helyzet a vízszolgáltatással
Magyarországon, mint amilyen a gázéval
volt. Az állam már több helyen visszavásárolta ezt az üzletágat is, így a víz-, a csatorna- és
a szennyvízdíj is csökkenni fog.
– Családtámogatás a munkanélküliség
csökkentésén, a munkahelyteremtésen keresztül is megvalósulhat.
– Ez valóban így van. Az egyik legfontosabb feladat a munkahelyteremtés. Ehhez
többféleképpen vezet az út. Az egyik az, hogy
a kormány támogatja a kis- és középvállalkozásokat, hiszen az az a szféra, amely a
legtöbb embert foglalkoztatja Magyarországon. Kidolgozott egy olyan hitelkonstrukciót,
amelynek az a lényege, hogy kétezermilliárd
forintot 0% kamattal ad át a Magyar Nemzeti
Bankon keresztül más bankoknak azzal a feltétellel, hogy azt maximum 2,5%-os kamattal
adhatják tovább a hitelt kérő vállalkozóknak.
– Az alacsony kamat, az extraprofit-hiány
nem fogja elriasztani a bankokat?
– Ez az új MNB-hitel a bankszektor számára is pozitív, hiszen emelkedhet a kereslet
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az új, illetve beruházási célú hitelek iránt. Az
alacsony kamatozású hitel segítségével megvalósulhat a vállalkozás-élénkítés, elképzelések, tervek, ötletek realizálódhatnak, új gépek vásárlására, a foglalkoztatás növelésére is
nyílik lehetőség általa. A cél az, hogy minél
kevesebb legyen a munkanélküli, minél több
a foglalkoztatott. Egyre többen fognak adót
fizetni és egyre kevesebben állnak majd sorba segélyért. A kettő közötti különbség nagyobb „hozamot” fog hozni, mint amit a magasabb kamat hozott volna. A döntésnek nemcsak gazdasági, de társadalom-politikai, nemzetpolitikai okai is vannak. Mert azok a családok, amelyeknek a tagjai el tudnak helyezkedni a vállalkozás-bővítésen keresztül, azok
saját munkájukból fognak megélni. Várhatóan
a gyermekvállalási kedv is nőni fog, és azzal
Magyarország erősebb lehet, mint eddig volt.
– Szélesedik-e a gyermekek utáni adókedvezmények köre?
– Igen. Az adórendszeren keresztül is családtámogatást kíván megvalósítani a kormány, hiszen a két- vagy többgyerekes
családoknál már jelentős adójóváírások lehetnek. De sokan mondják, hogy az alacsonykeresetűek ezt nem tudják kihasználni. Ezért
döntött úgy a kormánypárti frakciószövetség
a legutóbbi ülésén, hogy a gyermekek utáni
adókedvezményt nemcsak a személyi jövedelemadóból, de a járulékból is le lehet majd
vonni. Ennek az a leglényegesebb üzenete,
hogy a nemzet kijöjjön a demográfiai hullámvölgyből. A magyar népesség száma csökken,
de nem azért, mert kivándorolnak a fiatalok,
hanem azért, mert kevesebb gyermek születik, mint elvárható lenne. A kormány úgy
gondolja, hogy a mostani, családbarát,
családtámogató döntések már középtávon
meghozzák azt a hatást, hogy Magyarországon több gyermek születik, és őket a
szüleik biztonságban fel is tudják nevelni.
– Képviselő Úr! Újsághír, hogy Ön lett Veszprém megye útügyi biztosa. Milyen feladatkör
van e mögött a kormánymegbízatás mögött?
– A miniszterelnök úr felkérésére neveztek
ki útügyi biztost minden megyében. A kinevezettek vagy megyei elnökök, mint én,
vagy eddig más pozíciót töltöttek be. Ez inkább politikai státus, amely azt a célt szolgálja, hogy a megyénkben nézzük át, melyek
azok az útvonalak, amelyeket az elmúlt időszakban adtak át, illetve amelyek most épülnek. Az utak építésének „sürgetése”, ellenőrzése is a mi feladatunk lett. Felmérést készítünk arról, hogy milyen állapotúak a megyék
útjai. Hol van szükség azonnali felújításra, de
a felújítás sorrendjére is oda kell figyelnünk.
Az Európai Unió új pénzügyi ciklusa 2014.
január 1-jétől indul. Onnan is lesznek források a magyar úthálózat fejlesztésére, amely
15-20 évvel lemaradt a többi európai országétól. A kormány most 30 milliárd forintot
szabadított fel, amelyből Veszprém megye
közel 2 milliárd forintot használhat el útfelújításra. Már most történnek olyan egyeztetések, hogy hol lehetne már egy-két héten belül
elkezdeni a munkálatokat. Az útügyi biztosokhoz hozzátartoznak a kerékpárutak és a
mezőgazdasági utak is. A mi térségünkben
nagyon fontos kérdés az úthálózat állapota, a
turizmus és benne a kerékpárturizmus miatt
is. Sok helyen a munkába járás eszköze lett a
kerékpár, mivel a települések közel vannak
egymáshoz. Így a nemrég átadott, VeszprémNemesvámos közötti kerékpárútnak is kettős
funkciója van.
N. Horváth Erzsébet
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Tisztelet a bányászoknak!
Az előző évekhez képest ugyan szerényebb keretek között, de idén is megtartották a bányásznapot városunkban
szeptember 1-jén.
A megjelent bányászokat és vendégeket
Orbán Tibor nyugalmazott vállalati főmérnök, a hagyományápoló egyesület elnöke köszöntötte a Belvárosi Irodaház (régen: Bakonyi Bauxitbánya Székház) előtt
két esztendeje elhelyezett emléktáblánál,
majd rövid szakmai időutazásba kezdett.
– A 63. Bányásznapot ünnepeljük. 1951-ben
nyilvánította ősi szakmánk megbecsülésére szeptember első vasárnapját az akkori vezetés, emlékeztetve a tatabányai
csendőrsortűz bányász áldozataira is –
hangsúlyozta.
Ünnepi szónoklata zárásaként rámutatott a bányásznapok jelentőségére, létjogosultságára is. – Méltán ünnepeltek a
bányászok. A társadalom megbecsülését –,
amely megnyilvánult erkölcsileg és anyagiakban is – hasznos értékteremtő, odaadó
munkájukkal érdemelték ki – mondta.
A beszédet követően dr. Pataki Attila,
Orbán Tibor, Székely Jenő és Kovács

„A nemzet
tehetségeiért”
A Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatója, Baranyai Zoltánné
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért”
díjban részesült.

Fotó: Internet

A kitüntetést dr. Hoffmann Rózsa
köznevelésért felelős államtitkártól
vette át Baranyai Zoltánné
A tehetséggondozásban kiemelkedő hazai
és határon túli pedagógusok részére a díjakat
augusztus 28-án a Nemzeti Színházban rendezett díszünnepségen adták át.
Baranyai Zoltánné, mint a tehetséggondozás elkötelezettje, az intézmény tanáraival
együtt tehetségfejlesztő, versenyre felkészítő
programokat dolgozott ki, módszertani anyagokat, tankönyveket írt, ezzel is segítve az
egyéni fejlesztést, a tehetséggondozást. NHE

Rendőrtalálkozó
A tapolcai IPA-szervezet megalakulásának
20. évfordulója alkalmából szeptember 5-én a Tamási
Áron Művelődési Központban nemzetközi IPAtalálkozót tartottak.
A hazaiak mellett Németország, Románia,
Ausztria, Svájc és Franciaország IPA-szervezetei is képviseltették magukat a rendezvényen. A közel 120 résztvevőt Császár
László polgármester köszöntötte, majd egy
városnézés keretében Tapolca nevezetességeivel ismerkedtek a messziről jött vendégek.
NHE
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János koszorút helyeztek el az emléktáblánál.
Az ünnepi rendezvény a Szent György
Panzió és Étteremben folytatódott. Itt
dr. Tolnay Lajos, az OMBKE tiszteletbeli
elnöke is köszöntötte a kollégáit, emlékezett a múltra, számadatokkal is alátámasztva a régi, szép idők történéseit.

A hivatalos részt Székely Jenő szakszervezeti elnök pohárköszöntője zárta, majd
kezdetét vette a kötetlen beszélgetés a
bányászélményekről. A táncosabb kedvű
résztvevőknek a 100 Tagú Cigányzenekarból jól ismert Bódi Lajos mesterprímás és
zenekara húzta a talpalávalót.
Dancs István

Meghívó

Tapolca Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint
a köztársaság kikiáltásának
alkalmából rendezendő
ünnepi megemlékezésre
2013. október 23-án 10 órára
a Katonai Emlékparkba.
Ünnepi beszédet mond:
Sági István alpolgármester
Fotó: Dancs

Mindenkit szeretettel várunk!

Az emlékező bányászok

Fejlesztések, felújítások a Folly Arborétumban
„A Folly Arborétum ökoturisztikai attrakció
fejleszése” című KDOP-2.1.1/D-12-20120036 kódszámú projekt kivitelezéséhez
szükséges vállalkozói szerződést ünnepélyes keretek között írták alá augusztus
23-án a tapolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Tapolca Városa vállalta, hogy a több, mint
106 millió forint összköltségű beruházás projektmenedzseri feladatát a cégével, a Tapolcai
Városfejlesztési Kft-vel ellátja.
Parapatics Tamás, a Kft. ügyvezetője köszöntőjében elmondta, hogy a munkálatok ez
év őszén kezdődnek és 2014. április 30-án
fejeződnek be. – A megújuló és az újonnan
kialakítandó, egyedi szolgáltatások minden
korosztály számára aktív kikapcsolódást kínálnak majd az év 12 hónapjában. Ezzel a beruházással nemcsak a kistérség, de az egész
Balaton-felvidék vonzereje megújul, növekedni fog – hangsúlyozta az ügyvezető.
Béres György, a hasonló kivitelezésekről
már referenciákkal rendelkező Sávoly Invest
Kft. ügyvezetője köszönetét fejezte ki azért,
hogy a bonyolult közbeszerzési eljárást követően cégére esett a választás, és bízik abban,
hogy a nem könnyű terepen a vállalt határidőre be is tudják fejezni a munkálatokat.
Dr. Folly Réka a mostani fejlesztésekről

szólva elmondta, hogy az arborétum legmagasabb pontján kilátó épül. Az elkövetkezendő években a látogatók számát szeretnék
megduplázni, az általános iskolások számára

pedig ingyenessé teszik a belépést. Az ökoturisztikai attrakció működtetéséhez négy új
munkatárs felvételére is lehetőség nyílik a pályázat keretén belül. N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

A vállalkozói szerződést Béres György, a Sávoly Invest Kft. igazgatója és
Parapatics Tamás, a Tapolcai Városfejleszési Kft. ügyvezetője írta alá

Sikeres pályázattal újult meg a vívóterem
A Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése keretében megújult az intézmény épületében
helyet kapott vívóterem.
Az ünnepélyes átadásra és a világbajnok,
Tapolcáról indult párbajtőrözők – Boczkó
Gábor és Rédli András – köszöntésére szeptember 18-án került sor.
Az ünnepi eseményen elsőként Borosné
Eitner Kinga, az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
mesteredzője szólt. A több világklasszist nevelő
sportember megidézte azokat az éveket is, amikor csak a vívók elkötelezettsége és hite vitte
előbbre a sportág ügyét, mivel méltatlan körülmények között kellett készülniük a versenyekre.
– 2001 óta, a vívóterem kialakítása óta ez
már a múlté – tette hozzá az edző, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy korszerű körülmények
között vívhassanak a tapolcai fiatalok.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke annak
a fontosságát hangsúlyozta, hogy óriási szüksége van az ifjúságnak a példaképekre, olya-

nokra, mint amilyenek a Tapolcáról indult vagy
még ma is itt versenyző vívók, köztük a hétszeres világbajnok olimpikon, Szalay Gyöngyi,
Boczkó Gábor, Rédli András, Hanczvikkel
Márk, Siklósi Gergely és a többi, ma még

Fotó: N. Horváth

Tapolcáról indulnak...
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csak a szárnyukat bontogató utódokra.
Császár László polgármester arról szólt,
hogy a több, mint 23 millió forintos beruházáshoz 18 millió forintot adott a Belügyminisztérium. – Ennek segítségével a nyílászárók, a burkolatok cseréje mellett technikai eszközök is megújulhattak. Új pástok, elektromos szúrópárna várja a sportolókat – mondta.
Beszéde végén oklevéllel és a város borával mondott köszönetet Boczkó Gábornak és
Rédli Andrásnak a legfényesebben csillogó,
Tapolca vívósportjának is óriási elismerést
szerző világbajnoki aranyéremért.
Kedves és megható színfoltja volt az átadó
ünnepségnek, hogy a Siklósi-testvérpár,
Gergely és Enikő köszöntötte edzőjét, Szalay
Gyöngyit és a fegyvermestert, Spilák Istvánt.
A köszöntők elhangzása után azokat a pillanatokat idézték fel a filmvetítéssel, amelyek
győzelemhez vezették a magyar csapatot.
Az átadó ünnepség befejezéseként Szalay
Gyöngyi tanítványai tartottak bemutatót, majd
úgy vívtak egymással, hogy a bírók szerepét a
világbajnok Boczkó és Rédli látta el.
NHE

KRÓNIKA

Megkezdődtek Tapolca-diszeli szüreti vígasság
településrész több tradi- ként Bakos György, a településrész önkora munkálatok Tapolca-Diszel
cionális rendezvényt is magáénak tud- mányzati képviselője köszöntötte, majd

Mint már írtunk róla, a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület Tapolca Város Önkormányzatától használatra megkapta a
volt Csobánc-laktanya portaépületét, hogy
ott Közösségi Házat alakítson ki.

Fotó: N. Horváth

A kialakítandó nagyterem nemcsak közösségi programok megtartására lesz
alkalmas, de kiállítások rendezésére is
Sárközi Szaniszló, az egyesület elnöke a
szeptember 4-ei sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a munkálatok elkezdődtek. A felújítás
várható költsége 300-500 ezer forint lesz. A
helyi vállalkozók anyagi, illetve munkafelajánlásával, az Önkormányzat támogatásával,
valamint a tagok és a lakótelepen élők társadalmi munkájának segítségével várhatóan október végére el is készül a Közösségi Ház. NHE

Évfordulók
1903. szeptember 1. 110 éve
Állandó fogorvos Tapolcán.
1913. szeptember 1. 100 éve
Megkezdődött a tanítás az
államosított Tapolcai Polgári
Leányiskolában, amely 1910-től mint magániskola működött.
1958. szeptember 1.
55 éve
A gimnáziumba bevezették az 5+1 tanítási formát. Ebben az évben 70 férőhelyesre bővítették a
diákotthont.
1968. szeptember 1.
45 éve
A honvédségi lakótelepen lévő tagiskola 4. sz.
Általános Iskola néven önálló iskolaként kezdte
meg működését.
1973. szeptember 2.
40 éve
Marton László szobrászművész bányászemlékművének avatása a bauxit székház előtt.
1965. szeptember 5.
48 éve
Kitüntették a tapolcai tűzoltókat az Ausztriában
tartott önkéntes tűzoltó csapatok versenyén elért
első helyezésért.
1803. szeptember 10.
210 éve
Délután 4-kor érkezett Tapolcára Asbóth János
író, aki gyönyörűnek találta a panorámát. Bécsben 1805-ben megjelent útleírásában számolt be
élményeiről.
1345. szeptember 13.
668 éve
Tapolca és Diszel vidékén említi a hadiutat egy
határjáró oklevél.
1863. szeptember 13.
150 éve
Felavatták a tapolcai zsinagógát.
1453. szeptember 14.
560 éve
V. László megerősítette Ujlaki Miklóst Hegyesd
vára és tartozékai birtokában, amit 1451-től
zálogba bírt a Rozgonyiaktól.
1928. szeptember 16.
85 éve
„Új népművelési titkár, Zalavármegye alispánja
Nagy Jenőt – a tapolcaiak lelkes és fiatal tanítóját
– a tapolcai iskolánkívüli népművelési ügyek
titkári teendőivel megbízta.”
1933. szeptember 18.
80 éve
Rubik Ernő bábáskodásával megalakult Tapolcán a Sportrepülő Egyesület.
1848. szeptember 19.
165 éve
Csány László Vargha Lajos főszolgabíróhoz írt
leveléből tudjuk, hogy a nádort 1848. szeptember
19-én 11 órára Tapolcára várja.
1848. szeptember 26.
165 éve
Ez idő tájban a tapolcza-járásbeli nemzetőrök
2000-en vannak, zászlóalj-parancsnokuk
Vigyázó Ferencz.
1853. szeptember 30.
160 éve
Bezárták az 1851 óta működő postát.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

hat. Ezek közül az egyik legnagyobb
tömeget megmozgató a szüreti vígasság,
amelyet a Csobánc-hegy lábánál tartanak
minden esztendőben. Idén szeptember
14-én gyűltek össze a népünnepélyre.
A szőlő, szőlősgazdák ünnepén az égiek
kis híján megtréfálták a szervezőket, de
mire a templom mögötti téren összegyűlt a
felvonulásra érkezett tömeg, minden adott
volt egy nagyszerű szüreti kavalkádhoz.
A több száz főre dagadt népünnepély
résztvevőit Samu Ferenc kisbíró tréfás köszöntője után, idén is rendőrségi felvezetés mellett a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar vezette. Utánuk a szőlőharangos
legények, a település vezetői, a borlovagrendi tagok, majd a feldíszített lovaskocsin vagy éppen teherautón, traktoron utazó menyasszony és vőlegény, népdalkörök, táncosok és tréfás jelmezekbe öltözött
kicsik és nagyok, de nem hiányozhattak a
talicskával felvonuló „iparosok”, a veterán, szelíd és vadmotorosok sem.
A szokásos útvonal után érkeztek meg a
Csobánc Kultúrházhoz. A bizonytalan
időjárás miatt fedett helyen tartották meg
a kulturális rendezvényt.
A népünnepélyre egybegyűlteket első-

Császár László polgármester és Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke is szólt a szüreti
mulatságról, annak közösségépítő erejéről. Hangsúlyozták, hogy a hagyományok
őrzése mellett a városrésznek komoly a
borokhoz való kötődése. Évről-évre jobb
helyezéseket érnek el a megmérettetéseken, emellett nem elhanyagolandó, hogy a
környék turisztikai látványossággal is bír.
Bakos György pohárköszöntője után kezdetét vette a hajnalig tartó szüreti kavalkád, rengeteg fellépővel. Bódi Lajos és
zenekara ezúttal is fergeteges hangulatot
varázsolt, de legalább ilyen sikerrel lépett
színpadra az Ezüst Kükapu Táncegyüttes, a Nagyvázsonyi Tánccsoport, a Raposkai Gézengúz, a Jövő-MeNŐ Tánccsoport, a Balatonederics Pipitér Gyermeknéptánc, a Csobánc Népdalkör, a Halászi
Népdalkör, a Monostorapáti Vegyeskar, a
Belly Flame Hastánccsoport, a tehetséges
fiatalokból álló Sansz-együttes, valamint a
Retro Voice formáció is.
A kulturális blokk után kezdetét vette a
hajnalba nyúló eszem-iszom, dinom-dánom, a szüreti bál, amelyen a talpalávalót
az SMS-együttes „húzta”. Dancs István

Megnyílt
a „Kultúr-Kapu”
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű beruházás részeként,
mintegy 247 millió forintból újult meg a
Tamási Áron Művelődési Központ, amelynek ünnepélyes „Kultúr-Kapu” nyitására szeptember 20-án került sor.
A szép számmal megjelent meghívottat elsőként Császár László polgármester köszöntötte,
aki rövid beszédében kiemelte a projekt keretein belül megvalósult áldozatos csapatmunkát, amelynek köszönhetően megújulhatott,
megszépülhetett a helyi kultúra „fellegvára”.
Rédli Károly, a Tapolca Kft. ügyvezető
igazgatója is a város első emberének gondolatait folytatva mutatott rá, a beruházás többi
elemével együtt a település, a helyi polgárok,
nem utolsósorban az idelátogatók érdekeit is
szolgálják ezek a felújított objektumok.
– A szeptember 20-ai ünnepélyes kapunyitástól egészen szeptember 28-ig várjuk az
érdeklődőket – mondta Bognár Ferenc, az
intézmény igazgatója. Majd a sokszínű és
változatos műsorokra, programokra hívta fel
a jelenlévők figyelmét.
A felújítási munkálatokról szóló kisfilm
megtekintése után pohárköszöntőre került
sor, majd első fellépőként a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar találkozhatott a megújult
hang- és fénytechnikával.
Dancs István
(A TÁMK ünnepi hetének további eseményeiről az októberi lapszámunkban részletesen beszámolunk – a szerk.)

Folytatódnak a hulladéklerakók
rekultivációs munkái
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás
3,5 milliárd forint európai uniós és
hazai támogatást nyert el a régió 33
felhagyott szeméttelepének rekultiválására. A projekt a Tapolcai Kistérségben négy település hulladéklerakóját érinti, a Tapolca-Zalahaláp
mellett a balatonrendesi, a kapolcsi
és a nemesgulácsi lerakót. A kapolcsi
lerakó kivételével mindegyik lerakón már megkezdődtek a munkálatok. A nemesgulácsi lerakó kivitelezése az utolsó fázisba érkezett, a
többi lerakó műszaki átadása a 2013.
4. negyedévben tervezett. A térség
részesedése mintegy 400 millió Ft a
kivitelezés nettó értékéből.
A Társulás 158 települése 33 régi
hulladéklerakó telepének rekultiválása
történik meg a 2014 decemberéig a
projektnek köszönhetően. A rekultiváció
eltérő műszaki megoldásokkal zajlik a
különböző lerakóknál, attól függően,
hogy milyen régen hagytak fel az adott
szemétteleppel, milyen a hulladék összetétele. A teljes projekt során mintegy 390

ezer négyzetméter felületet állítanak
helyre, ami több, mint 3 millió köbméter
hulladékot tartalmaz.
A Tapolcai Kistérségben is jól haladnak a kivitelezéssel. A nemesgulácsi
lerakó elkészült, műszaki átadása 2013.
szeptember végére tervezett. A végleges
rekultiváció teljes rétegrend kialakításával valósult meg, ezt követően megtörtént a rézsűvédelem és a terület tájba
illesztése .
A balatonrendesi lerakón is dolgozik a
kivitelező, a hulladék kitermelése, válogatása, rostálása van folyamatban. A projekt keretében átmeneti záró réteggel kerül lezárásra, mivel a hulladéktestben a
bomlási folyamatok még nem fejeződtek
be. A végleges záró réteg kialakítására 10
év elteltével kerülhet sor. A műszaki
átadás 2013. novemberre tervezett.
A tapolca-zalahalápi hulladéklerakó
hulladékkal borított területe 29.000 m2, a
lerakott hulladék 312 000 m3. A projekt
keretében átmeneti záró réteggel kerül
lezárásra, mivel a hulladéktestben a
bomlási folyamatok még nem fejeződtek
be. A végleges záró réteg kialakítására
10 év elteltével kerülhet sor.

Jelenleg a végleges hulladéktest kialakítása, formázása befejeződött, és az
átmeneti záró réteg is elkészült, amelyhez helyben előállított másodnyersanyagot is felhasznál a kivitelező.
A hulladék osztályozásával az volt a
célunk, hogy minél több másodlagos
nyersanyagot használjanak fel.
Ezt követően kiépítésre kerül egy
gázgyűjtő rendszer, a keletkező depó
gázok gázfáklyázóval a helyszínen kerülnek elégetésre. Végső fázisban megtörténik a rézsűvédelem, majd a tájba
illesztés. A műszaki átadás 2013. 4.
negyedévre tervezett.
A kapolcsi lerakót az Önkormányzat üzemeltette, a hulladék befogadása
1982-ban kezdődött. A hulladékkal borított terület nagysága mintegy 5000 m2.
A hulladéklerakó teljes rétegrenddel
egy ütemben kerül rekultiválásra. A munkák október elején kezdődnek. A műszaki átadás 2013. 4. negyedévre tervezett.
A tapolcai kistérség mintegy nettó
400 millió Ft értékben részesedik az
uniós támogatásból a KEOP keretében.
(x)

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon / telefax: +36/88/545-116
info@tep.hu • www.tep.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Segítségnyújtás elmulasztásának bűntette
miatt indított eljárást a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya még
2013. augusztus elején az ellen a 73 éves budapesti férfi ellen, aki elütött egy kerékpárost,
majd sietve távozott a helyszínről. G. Lajos
2013. augusztus 9-én a délelőtti órákban közlekedett személygépkocsijával Tapolcán, ahol

az egyik városszéli bevásárlóközpont felé
tartva összeütközött egy szintén vásárlási
szándékkal a parkolóba hajtó 78 éves kerékpárossal. A gépkocsi vezetője azonban megállás nélkül továbbhajtott, nem győződött meg
arról, az általa elütött idős férfi megsérült-e,
nem szorul-e orvosi ellátásra. A segítségnyújtás nélkül továbbhaladó 73 éves férfi kiléte
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azonban az alapos és szakszerű tanúkutatásnak és adatgyűjtésnek köszönhetően hamar megállapítást nyert. Ellene büntetőeljárás indult,
majd Hatóságunk 2013. szeptember 13-án a
férfi bíróság elé állítását kezdeményezte, s az
ügyben keletkezett iratokat átadta a Veszprémi Járási Ügyészségnek.
Nagy Judit
sajtóreferens

2013. szeptember
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Körkérdés a 2013/2014-es tanévkezdésről

A Tapolcán működő oktatási intézmények
vezetőit arra kértük, hogy adjanak tájékoztatást az új tanév gyermek, illetve tanulói létszámáról, a szakos ellátottságról és a nyári
karbantartási munkálatokról. Kérdéseinkre az alábbi intézményekből érkezett válasz.
Mint Varga Tiborné, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, 258 tanulóval és 42 kollégistával indult az
új tanév. Kilencedik évfolyamon két osztályban 60 diák tanul angol, német emelt szintű
nyelvi és általános tantervű képzés keretében.
A 10. évfolyamon működő olasz nyelvi
csoport mellett szakköri órakeretben is választhatják az érdeklődők az olasz nyelvet. Az
emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások mellett tanórán kívüli órakeretben lehetőséget biztosítanak a középszintű érettségire
való felkészülésre, tehetséggondozásra. A Tapolca Város Önkormányzata által elnyert „A
tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” belügyminisztériumi pályázat keretében 23 millió forint értékben felújításra került a vívóterem és
a tornatermi szárny. A tulajdonos és működtető önkormányzat együttesen 2,5 millió forintot biztosított nyári karbantartási munkálatokra és a belső udvar felújítására.
A tankönyvcsomagok a tanévkezdésre megérkeztek, csak a nyelvkönyvek egy része
került később kiszállításra.
•••
Szollár Gyula igazgató arról tájékoztatta lapunkat, hogy szeptember 1-jétől iskolájuk

hivatalos neve Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája.
Az iskola jelenlegi tanulói létszáma 524 fő.
Az új tanévben egy szakközépiskolai és három szakiskolai osztályt indítottak a 9. évfolyamon. Így az intézmény nappali képzésére 112 tanuló iratkozott be. Ezen kívül 30
fővel elindították a szakmunkások szakközépiskolájának esti tagozatát. Ebben az évben három új szakképzéssel – cukrász, hegesztő, hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő – szélesítették kínálatukat. Az oktató-nevelő munkához
a pedagógus létszám rendelkezésre áll, 6 fő
óraadó segíti a gyakorlati képzést. Törvényi
változások miatt ifjúságvédelmi felelős alkalmazására ettől a tanévtől nincs lehetőségük, a
feladatkört szétosztották a pedagógusok között.
Megtörtént az iskola nyári karbantartása. A
rendelkezésre bocsátott összegből elsősorban
érintésvédelmi felülvizsgálatot kellett elvégeztetniük, illetve a legfontosabb fertőtlenítő
meszeléseket, padok javítását oldották meg.
A megrendelt tankönyvek augusztus végén
érkeztek meg az iskolába.
•••
– A Szász Márton Iskola és EGYMI a
tanévet 170 tanulóval kezdte – tudtuk meg
Stolár Mihály igazgatótól – többségük hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű. A
szakiskolában kertimunkás, pék és pék-cukrász képzés folyik. Első alkalommal indult a
HÍD-II-program, amelynek keretében a 15.
életévüket betöltött – és hat osztállyal rendelkező – tanulók általános iskolai bizonyít-

ványt és szakmát szerezhetnek. A felnőttek
számára kertimunkás, számítógépes adatrögzítő, sütőipari és gyorspékségi munkás szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség.
A karbantartási munkálatok során az egészségügyi festések megtörténtek. A megrendelt
tankönyvek időben megérkeztek. – Köszönetemet fejezem ki Tapolca Város Önkormányzatának, hogy vállalta az általános iskola
tetőszerkezetének javítását és a pék tanműhely kialakítását – tette hozzá az igazgató.
•••
– A Tapolcai Általános Iskola neve szeptember 1-jétől megváltozott, Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola lett. Ez a névváltozás
nem érinti a Kazinczy és Batsányi Tagintézmény mindennapjait, csupán a „felirat” változott – tudtuk meg Bajner Imre igazgatótól. Az
új tanévet 1149 tanuló 49 osztályban kezdte
meg az iskolában, köztük 145 elsős 7 osztályban. 3 normál tantervű osztály a Kazinczyban,
1 normál és 1 emelt szintű, ének-zene tantervű a Bárdosban, míg 2 két tanítási nyelvű a
Batsányiban. Az első és az ötödik évfolyamon – kötelező jelleggel – erkölcstan oktatás
kezdődött, illetve a szülők szabad választása
alapján a felekezeti hit- és erkölcstan oktatás.
A tavalyi évben elkezdett mindennapos testnevelés felmenő rendszerben folytatódik.
Mindegyik intézményegységben volt
nyári tisztasági meszelés. A Kazinczyban 1
tanterem műpadló cseréjére, a Bárdosban
8 tanterem parkettájának lakkozására, a
Batsányiban pedig az ebédlő almatúra cse-

réjére is sor került többek között.
•••
– A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola 150 tanulóval kezdte meg a tanévet – tájékoztatta lapunkat Rohály János igazgató. Szakos ellátottságuk majdnem teljes, jól
felszerelt szaktantermekkel rendelkeznek. Az
iskola továbbra is nagy hangsúlyt fektet a művészeti oktatásra (rajz, népének) és a sportolásra.
Az eredményes felkészülést segíti, hogy az
iskola épülete folyamatosan megújul: tovább
szépült az iskola bejárati része, osztálytermek
és folyosók teljes felújítást kaptak, az udvaron járólapozás és térkövezés is történt. A
tankönyvek beszerzésében és kiosztásában semmilyen probléma nem merült fel, köszönhetően a felelősök jó szervezésének.
•••
Horváth Zoltánné, a Tapolcai Óvoda vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy az óvoda
négy tagintézményben működik 20 óvodai
csoporttal, 25 fős átlag csoportlétszámmal. Az
óvoda nyitva tartása alatt csoportonként 2 óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, két
óra fedési idővel. A színvonalas nevelőmunkát
1-1 szakképzett dada segíti.
A Kertvárosi Tagintézményben a bejárat
előtti előtető átalakítása, a Szivárvány Tagintézményben a földszinti folyosó festése, az
Alkotmány utcai épületben három ablak
korszerűsítése, a Barackvirág Intézményegységben pedig a villámhárító helyre állítása
történt meg a nyári karbantartási munkálatok
során.
N. Horváth Erzsébet

Dr. Barsi Ernő kötődése Tapolcához Boldog születésnapot, Marika néni!

Ez év nyarán – 93 éves korában elhunyt
dr. Barsi Ernő főiskolai tanár. A népzenekutató, hegedűművész, református pap
több szállal kötődött Tapolcához.

(Sály, 1920. június 28. –
Győr, 2013. augusztus 8.)
A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége nevelőinek többsége valamilyen formában tanítványa volt. A közelmúltban két alkalommal tartott Tapolcán előadást az idős mester; – erről az Új Tapolcai
Újság megemlékezett.

90. születésnapját nemcsak Győr városa
és az ottani főiskola ünnepelte, hanem vidéki együttesek is, többek között a TapolcaDiszeli Népdalkör. Vezetőjük, Kocs Ida hálával emlékezett rá: – Nagyon sokat köszönhetünk neki, hisz szakmai tanácsaival, szeretetével egyengette a népdalkör útját. Nagy
része volt abban, hogy erre a szintre eljutottunk. A magyar népdal kincseiből sokat
átadott nekünk; ezért örökké hálásak leszünk neki.
Gyűjteményes kötetét: „Végigmentem badacsonyi főutcán” a Bárdos Lajos Általános
Iskola adta ki 3000 példányban. Egy másik
kötete bemutatóján az iskolai énekkar és
tánckar kísérte el a Mestert Ausztriába, Alsóőrbe. Badacsonyi kötetét főiskolákon, művelődési központokban népszerűsítették, ill. kézikönyvként hasznosítják.
A Tapolcán működő népfőiskolának alakulásától kezdve minden évben vendége volt.
A tapolcai protestáns templomban együtt
énekelt Szabó Emőke református tiszteletes
asszonnyal és édesapjával a tőlük kapott
kottából. A környékünkön gyűjtött népdalok,
gyermekjátékok gyűjtése, lejegyzése terén
segítségére volt D. Fekete József – jegyezte
meg Ernő bácsi minden előadásában.
Szerteágazó műveltsége, hitből, szeretetből végzett szolgálata, embersége, mosolya
általános tiszteletet vívott ki; emléke feledhetetlen, tanulságos, példamutató.
Jávori Lászlóné – G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Havasi

Képünkön Horváthné Németh Edit, Császár László és középen az ünnepelt
Születésének 90. évébe lépett Májer zott: – Már félrapid üzemmódban tevékenyJánosné Marika néni. A víg kedélyű ünne- kedem. Ezzel arra utalt, hogy amellett, hogy a
pelt büszkén mesélte, hogy jelenleg is ház körüli teendők közül sok mindent még
abban a házban él, a Zöldfa utcában, mindig maga végez el, családtagjai segítségét
amelyben annak idején 1923-ban meglátta szívesen veszi, örömmel fogadja.
A neves ünnepnap alkalmából Császár
a napvilágot.
Elmondása szerint sohasem fordult meg a László polgármester és Horváthné Németh
fejében, hogy elhagyja szeretett városát. Dol- Edit, a körzet önkormányzati képviselője egy
gos, szeretettel teli életét két gyermeke, négy üveg Tapolca Város Borával, virágcsokorral
unokája és két dédunokája teszi teljessé, férje és Orbán Viktor miniszterelnök oklevelével
halála óta bennük találja meg a boldogságot. köszöntötte fel Marika nénit otthonában.
Havasi Gábor
Egészségi állapotáról viccesen így fogalma-

Levelesládánkból – Köszönet mindenért
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem, hogy az alábbi köszönőlevelem az
újságban megjelentetni szíveskedjék!
Köszönet mindenért!
Létezik-e ebben a rohanó, és széteső világban összefogás?
Azt mondom, igen! Talán nem mindegy,
hogy hol élsz! Nekem Tapolca a minden! Itt
születtem, és tán ide is temetnek el. Azt látom,
és tapasztalom, hogy itt élnek azok az emberek, akik, ha baj van, azonnal cselekednek,
és összefogva megtalálják a megoldást!

6

2013. szeptember

Történetem már nem ismeretlen! Postás
Józsi és a párom balesetet szenvedett a „világ
végén”. Telefonálásuk után ki kellett gondolnom, hogyan tudnék én innen segíteni Nekik!
Aztán, mint oly sokan mások, a világhálón
tettem közzé, hogy mi történt, és mit szeretnék. Segítség kellett, de azonnal. Szállás, ellátás, autómentő, kórház. Ez utóbbi volt a
legkönnyebb, hiszen minden sérültet a legközelebb eső kórház baleset sebészetére visznek
a mentősök. Józsit, aki súlyosan sérült, azonnal a Miskolci Megyei Kórházba szállították.
Az internet segítségével páromnak is sikerült pár órán belül megoldást találni arra,

hogy miként oldja meg azt, hogy az énekes
mellett maradjon. Miután közzé tettem a felhívást, azonnal, számomra ismeretlen emberek írtak, adták az ötleteket, címeket, és minden hasznosnak vélt információt!
Egy kedves hölgy, név szerint Páhi Katalin
szinte mindent, és azonnal megoldott. Őt nem
ismertem (ismerőseim megosztása után olvasta a felhívásomat), de mint igaz barát,
azonnal szállást, és lehetőségeket kínált nekünk. Ezúton is szeretném megköszönni Neki,
hogy Gáborom ott tudott maradni, és ápolni
Józsit!
Rajta kívül szeretném megköszönni Nek-

Új Tapolcai Újság

tek, Tapolcaiak, hogy vagytok, és köztetek élhetek.
Köszönöm, hogy egy emberként fogtok
össze, ha baj van, és cselekedtek. Teszitek ezt
úgy, hogy én szinte észre sem veszem, honnan
jön a segítség. Hiszek Bennetek, hiszek
abban, hogy igenis létezik még az ilyen szétesőben lévő világban is összetartás! Rohanunk, nem figyelünk másokra, de ha baj van,
egy emberré válunk a bajbajutottal!
Köszönöm barátaim, köszönöm Tapolca!
Hálás szeretettel és tisztelettel:
Szálingerné Nagy Ibolya

CIVILTÉR

Isten éltesse, Marika néni!

Nyugdíjas találkozó
A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete szeptember 13-án a Szent
György Panzióban tartotta a nyugdíjas tanácsi dolgozók, köztisztviselők találkozóját.
A megjelenteket Csaba Dezső elnök köszöntötte, majd Benczik Zsolt, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal vezetője szólt az intézményrendszer kialakulásának szükségességéről, felépítéséről

és az elkövetkezendő időszak fejlesztési terveiről. Sági István alpolgármester a Kormányhivatal és az Önkormányzat kapcsolatáról, az elkülönült és a megosztott feladatokról
beszélt, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy
problémáikkal bátran keressék fel a Polgármesteri Hivatalt, körzetük önkormányzati
képviselőjét, vagy Őt, magát.
Végezetül Tóth Csaba, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke ismertette az átalakult Társulás feladatait.

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A találkozó kötetlen beszélgetéssel, ünnepi ebéddel ért véget

– Köszönöm, hogy gondolt rám a város – mondta Marika néni
Szép hagyomány, hogy Tapolca polgármes- töltötte, ahol most fogadta a vendégeket. Mint
tere és a körzet önkormányzati képviselője mondta, dolgos évtizedeket tudhat maga mököszönti a település 90 éves, vagy ennél idő- gött. Örömmel beszélt családjáról, a 3 fiáról,
sebb polgárait.
egy leányáról, a 15 unokájáról és a 15-nél is
Így történt ez augusztus 28-án is, amikor több dédunokájáról. Napjai lassan és csendeCsászár László polgármester és Sági István al- sen telnek. Mivel a szeme már nem a régi,
polgármester Orbán Viktor köszöntő levelével, ezért inkább rádiót hallgat napközben. Gyeregy csokor virággal, Tapolca Város Borával és mekei és unokái gyakran látogatják, ápolják,
egy ajándékutalvánnyal érkezett a 90. születés- gondoskodnak róla.
napját ünneplő Csetey Lászlóné Marika nénihez.
– Nagyon szeret engem a családom, de én
Marika néni Tapolcán született, már gye- is szeretem őket – mondja meghatottan az
rekkorát is abban a Mónus Illés utcai házban ünnepelt.

MESTERSÉGEM CÍMERE

„Nagyon fontos az, hogy a kirakat igaz legyen”
Interjúalanyom, Horváth Magdolna mesterségének pontos megnevezéséhez a Magyar Értelmező Kéziszótárt hívtam segítségül. Dekorál – ige, (ünnepélyes alkalomra) feldíszít, dekorációval lát el. Dekoratőr
– fn. 1. Műv. Belső díszítést tervező (és
végző) szakember. 2. Szính. Díszlettervező.
3. Szính. Díszletező munkás. Magdira mindegyik meghatározás igaz, csak a kirakatrendező hiányzik a felsorolások közül.
– Igazság szerint talán nem is én választottam ezt a mesterséget, hanem az édesanyám –
mondja Magdi. – Szerettem rajzolni, szakkörbe jártam Szőllősi Máté és Barcza Tibor
művésztanárokhoz. Miután nem vettek fel a
Képzőművészeti Főiskolára, édesanyám úgy
döntött, hogy beírat a dekoratőröket képző iskolába, Budapestre.
– Nem tiltakoztál a döntés ellen?
– Nem. Sőt, örültem neki. A szomszéd fiúk
mellett jómagam is gyakran időztem az ezermester édesapám műhelyében, és Ő szeretettel, türelemmel válaszolt kérdéseinkre, sőt,
gyakran el is magyarázta, hogy mit, miért tesz
azért, hogy az adott eszköz újra működőképes legyen. Míg engem az inspirált, hogy
egy anyagból miként lesz használható – és
szép – eszköz, addig hugom az édesapám
fényképezésének titkait „leste el”. Belőle így
lett fényképész, a szakmában dolgozik ma is.
– Vidéki kislány a pesti rengetegben.
Miként tudtál eligazodni és beilleszkedni?
– A kezdeti nehézséget viszonylag hamar
legyőztem, „hasonló” társak közé kerültem.
Olyanok közé, akiket éppúgy hajtott a kíváncsiság, mint a tanulni akarás. Sok művészettörténeti óránk volt neves művészekkel,
így ma már nem is csodálkozom azon, hogy
azok, akiknek titkolt vágya az volt, hogy
mégis csak képzőművészek legyenek, meg is
valósították álmaikat. Bennem a „művészt”
legyőzte az, hogy egy dekoratőrnek szinte
minden nap újat és újat kell „alkotnia”, és a
visszajelzés is szinte azonnal megérkezik. Ha
a kirakat „megérinti” a járókelőt, eljut hozzám is az elismerés. A kereskedők azt hiszik,
hogy az áru állítja meg a leendő vásárlókat,

holott a kirakatban lévő installáció kelti fel
elsőként az érdeklődést. Nagyon fontos az is,
hogy a kirakat igaz legyen. Amit az mutat, az
legyen bent az üzletben is.
– Emlékszel még az első kirakatodra?
– Igen. Budapest belvárosában egy gyermekruházati bolt kirakatát kellett elkészítenem.
– Az iskola elvégzése után Budapesten maradtál, vagy hazajöttél Tapolcára?
– Hazajöttem, mivel a Pannonkerrel kötöttem tanulmányi szerződést. Ma is nagy öröm

volt.
– Melyek azok a megbízások, amelyekre
szívesen emlékszel vissza?
– Valójában a legkisebbtől a legnagyobbig,
a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig, a megállítótáblától egy ünnepség díszletéig mindegyik kedves volt és ma is kedves nekem.
Hiszen a megrendelő nagyon sokszor rám
bízza, hogy én találjam ki, mi lenne jó a vállalkozásához. Ezzel az a „baj”, hogy azonnal
beindul a fantáziám, szinte nem ismer hatá-

Magdi színházi díszletek készítését is
számomra, hogy többen emlékeznek az akkori
kirakataim némelyikére. Kezdő koromban
talán az egyik legjellegzetesebb ténykedésem
az volt, hogy egy 3 méteres ruhanyulat készítettem a Wollák ABC-be húsvétra. Amikor
megnyíltak a határok, a ’90-es évek elején még
Svédországba is elmentem szép és különleges
anyagokat vásárolni. Ott kérdezték is tőlem,
hogy Budapestre viszem-e. Nem – mondtam,
egy dunántúli kisvárosba, Tapolcára.
– Bizonyára ebben a szakmában is vannak
szakmai megmérettetések, versenyek. Indultál
ilyeneken?
– Igen. Két országos versenyt is nyertem.
Az egyik egy budapesti könyvkiadó kirakata

örömmel vállalja el
rokat, de a „szülöttjét” is nekem kell megszelídítenem, azaz lehoznom a földre. Igazi
kihívás volt az a feladat, amikor a Geszti
Péter vezette ÁSZ-műsorhoz a szervező
Németh Krisztina engem bízott meg a helyszín díszleteinek elkészítésével. A város jelképeiből, jellegzetes épületeiből állítottam
össze a dekorációt. A Tavasbarlang éppúgy
helyet kapott benne, mint ahogy a tónál lévő
malomkerék. Ezt forgathatónak készítettem
el, de a műsor gazdái nem merték megforgatni, mert attól tartottak, hogy nem fog működni. Ma is sajnálom, hogy nem bíztak az alkotásomban.
– Alkalmazottból miként lettél vállalkozó?

Fotó: N. Horváth
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– Nem volt más választásom. A rendszerváltás idején már a Komfortnál dolgoztam, ahol a
leépítésekkor azt mondták, hogy vagy munkanélküli leszek, vagy vállalkozni fogok. A két
fiam miatt érzett felelősség arra késztetett, hogy
az ismeretlent válasszam. Nem beszélek a kezdeti nehézségekről, hiszen azokat mindenki megtapasztalta, aki akkor hasonlóan döntött. Nem
bántam meg, hogy ezen az úton indultam el.
– A fiaid követtek ezen a pályán?
– Az idősebb, Ákos szintén dekoratőr lett,
a fiatalabbik, Gábor pedig az ausztriai munkavállalásból most készül hazajönni, már ismerkedik a szakmával. Az Ő segítségüknek is
köszönhető, hogy az Egry József utcai műhelyemet korszerű gépekkel szerelhettem fel.
– Rajtuk kívül másnak is átadtad a több
évtizedes tapasztalatodat?
– Igen. Voltak tanulóim. Közülük nem egy
lett grafikus, vagy éppen belsőépítész, de van
olyan is, aki a szakmánál maradt, mint én.
– Nem bántad meg, hogy „csak” a szakma
művésze lettél?
– Nem. Egy percig sem. Ez a szakma is
képzelőerőt, kreativitást igényel. Az újabb és
újabb anyagok és megoldások újabb és újabb
kihívásokat jelentenek. Nagy öröm számomra, hogy a munkámmal valamilyen szinten
hozzá tudok járulni egy-egy vállalkozás, üzlet, rendezvény sikeréhez. Gyakran megyek
vissza a megrendelőimhez, hogy megtudakoljam, milyen hatást ért el a dekorációm.
– Ha jól tudom, nemcsak Magyarországon ismertek a munkáid, de külföldre is eljutottál velük.
– Igen. Nemzetközi vásárokon rendeztem
már dunántúli, benne Tapolcát is bemutató
pavilonokat. Emlékezetes számomra az is,
amikor Bécsbe vittük Tapolca és a Badacsonyi Borvidék jó hírét, és ehhez az én installációim adták a hátteret.
– Ha a munka mellett marad szabadidőd,
mivel kapcsolódsz ki? Festesz? Rajzolsz?
– Nem. Azok már nem vonzanak. Kertészkedem, a családommal foglalkozom. És
természetesen az unokámmal, a kis Gáborral
töltök minél több időt.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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„Ez az érem a tiéd is”
Augusztusban lesz egy éve, hogy megtaláltuk egymást. Hatos Gábor olimpiai bronzérmes szabadfogású birkózó visszatérő, kisebb sérüléssel bajlódott akkor és gyógytornászt keresett. A véletlen úgy hozta, én legyek az. Azóta tudom, ez nem volt véletlen…
Mindig az volt az álmom, hogy sportolókkal
foglalkozzam. Egyrészt, mert nagyon szeretem
szinte az összes sportágat (Pl.: kézilabda, kosárlabda stb.), másrészt a főiskolán érdekelt a sport
rehabilitáció és a traumás sérülések gyógytornája. Aggódva fogadtam el ezt a megtisztelő
feladatot, mert Gábornak a teste a munkája, a
munkaeszköze. A karrierje volt a kezemben. A
kezdeti idegességen aztán úrrá lettem, és ebben
a zalaegerszegi egészségügyi főiskola tanárai
segítettek. Minden tudásomat mozgósítanom kellett, és az órákon hallott bölcsességeik, tapasztalataik csak úgy csengtek vissza a fülemben.
Próbáltam olyan technikákat alkalmazni
nála, amivel kivédhetők a sérülések, a fájdalmak enyhülnek, jobb lesz a mozgás koordinációja stb.

Eljött a március, az Európa-bajnokság Grúziában. Írt sms-t Gabi: „Szerencsésen ideértünk, nincs fitnessterem, a tornateremben, ahol
edzünk, nincs fűtés, de itt vagyok és harcolok!”
Hétközben volt a verseny napja. Emlékszem, dolgoztam a Markusovszky Kórház
Rehabilitációs Osztályán. Végig drukkoltam
a napot a betegeimmel, akik szintén nagyon
szorítottak, hogy minél jobb eredményt érjen
el a vasi sportoló.
Gabi párja, Kriszti folyamatosan értesített,
hogy nyeri a meccseket, ráadásul úgy, hogy
ellene akciópont nem is született. Sajnos, nem
sikerült az aranyérem, de így is nagyon büszke voltam rá, hiszen az ezüstérem előrelépés,
mivel addig „csak” bronzérem volt a legjobb
eredménye.
Mikor eljött hozzám az EB után, hozta az
ezüstérmét, beakasztotta a nyakamba, és azt
mondta: „Ez az érem a tiéd is!”
Nem tudom, van-e ennél jobb érzés egy
gyógytornász számára, aki sportolókkal dolgozik. Szerintem nincs.
Vadas Judit

Felettünk a csillagok

76. rész
Csillag nélküli bolygók

Korábbi becslések szerint galaxisunkban
akár 200 milliárd olyan bolygó található,
amelyek nem csillag körül keringenek,
hanem szabadon haladnak pályájukon a
csillagközi űrben.
Ezekről a magányos bolygókról eddig úgy
tartották a kutatók, hogy eredetileg egy-egy
bolygórendszer részét képezték, ahonnan az
idők folyamán kidobódtak. Infravörös tartományban végzett megfigyelések azonban
felvetették annak a lehetőségét, hogy ezek az
égitestek akár kicsi, sötét felhőkben is létrejöhetnek és nem szükséges egy fiatal csillag
körüli protoplanetáris korong a létrejöttükhöz.

A kutatások célpontja a 4600 fényévre
található Rozetta-köd volt, ahol száznál több
kis méretű felhő, vagyis globuletta található.
Méretük nem éri el a Nap és a Neptunusz
távolságának 50-szeresét, ami igen kicsi-nek
mondható. Tömegük nem éri el a Jupiter
tömegének 13-szorosát, ami még bőven a
bolygótartományba eső tömeg.
Carina Persson, a kutatócsoport egyik tagja szerint ezek a globuletták olyan sűrű, kompakt objektumok, melyek többsége nagy
sűrűségű maggal rendelkezik, tehát saját
gravitációjuk hatására bolygókká (a nagyobb
tömegűek akár barna törpékké) állnak össze.
Huszák László

Tamási Áron Művelődési Központ
október programjai
04. 14 óra: Aradi Vértanúk Emlékünnepség. Helyszín: Katonai Emlékpark. Ünnepi beszédet mond: Bodor Tamás TÁI Kazinczy Ferenc Tagintézménye, tagintézményvezető. Közreműködnek: TÁI Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói; 17. 14 óra: Deák Ferenc Emlékünnepség. Helyszín: Deák Ferenc u. 21. Emlékező beszédet mond: Frang Vivien Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, igazgató helyettes.
2013. október 14. 19 óra: Tamási Áron Színházbérlet: Körúti Színház: Én és a kisöcsém
– zenés bohózat – Koltai Róbert, Placskó Emese, Gyebnár Csekka… Információ: Tapolca,
Tamási Áron Művelődési Központ, Kisfaludy u. 2-6. Tel:87/411-323. Műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
Filharmónia bérletek vásárolhatók a Tamási Áron Művelődési Központban:
Időpontváltozás! A Filharmónia koncert első időpontja: 2013. november 30.
2013. november 30.: Angelica Leánykar vezényel: Gráf Zsuzsanna; 2014. január:
Mendellsohn Kamarazenekar; 2014. március: A 47.Budapesti Nemzetközi Zenei Verseny
Nemzetközi Fuvolaversenye díjnyertesének bemutatkozó hangversenye. Bérlet ára: 3500 Ft.
Állandó programjaink: Életmód Klub: első foglalkozás október 22. 18 óra, havi egy alkalom; Bridzs Klub: csütörtök 16.30 óra; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09.0012.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00; Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16.00-19.00; Baba-mama Klub: első foglalkozás október 17. csütörtök 10.00-12.00;
Hastánc: péntek 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: új! Október 1. kedd 18 óra.

Gyógynövények
Citromfű
Népies elnevezései: orvosi citromfű, citromszagú melissza, méhfű, mézfű, igaz nádrafű, macskaméz, mézelke.
Kellemes, citromra emlékeztető illatú, fehér virágú, évelő növény. A virágok kb. 1 cm
hosszúak, fehérek vagy kékesek. A csésze
hengeres, harang alakú. Hajtásait és levelét
érdemes szedni, a leveleket virágzása kezdetén, amely július-augusztusra esik.
Illóolajának nyugtató, görcsoldó, szélhajtó
és antibakteriális hatást tulajdonítanak, míg a
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citromfű készítmények vírusellenes sajátossága az ajakosvirágúak típusos cserzőanyagainak tulajdonítható. Kivonatait gyakran
alkalmazzák ideges gyomor és bél, valamint
szívpanaszok, valamint az álmatlanság enyhébb tüneteinek kezelésére.
Tea készítése: 1 csésze forró vízbe helyezzünk 3 teáskanálnyi citromfű-levelet, majd 10
perc állás után szűrjük le. Naponta 3 csészével (többször 1-1 csészével) fogyasszunk 4-6
héten át. Ideges állapotban, depresszió esetén
igyuk. Folyt. köv.
HL

Szólj, síp, szólj ! . . .
„A társaságban született ember nem önmagáé.” (Kölcsey)
Törvényektől szabályozott társadalomban élünk, de a törékeny törvény nem elég az
eszményi társadalmi együttéléshez. Tudatlan gyermek, könnyelmű, felelőtlen felnőtt
áthágja azt – vélt vagy valós előnyök reményében.
A kísértés mindenkit megkörnyékezhet kritikus helyzetben. De egy belső hang, belső
törvény – amire rá kell nevelnünk magunkat, ránkbízottakat – megszólal, tusakodik, s ez a
harc, a lelkiismeret harca már érték. Vagy azonnal győz a jó, vagy súlyos tanulság árán.
(Égeti a lopott holmi, visszaadja; kárt tett – jóváteszi; rágalmazott, hazudott –
BOCSÁNATOT KÉR.)
Ha nyilvánosságra kerültek a nagy vétkek, és a bűnös nem vallja be, nem teszi jóvá, ott
már folyamatosan eltemették/elnémították a lelkiismeretet, újabb bűnöket hordva rá.
A törvény pedig tehetetlen!!!
A jól nevelt és edzett lelkiismeret azonban minden helyzetben elirányít s nem hagy
végképp elbukni.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Fazekas János dr.
bányagépész mérnök, közgazdász, vezérigazgató
(Badacsonytördemic, 1945. szeptember 14. –
Budapest, 2007. december 29.)
Édesapja is bányamérnökként, a Közép Dunántúli Kőbánya műszaki vezetőjeként dolgozott. Az esztergomi Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikumban érettségizett 1964-ben. Még ebben
az évben felvették a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára.
Tanulmányainak befejezése után, 1969-ben mindjárt a Bakonyi Bauxitbánya Vállalathoz
került. A gépüzemnél lett mérnök majd főművezető. Közben elvégezte a közgazdaságtudományi egyetemet, 1985-ben a miskolci egyemen lett műszaki egyetemi doktor. 19901991-ben az Oxfordi Menedzserképző oklevelét szerezte meg. A vállalat gazdasági tanácsadója, majd 1983-1989-ben a vállalat igazgatója, 1991-2002 között vezérigazgatója.
Szakmai érdeklődése a szerteágazó technológiai kérdésektől, a munkaszervezés, munkabiztonság, ergonómia stb. problémáin át a vállalatszervezés sokirányú kérdésköréig rendkívül széles volt.
A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat visszafejlesztése során nehéz döntések sokaságát kellett
meghoznia. Korrekt, népszerű és sikeres vezető volt. Szakértelmét, emberi tartását, munkabírását munkatársai sokra értékelték. 2002-ben a Magyar Alumínium Rt. stratégiai igazgatója lett. Betegsége súlyosbodására tekintettel innen kérte nyugdíjazását 2006 májusában.
Munkája mellett különböző szakmai megbízatások sokaságát vállalta és látta el lelkiismeretesen. 1984-től a Veszprémi Akadémiai Bizottság Szilárdásvány-bányászati Bizottságában
dolgozott, 1988-tól a Bányászati és Földtani Munkabizottság elnöke, 1993-tól az MTA
Bányászati Tudományos Bizottság tagja, 1994-1998 között az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület elnöke. Fontos szakmai írások szerzője, társszerzője volt.
Munkásságát számos elismerés, magas kitüntetés kísérte. 2001-ben MTESZ Díjat kapott,
Tapolca Város díszpolgára lett. 63 évesen hunyt el. A badacsonytördemici új temetőben
nyugszik.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Kanászpecsenye dödöllével

Hozzávalók (4 személyre): 4 szelet (120 g/szelet) sertésjava, 300 g csirkemáj, 150
g füstölt szalonna, 1 db vöröshagyma, 1 db paradicsom és
zöldpaprika, 80 ml étolaj, só,
bors, majoránna, pirospaprika,
kevés liszt a húsok sütéséhez.
A dödölléhez: 500 g krumpli,
kb. 250 g liszt, 1 pohár tejföl,
1 evőkanál pirospaprika, 60 g
zsír (szalonnazsír), 1 fej vöröshagyma, só.
Elkészítése: A húst klopfoljuk, sózzuk,
meghintjük borssal, megforgatjuk lisztben,
majd az olajban, egy közepes serpenyőben
kisütjük, és félretesszük. A szalonnát és a
megtisztított vöröshagymát apró kockára
vágjuk és a hússütéshez használt serpenyőben kicsit megpirítjuk. A megmosott, cikkekre vágott paradicsomot és paprikát hozzáadjuk, és tovább pirítjuk. Közben a csirkemájról
eltávolítjuk az ereket, szívet (és ha van rajta,
akkor nagyon óvatosan az epét), majd félbe-

vágjuk, és beletesszük a serpenyőbe. Összepirítjuk, majd
fűszerezzük sóval, borssal,
pirospaprikával, majoránnával. Kevés vizet öntünk alá és
rátesszük az elősütött húsokat, lefedjük, pár percig pároljuk. Tálalásig melegen
tartjuk. Közben elkészítjük a
dödöllét. A megtisztított kockára vágott krumplit sós vízben megfőzzük, majd a levében összetörjük. Állandó keverés közben annyi lisztet adunk hozzá, hogy
lágy tésztát kapjunk. A felhevített zsíron
megpirítjuk a megtisztított apróra vágott vöröshagymát, megszórjuk a pirospaprikával, és
kanállal beleszaggatjuk a krumplis masszát,
és enyhén megpirítjuk. Tányérra formásan elhelyezzük a dödöllét, majd tejföllel meglocsoljuk, mellé tesszük a húst, majd befedjük
a májraguval, és tűzforrón tálaljuk.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Felhívás
Kedves Nő Klub Tagok! Parlamenti látogatás minden érdeklődőnek!
További információ és jelentkezés: e-mailben (sodett@freemail.hu), telefonon (06-20/4674467 Balázsné Kiss Éva, 06-20/298-2703 Buzás Gyula, 06-30/529-6271 Varga Károlyné).
Hozzátartozókat, barátokat, érdeklődőket is sok szeretettel várunk!

Új Tapolcai Újság

SPORT

Molnár Zoltán országos bajnok
A közelmúltban Szentendrén rendezett országos tájfutó sprint-bajnokságon Molnár
Zoltán, a Tomcsányi Ford-Honvéd SE
versenyzője aranyérmet szerzett.
Szentendre nem első alkalommal volt a
sprint országos bajnokság helyszíne. Most a
versenyszámot a Skanzen helyett a versenyre
igazán alkalmas belvárosi területen futhatta a
mezőny. A versenyközpont a Bükkös-patak
és a 11-es főút találkozásánál volt. Így a két különböző jellegű terep egyaránt elérhető volt.
A selejtező pörgős pályái a Püspökmajorlakótelep házai között kanyarogtak. A papírformának megfelelően az esélyesek gond nélkül kvalifikálták magukat a délutáni döntőbe.
A Tomcsányi Ford-Honvéd SE nyolc versenyzővel állt rajthoz, közülük heten kerültek
a döntőbe. Junior női kategóriában Domán

Fruzsina, férfi kategóriában Balogh Zsombor,
Zoboki Mihály, Vajda Zsolt, Verseszki Tibor,
Domán Gábor, és Molnár Zoltán. A finálé
terepe aztán már a zegzugos utcáiról ismert
belváros volt. A várakozásnak megfelelően a
kevesebb útvonalválasztási-lehetőséget kínáló pályákon inkább a futósebesség alapján
alakult ki a sorrend. Molnár Zoltán szoros
küzdelemben szerzett bajnoki címet. Vereszki
Zoltán 15 másodperces hátránnyal a 6. helyen
végzett.
A tájfutók következő bajnoksága a csapatbajnokság lesz, amit Salgótarjánban rendeznek meg. További hír még a tájfutókról,
hogy Domán Gábor és Geréd László szeptember 27-28-án Görögországban áll rajthoz
a Spartathlon 246 km-es versenyen. Szurkolunk nekik, szurkolunk értük!
AE

Élményeim
a vívó világbajnokságról
Az idei évben
Budapesten, a
Syma Csarnokban rendezték meg a
felnőtt vívó
világbajnokságot. A magas színvonalon és profi
körülmények között augusztus 5-12. közötti megmérettetésen 89 országból 732
vívó jelent meg.
Mint sok más fiatal vívó, én is szerettem
volna jelen lenni a hazai rendezésű világversenyen. Mivel a heti belépő sok pénzbe került
volna, így jelentkeztem önkéntes segítőnek.
Megkaptam a lehetőséget arra, hogy a több,
mint száz önkéntessel együtt jelen legyek és
pástbrigádosként segédkezzem, miközben nézhettem a profi vívókat. Párbajtőrözőként engem legjobban ez a szakág érdekelt, de, amikor időm engedte, néztem a többi magyar
vívót is. De leginkább Boczkó Gábor és Rédli

András asszóit követtem, mivel ők is tapolcaiak és esélyesek voltak az egyéni versenyben is.
A tatai VB felkészítő táborokban én is jelen voltam, mint edzőpartner, hogy segíteni
tudjam a magyar válogatott felkészülését. Így
még inkább szurkoltam nekik. A legeslegjobb
élményem az volt, mikor a lelátóról óriási
szurkolással támogatni tudtam a magyar
párbajtőröző csapatot, amely egy egész napos
kemény harc után a döntőben az ukránokat
legyőzve világbajnok lett. A közönség hangja
bennem is felelevenítette a tavaszi kadet
Európa-bajnokság döntőjében átélt hangulatot, amikor értünk szorított minden magyar a
csarnokban.
A sportélményekkel teli héten az is külön jó
volt, hogy sok vívó barátommal találkozhattam, és együtt drukkolhattunk a hazai kard, tőr
és párbajtőröző válogatottnak. Huszonegy
évvel ezelőtt Imre Géza háromszoros világbajnok párbajtőröző is önkéntesként volt jelen
a budapesti rendezésű felnőtt világbajnokságon. Bízom benne, hogy a történelem ismétli
majd önmagát...
Siklósi Gergely

Alapfokú sakkoktatás
A Tapolca VSE Sakk Szakosztálya alapfokú sakkoktatást indít 2013
októberétől.
Az oktatás 2014. június 15-ig, a tanév befejezéséig tart. Az oktatásra
jelentkezhetnek Tapolca Város és körzetének 1-2. osztályos leány és fiú
általános iskolás tanulói, valamint nagycsoportos óvodások (is).
Az oktatás hetente két nap: szerda: 16.00-17.00-ig; szombat: 9.00-10.00-ig tart. Részvételi
díj: 3000 Ft/fő/hó. Első oktatási nap: 2013. október 2-án (szerda) 15.45-kor.
Az oktatás helyszíne: Tamási Áron Művelődési Központ (Kisfaludy u. 2-6.)
Jelentkezni lehet: Paréj József, mobil: 06-70/227-3077

Dr. Papp Pál-Csermák József
Kalapácsvető Emlékverseny

Remek hangulatban zajlott az idei kalapácsvető emlékverseny, amelyről nem hiányoztak a jelenlegi legeredményesebb magyar dobóműhelyek legjobb magyar utánpótlás-versenyzői.
Augusztus 24-én a kalapácsvető emlékverseny hagyományosan a Malomtó partján, a
panteonfalnál kezdődött a koszorúzással,
ahol városi vezetők, sportolók, sportvezetők
helyezték el koszorúikat, virágjaikat a remek
sportemberekre emlékezve.
Az öt korosztályra kiírt verseny a városi
sporttelep kiválóan előkészített pályáján zajlott.
Mintegy 80 indulót regisztráltak a rendezők, köztük volt 11 éves és 48 éves is.
A délelőtti programban a gyermek, serdülő
és ifjúsági dobók álltak a dobókörben, délután a juniorok és a felnőttek repíthették el
kalapácsaikat.
Pars Krisztián, a szám olimpiai bajnoka, világbajnoki ezüstérmese csak azért nem tudott
részt venni a tapolcai versenyen, mert ebben az
időben Zágrábban világkupa versenyen indult

(a zágrábi versenyen aranyérmet szerzett –
a szerző megjegyzése). Orbán Éva, világbajnoki 8. helyezett azonban itt volt, és végignézte,
végigszurkolta a tapolcai dobóversenyt.
Az utánpótlás-versenyzők közül minden
„nagy név” (Völgyi Helga – ifjúsági világbajnoki 2. hely, Gyurácz Réka – ifjúsági
világbajnoki aranyérmes, Banga Beatrix-U20-as junior Európa-bajnoki bronzémes,
Pásztor Bence, Nagy Gergely) a dobókörbe
állt, s kiváló versenyzést mutatott be.
A Veszprém megyei versenyzők közül remek egyéni csúcsot (68.64) dobott a Pápai SE
versenyzője, Nagy Gergely, aki ezzel az eredménnyel nyerte a felnőttek versenyét, s vehette át egy évi megőrzésre a Csermák
József-vándorserleget.
A juniorok versenyén a VEDAC kiválósága, Pásztor Bence volt a legjobb: 73,18-as dobással .
A dobogósok ajándékokat vehettek át
Horváth Ferenc fafaragótól, az érmeket pedig
Csermák József életnagyságú fotója előtt. AE

Rajt az NB II-es bajnokságban
A kézilabdát szeretők és a szurkolók az
alábbiakban olvashatják az NB II-es
hazai rendezésű női és férfi kézilabdamérkőzések sorrendjét.
A női és a férfi
mérkőzéseken a felnőtt
csapatok 14 órakor, a juniorok 16 órakor kezdenek. Mindkét szakág szeretettel várja szurkolóit!

Hajrá Tapolca!
Nők: szept. 22. TVSE-Sárvár; október 06.
TVSE-Komárom; október 20. TVSE-Győri
Audi ETO KC III.; november 10. TVSECelldömölk; november 24. TVSE-Körmend.
Férfiak: szeptember 29. TVSE-Szentgotthárd; október 13. TVSE-Veszprémi Egyetem
SC; október 27. TVSE-Községi SE Tarján;
november 17. TVSE-Tatabánya KC II.
Antal Edit

Dabason strandkéziztek a szenior hölgyek
Az erős mezőnyben az idei évben is képviselte Tapolcát az XXL női szenior strandkézilabda csapat Dabason augusztus közepén az országos szenior strandkézilabda
döntőn.
A Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett verseny minden nyáron az utolsó strandkézilabda megméretés, amelyen az ország
minden részéről érkező szenior női és férfi
csapatok találkoznak a homokpályán. A tapolcai hölgyek már hosszú évek óta résztvevői
ennek a vidám hangulatú sporteseménynek.
Az idei esztendőben egy kicsit másképp zajlottak az események, mert az MKSZ a hagyományos kétnapos tornát egynaposra módosította. A 12 női és 4 férfi együttesnek így egy
nap alatt kellett lepörgetni a mérkőzéseket (csoportmérkőzések, helyosztók, döntők), ami
megnövelte az egy napon lejátszott meccsek
számát, és erőteljesen igénybe vette a szeniorok

szervezetét, fizikálisan és mentálisan is.
Mindettől függetlenül mindkét nem képviselői állták a „sarat”, szívvel-lélekkel küzdöttek,
alázattal játszották a játékot, bizonyítva a fiatalok előtt (a felnőtt, ifjúsági strandkézilabda
kvalifikációk kétnaposak, napi maximum három mérkőzéssel, a szeniorok egy nap alatt 6
mérkőzést játszottak).
A tapolcai hölgyek is állták a sarat, nagyot
küzdöttek minden mérkőzésükön, így a végelszámolásnál a középmezőnyben fejezték be a
versenyt.
A lányok ezúton szeretnének köszönetet
mondani támogatóiknak, mert az ő segítségük
nélkül nem tudtak volna részt venni a hagyományos sporteseményen (Flexibil Top Kft.,
Gárdos Tamás, Horváth Zoltán, Kóczián Tibor,
Molnár József, Pannon Sütő Kft., Rompos
virágbolt, Sportház Tapolca, Szabó optika ).
Antal Edit

Rövid sporthírek, eredmények
TÁJFuTÁS:

Két remek eredménnyel tértek haza a tapolcai
tájfutók a Veszprémben rendezett ötnapos
Hungária kupa elnevezésű nemzetközi versenyről. Molnár Zoltán a legfiatalabb szenior kategóriában, az M 35 A-ban aratott győzelmet. Öt
napból négyet megnyert. A hölgyek 21 C kategóriájában pedig Domán Fruzsina volt a legjobb.

LABDARúGÁS:

Augusztus 17-én elkezdődött a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. A TIAC Balatonalmádiban nem a legjobban vette a rajtot,
2:1 arányban vereséget szenvedett. A tapolcai
gólt Szűcs Adrián lőtte a 36. percben.
A 2. fordulóban hazai pályán döntetlenezett a
tapolcai gárda a Devecser együttesével.
Hatala Krtisztián 89. percben lőtt góljával
sikerült az egyenlítés, az 1 pont megszerzése.
A harmadik és a negyedik fordulóban nagy
zakót kaptak a tapolcaiak. Előbb Gyulafirátóton szaladtak bele egy 5:2-es vereségbe (tapolcai gólszerző: Szűcs A. 2), majd hazai pályán a Peremarton gárdájától kaptak ötöt egy

hazai ellenében (Tüske M). Az ötödik fordulóban a Herend vendégeként parádézott az
eddig játékát nem találó fiatal tapolcai csapat.
0:4-es félidő után a második játékrészben ezt
megduplázva 0:8-as tapolcai siker született
(gólok: Tüske M. 3, Simon 2, Hatala, Szűcs
A., Sabján).
Elkezdődtek a IV. osztályú küzdelmek is. A
„Déli” körzetben induló Tapolca VSE az 1. fordulóban hazai pályán a Sümegprágától szenvedett vereséget 2:4 arányban, majd a második
fordulóban ugyanilyen arányban Apácatornán.

NőI LABDARúGÁS:

A női keresztpályás labdarúgó-bajnokság
első és második fordulóját játszották le. Az
elsőben Tapolcai ÖFC-Bakonynána SK 2:4
(2:1) Góllövő: Gyarmati Renáta. A második
fordulóban megszületett a siker. Csabrendek
FC-Tapolcai ÖFC 0:9 (0:4)
Góllövők: Gyarmati Renáta 6, Kakuk Szandi,
Szabó Vivien, Tóth Bernadett 1-1.
A bajnokság előtt két felkészülési mérkőzésen gyakoroltak a lányok. Zalaapáti-TVSE-

Honvéd 2:7 (Gyarmati 3, Torma 2, Kakuk,
Szabó 1-1). TVSE-Honvéd-Gyenesdiás 14:2
(Gyarmati Renáta 5 Szabó Vivienn 4 Kakuk
Szandi 3 Tóth Bernadett 2)

SAKK:

A 2013/2014-es évadot sikerrel nyitotta az
NB I/B-ben újra induló Tapolca Rockwool
VSE sakkcsapata. A remek bemutatkozásra
Szombathelyen került sor, a Haladás VSE
otthonában. Haladás VSE-Tapolca Rockwool
VSE 4,5:7,5.
NB II-es csapatunk, a Tapolca VSE-Kölcsey
Nyomda ugyan 5,5:6,5 arányban vereséget
szenvedett a Lövő SE csapatától, mégis dicséret illeti a sakkozókat (nyolc általános iskolással állt fel a tapolcai csapat ) a nagyszerű
helytállásért az NB II éllovasa ellen.
A Tapolca VSE Sakk Szakosztály Zánkán rendezte a 42. Balaton Kupa Nemzetközi Sakkcsapatversenyt. Az idein 18 csapat mérte
össze tudását, és küzdött a díszes trófeáért. A
tapolcaiak eredményei. 2. lett a Tapolca
Rockwool VSE, mindössze fél ponttal lema-
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radva a dobogó legmagasabb fokáról. A Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda gárdája a negyedik helyet szerezte meg.
Az egyéni villámversenyen tapolcai győzelem született Nagy Zoltán FIDE-mester révén, Buzás Bertalan az előkelő 5. helyen zárt.

TRIATLON:

Az Ábrahámhegyen rendezett Balatonfelvidéki Triatlon-körverseny 3. fordulójában két
tapolcai triatlinista is a dobogóra állhatott. Az
50-54 éves férfiak kategóriájában Trümper
Gerald ezüstérmes lett, a 31-34 éves nők között Bárány Nóra az előkelő harmadik helyezést érte el.

DZSúDó:

Zánkán rendezték a Balaton Kupa amatőr fesztivált, ahol 11 klub 53 versenyzője lépett tatamira, köztük a salföldi Simon Judo Club dzsudokáival, akik most is remek eredményeket
értek el több kategóriában. Aranyérmesek lettek:
Farkas, Horváth Csaba, Horváth Gábor. Ezüstöt szereztek: László, Gacs, Molnár, Nagy. AE

2013. szeptember

9

KÉPES HÍREK

Nagyszerű kezdeményezés

II. Városi Sportnap
Idén is megrendezték a Dobó Lakótelep
Családjaiért Egyesület szervezésében a
Városi Sportnapot, amelynek szeptember 15-én a Honvéd (régen: Mereszjev)
Sporttelep adott otthont.
A napfényes, őszi délutánon a Tapolcai
Sportakadémia SE, a helyi karate szakosztály és a Tradi Center Íjászbolt (Keszthely)
is bemutatkozott, a Tapolcai Rendőrkapitányság égisze alatt – Nagy Judit vezér-

letével – kerékpáros ügyességi versenyre is
sor került, de teszt keretein belül is számot
adhattak a fiatalok elméleti tudásukról.
Akiket a sportágak kevésbé vonzottak,
azok számára trambulin és légvár nyújtott
kikapcsolódási lehetőséget.
A II. Városi Sportnap záróakkordjaként
csapatverseny zajlott, majd a mozgás után
„levezetésként” a bográcsban főtt finomságból falatoztak a résztvevők.
DI

Fotó: Dancs

A hal-kategória győztese a MÁV csapata lett
Hamisítatlan kora őszi idő fogadta azokat a nevezőket, akik szeptember 7-én
– a Petőfi-ligetben – részesei voltak a Tanúhegyek Egyesület által, hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. Nemzetközi Grill Versenynek.
Az indulók között voltak szerb, horvát,
albán, észt, francia, bolgár és török nemzetiségűek.
A három tagból álló szakértő zsűrinek
nem volt könnyű dolga. A tradicionális sertés, hal és csirke mellett voltak egyéni specialítások is. Mezőssy Tamás, Csiszkó
Gábor és Gerencsér András alkotta trió
hosszas tanakodás után a következő módon döntött:

Az abszolút 1. hely és a vele járó vándorserleg tulajdonosa a Thüringiai Grill
nevet viselő Ányosi László, aki nyárson
pörgetett, sörrel locsolt tarjacsíkkal ejtette
ámulatba a bírálókat. A Grill Lányok a
képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, a harmadik hely az Igazgatók
Rendje formációnak jutott. Minden induló
ajándékot és oklevelet kapott.
A rendezvény keretein belül meghirdetett „Világ legjobb barátja” címet a Szerbiában élő Csonka Antal nyerte el.
Móger Péter és Németh Tibor harmonikajátéka legalább annyira ínyencségnek minősült,
mint a grill-csodák. Vastapssal jutalmazták a
Tördemic Néptáncegyüttes fellépőit is.
DI

Mini KRESZ-pálya a kicsiknek
Az Európai Mobilitás Hét keretein belül
szeptember 19-én Mini KRESZ-pályát
avattak a Juhász Gyula utcában.
Mint Császár László polgármester elmondta, az eddig is közösségi térként működő, de már erősen amortizálódott terület most új és nagyon szükséges „feladatot”
kapott. A kerékpározni tanuló, vagy éppen

szülők kényelmesebben felügyelhessék
gyermeküket, de ezzel az is volt a célunk,
hogy az ittlakóknak, az ide jövőknek egy
újabb közösségi színteret biztosítsunk –
tette hozzá a polgármester.
– Nagy örömmel teszek eleget a felkérésnek – mondja Horváth Gyula. – Örülök,
hogy értelmes célra, a gyerekek érdekében

Fotó: Dancs

A karate szakosztály bemutatója: Páhi Tamás és Katona Krisztina (fekete
öv) vezetésével
Kedves Nézőink!
A Tapolcai Városi Televízió 2013. szeptember 23-án átállt a digitális sugárzásra. Műsoraink a 28-as csatornán, az 530 MHz-es frekvencián foghatók! Aki digitális vételre alkalmas televízióval vagy
set-top boxszal rendelkezik, itt talál minket!
Üdvözlettel: A TVT stábja

Észrevettük, Ezüstöt érő fotó
szóvátesszük...
„Itt van az ősz, itt van újra…” Petőfi
Sándor egyik legismertebb versének sora éppen aktuálissá vált. Esősre fordult
az idő, aminek különösen azok nem örülnek, akik a vasútállomásról a Petőfiligetbe a „hivatalos” úton, vagyis az aluljárón keresztül közlekednek.
Több olvasónk is felháborodásának adott
hangot, hogy szinte napról-napra több járólap jön föl a helyéről, ezáltal még nagyobb
területen keletkezik botlásveszély. Arról nem
is szólva, hogy eső esetén, idézem az egyik
helyi polgárt: „A Malomtóból kell bérelni
csónakot, hogy átjussak a „túlsó partra”!”
Vajon meddig fog tartani ez az áldatlan
állapot?
Dancs István

Fotó: Dancs

Képünkön a díjnyertes fotó

Várak, Kastélyok Magyarországon – „Fotópályázat 2013 Tavasz-Nyár” címmel e
témában lehetett nevezni a Facebook
közösségi portálon, maximum hat pályamunkával.
Kollégánk – Dancs István – egy fotóval
nevezett az országos megmérettetésre a mikosdpusztai Mikos-Zierer-kastélyról készített kompozíciójával, amellyel II. helyezést
ért el. Gratulálunk!
NHE
A következő lapzárta időpontja: 2013. október 22.
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Tapolca Város lapja
Fotó: Dancs

Csak ügyesen!
már tudó kicsik ezen a pályán elsajátíthatják a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket. Ehhez segít hozzá a pálya szélén felállított, a fontosabb KRESZjelzéseket ismertető tábla. A pálya vállalkozói felajánlásból valósulhatott meg, a
karbantartási, működtetési feladatokat pedig az Önkormányzat látja majd el. – Ehhez kaptunk óriási segítséget a Juhász
Gyula utca 41. szám lakótömbjének közös
képviselőjétől, a nyugalmazott rendőr
Horváth Gyulától. Köszönet a vállalkozónak és a felügyeletet felvállaló közös képviselőnek. A bekerített pálya mellett nemcsak azért helyeztünk el padokat, hogy a
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épült ki ez a pálya, ahol nemcsak a biztonságos kerékpáros közlekedést tanulhatják
meg, de önfeledten játszhatnak is. NHE
(Az Európai Mobilitás Hét további
eseményeiről az októberi lapszámban
írunk – a szerk.)

Fotó: Dancs

A Petőfi-ligethez vezető aluljáró
amortizálódási folyamatának újabb
adalékai

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály októberi túraterve
5-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
12-én Balatonfüred-Koloska-völgy-Tamás-hegy-Lóczy-barlang-Balatonfüred
19-én Nagyvázsony-Balatonhenye-Kapolcs
26-án Tapolca-Zalahaláp-Haláp-hegy-Véndek-hegy-Tapolca
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/
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