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– A Tapolca-házat, ezt az emberi akarat-
ból épülő otthont ünnepeljük ma. Ez az
ünnep kettős gyökerű – hangsúlyozta
Császár László polgármester március 28-án
Tapolca Város Napján a Tamási Áron
Művelődési Központban.

– Nemcsak az Isten-adta élettéré ma itt a
főszerep, de minden nemzedéké, amely előt-

tünk járt. A városért cselekvők, a magvetők
ünnepe ez a szép, tavaszi nap. Azoké, akik –
mintegy kötőanyagként – hozzáadták hitüket,
akaratukat, reményüket és nem utolsó sorban
szeretetüket az évezredek óta épülő Tapolca-
házhoz – tette hozzá a város első embere.

/Összeállításunk a 4. oldalon „A Tapol-
ca-házhoz minden polgára...” címmel./
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Tapolca ünnepelt
Április 6-án hazánk választópolgárai 
a szavazóurnákhoz járultak, hogy
döntsenek arról, kik vezessék az orszá-
got az elkövetkezendő négy évben. 
A választás eredményeként a FIDESZ-
KDNP szövetség kétharmados többsé-
get szerzett a 199 fős Parlamentben.

Veszprém megye 03. számú egyéni
választókerületében 22 jelölt indult az
országgyűlési képviselőségért. A szava-
zókörökben megjelent választópolgárok
száma 42.119 volt. Átjelentkezéssel és
külképviseleten szavazók beérkezett borí-

tékjainak száma 1.324. Szavazókörönként
megjelent választópolgárok száma össze-
sen 43.443. Urnában és beérkezett boríté-
kokban lévő szavazólapok száma: 43.422.
Érvénytelen szavazólapok száma: 380.
Érvényes szavazólapok száma: 43.042.

A választás eredményeként a 03. számú
egyéni választókerület országgyűlési kép-
viselője Lasztovicza Jenő lett. Az ered-
mény április 15-én 16 órakor jogerőssé
vált, fellebbezés nem érkezett.

/További információk a 2. oldalon a 3.
számú választókerület eredményei címmel./

Országgyűlési választás 2014

Lasztovicza Jenő, a FIDESZ-KDNP egyé-
ni országgyűlési képviselőjelöltje az ápri-
lis 6-ai egyfordulós országgyűlési válasz-
táson Veszprém megye 03. számú egyéni
választókerületében 18.570 érvényes sza-
vazattal megnyerte a választást.

A térség választópolgárainak akarata sze-
rint Lasztovicza Jenő 1998 óta – azaz már az
ötödik ciklusban – képviseli a 3. számú
választókerület polgárainak érdekeit az
Országházban. A Megbízólevél átadására  a
választókerület polgármestereinek jelenlété-
ben április 17-én került sor a Tamási Áron
Művelődési Központban.

/Lasztovicza Jenővel készített interjúnk a 3.
oldalon „Továbbra is becsületesen...” címmel./

Ötödször 
a Parlamentben

Fotó: N. Horváth

A városi ünnepen Emléklapot vettek át azok a vállalkozók, akik a volt lakta-
nya területén gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő tevékenységbe kezdtek

Fotó: N. Horváth

Dr. Kajtár György, az OEVB elnöke
adta át Lasztovicza Jenő országgyű-
lési képviselőnek a Megbízólevelet

Fotó: TVT

Knolmajer Ferenc köszöntőjében az ünnepi borhét eseményeit is ismertette

250 milliós kormányzati támogatásból és
100 milliós önkormányzati önrészből
megújul a Városi Strand. A beruházás
megkezdését jelképező alapkőletételre
március 27-én került sor.

A tervek szerint egy nagymedence, egy
gyermekmedence, egy termálmedence és

egy kiszolgálóépület kialakítására kerül
sor. 

A strandfürdő termálvízszükségletét a
Bakonyi Bauxitbánya Kft-től megvásárolt
kút fogja biztosítani.

/Írásunk az 3. oldalon Megtörténtek a
kezdő lépések címmel./

Megújul a Városi Strand

A huszonkettedik alkalommal megren-
dezett Szent György-hegyi Napok meg-
nyitójának résztvevőit Knolmajer Ferenc,
a Szent György-hegy Hegyközség elnöke
köszöntötte a Nyári Pincénél.

Az április 23. és 27. között zajló borün-
nepen nemcsak a 2013-as év borai verse-

nyezhettek egymással, de az ínyencek a
gasztronómia és a bor randevújának a része-
sei is lehettek. A borutak és a színes vasár-
napi felvonulás már hagyományos és elen-
gedhetetlen eseményei a borünnepnek.

/Írásunk a 7. oldalon Borünnep a Szent
György-hegyen címmel./

Borünnep a Szent György-hegyen

Fotó: Minorics

Az alapkövet Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke és Császár László polgármester helyezte el a
strandot működtető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Gebhardt
Gyulának a segítségével



Ünnepélyes keretek között, a 03. számú
választókerület polgármestereinek jelenlété-
ben vette át Megbízólevelét Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő dr. Kajtár Györgytől,
az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság elnökétől április 14-én a
Tamási Áron Művelődési Központban. Az
átadó ünnepségen részt vett dr. Imre László,
a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyző-
je, a Területi Választási Iroda vezetője is.

– A rendszerváltás óta ez a 7. választás –
mondta dr. Kajtár György. – Lasztovicza Jenő
1998-ban, 16 évvel ezelőtt mérette meg magát
először, mint képviselőjelölt. Azóta minden
választást megnyert. Hármat már az első fordu-
lóban, egy eredményét pedig a második fordu-
ló döntötte el. Míg a mostani választásig 2 for-
dulós volt a rendszer, addig ma már egyfordu-
lós, és a képviselők száma is jelentősen csök-
kent: 386 helyett ettől az évtől 199 fő lesz a Par-
lamentben. A körzethatárok változása miatt
újabb települések is kerültek a 03. számú válasz-
tókerülethez – tette hozzá dr. Kajtár György, majd
a Megbízólevelet átadva gratulált Lasztovicza
Jenőnek, aki az 5. parlamenti ciklusát, azaz a 16.
évet kezdte meg az Országházban.

Lasztovicza Jenő a Megbízólevél átvételét
követően arról szólt, hogy ő sem akar mást,
mint amit a Fidesz-kormány ígért, folytatni
azt a munkát, amit elkezdtek. – Úgy szeretnék
dolgozni ezért a közösségért az Országgyűlés-
ben, mint ahogy eddig is tettem; tisztességgel,
becsülettel, a legjobb tudásom szerint, hogy az
Önök szemébe és a tükörbe is bele tudjak nézni
minden nap. Annak, hogy ma is itt állhatok,
hogy a 16. évemet kezdhetem meg a parlamen-
ti munkában, azt is jelenti számomra, hogy a
térség szavazópolgárainak többsége is úgy
értékelte, hogy tisztességesen végeztem a mun-
kámat, volt és van eredménye a tevékenysé-
gemnek. Ezúton is szeretnék köszönetet mon-

dani mindazoknak, akik támogatták törekvé-
seinket. Az eredményeink közösek, hiszen
csak az együttműködés, a közösség érdekében
végzett munka hozhatja meg a gyümölcsét –
hangsúlyozta Lasztovicza Jenő és az elkövet-
kezendő évekre is támogatást, együttműkö-
dést kért a választókerület településeitől, pol-
gármestereitől, polgáraitól.

Végezetül meghatottan mondott köszönetet
családjának, feleségének, amiért az elmúlt
másfél évtizedben mellette álltak, támogatták
munkáját, mert mint mondta, biztos családi
háttér nélkül ez nem sikerülhetett volna így.

Ughy Jenőné, Tapolca jegyzője, az Ország-
gyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Iroda vezetője tájékoztatót adott arról, hogy
Veszprém megye 03. számú választókerületé-
hez 60 település és azon belül 116 szavazókör
tartozott. – Mindenütt rendben lezajlott a
választás, a szavazás napján rendben kinyitot-
tak a szavazókörök, a Szavazó Bizottság tag-
jai megjelentek. A nap folyamán probléma,
rendkívüli esemény nem történt. A Szavazó
Bizottságok a törvénynek megfelelően végez-
ték munkájukat. Az OEVB helyi székhelye a

Városháza volt. Már a választást megelőző idő-
szakban a jogszabályok ismeretében végezték
feladatukat a munkatársak és döntöttek bizo-
nyos ügyekben. A választás jó lebonyolítását
szeretném mindenkinek megköszönni. Köszö-
nöm dr. Imre László megyei jegyzőnek, a Terü-
leti Választási Iroda vezetőjének az útmutatást,
köszönet a Helyi Választási Iroda vezetőinek,
a kollégáimnak, a települések jegyzőinek, az
ottani munkatársaknak, a delegáltaknak, a sza-
vazatokat számláló bizottságok tagjainak, min-
denkinek, aki bárminemű módon segítette, hogy
a 2014-es országgyűlési választás a 03. számú

választókerületben zökkenőmentesen lezajlott
– mondta Ughy Jenőné.

Császár László polgármester pohárköszöntő-
jében gratulált Lasztovicza Jenőnek, és felidézte
azokat a 16 évvel ezelőtti eseményeket, amikor
együtt indultak a politikai pályán. – Az elmúlt
másfél évtized sok sikert hozott, ennek egyik
záloga az volt, hogy Lasztovicza Jenő nagyon
jó csapatjátékos – mondta a polgármester. Majd
a térség további összefogását és Lasztovicza Jenő
segítségét kérte, hiszen – mint hangsúlyozta – a
sikerhez együttműködésre van szükség.       NHE
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás 87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető 87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető 87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető 87/511-150
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető 87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető: 87/511-152
Polgári védelem:              87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Já-
rási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt 87/511-410
Hivatalvezető-helyettes: 
Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Hatósági Osztály:   Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ: 
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/511-280 ; Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@lab.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes: 
Zsadányiné Kovács Judit 87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.
Tel.: 06-87/414-485
E-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 13.00-17.00 óráig, kedd: 7.30-
17.00 óráig, péntek: 7.30-12.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók: 
8300 Tapolca, Hősök tere 11. 
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság: 
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a májusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban kerül-
nek megtartásra:
Császár László polgármester:
május 5. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
május 12. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
május 19. 13:00-15:00        Császár László

polgármester

A 03. számú választókerület eredményei
Veszprém megye 03. számú egyéni választókerületében 2014. április 6-án eredmé-
nyes volt az országgyűlési választás.

A szavazás eredménye:
Választópolgárok száma összesen: 72.527 fő. Szavazóként megjelentek száma

összesen: 43.443 fő (59,9%). Érvényes szavazatok száma: 43.042.

Dr. Horváth József (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 11.769 (27,34%)
Stumpf Mariann (SEM) 181 (0,42%)
Szabó Ferenc (A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT) 234 (0,54%)
Bogdán Levente (MCP) 44 (0,1%)
Kottán Georgina (ÚMP) 38 (0,09%)
Barbalics Antal (KTI) 232 (0,54%)
Tóth Tibor (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) 147 (0,34%)
Lázár Péter László (ÉLŐLÁNC) 80 (0,19%)
Kónya Krisztián Zsolt (JESZ) 96 (0,22%)
Dobó Zoltán (JOBBIK) 10.110 (23,49%)
Kócs Felicián Gábor (ÚDP) 34 (0,08%)
Lasztovicza Jenő (FIDESZ-KDNP) 18.570 (43,14%)
Németh Ferenc (MGP) 47 (0,11%)
Bándliné Keserü Judit (ÖP) 65 (0,15%)
Guzslován Gábor (LMP) 1.276 (2,96%) 
Horváth Ferenc (EU. ROM) 32 (0,07%)
Széll Tamás (ÚGP) 87 (0,2%)

A megválasztott országgyűlési képviselő: 
LASZTOVICZA JENŐ (FIDESZ-KDNP).

Átvette Megbízólevelét 
Lasztovicza Jenő 

országgyűlési képviselő

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenőt a Megbízólevél átadására családja is elkísérte

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Remondis Tapolca Kft. neve
NHSZ Tapolca Kft.-re változott! 

Az elérhetőségek, az ügyfélszolgálat
helye és rendje változatlan maradt: Cím:
8300 Tapolca, Halápi u. 33. Lakossági
ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
Személyesen és telefonon (87/321-567):
hétfő: 8-12 óra; kedd: nincs; szerda: 7-19
óra; csütörtök: nincs; péntek: 8-12 óra.
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig
0-24 óra. Császár László 

polgármester

Tájékoztató



A Veszprém megyei 03. számú választóke-
rületben Lasztovicza Jenő, a FIDESZ-
KDNP jelöltje 18.570 szavazattal, azaz
43,14%-kal nyerte el az országgyűlési kép-
viselőséget. Az ötödik parlamenti ciklusát
megkezdő képviselőt arra kértük, hogy
tekintsen vissza az elmúlt 15 évre, illetve
fogalmazza meg a jövőre vonatkozó terveit.

– Képviselő Úr! Gratulálok az elért eredmény-
hez, és arra kérem, hogy elevenítse fel azokat a
megvalósult feladatokat, amelyekre a legbüszkébb.

– Köszönöm a gratulációt, és köszönöm min-
denkinek, aki rám szavazott, ezzel is jelezve,
hogy továbbra is megtisztel a bizalmával. Ígé-
rem, hogy a legjobb tudásom szerint, szívvel és
lélekkel végzem ezután is a munkámat. A ké-
résére válaszolva, nehéz lenne és nem is tudom
megmondani, hogy mire vagyok a legbüszkébb.
Minden ciklusban történtek olyan szép, nagy
volumenű, de olyan apró dolgok, események is,
amelyekre nagyon jó visszaemlékezni. Amire
viszont nagyon büszke vagyok az az, hogy a tér-
ségünk két nagy kihívásnak is meg tudott felel-
ni az elmúlt években. Az egyik az volt, amikor
a bauxitbányászat megszűnt a térségben és az
ebből fel tudott állni, talpon tudott maradni.
Tapolcán és térségében abból, hogy a legna-
gyobb foglalkoztató vállalat bezárt, nem követ-
kezett be humán katasztrófa, mint ahogy Ajkán
annak nevezték a MAL bezárását követő hely-
zetet. A másik ilyen kihívásra akkor kellett jó
választ adni, amikor a helyőrséget – minden erő-
feszítésünk ellenére – megszűntették Tapolcán.
A két laktanya egyszerre történő bezárása rend-
kívüli helyzetet teremtett, de a város vezetőivel

közösen meg tudtuk oldani, hogy a település
tovább fejlődjön. Új irányvonalat tűztünk ki
Tapolca jövőjét illetően, és ennek a gyümölcse
lassan már be is érik. A volt laktanyák területé-
re olyan vállalkozások települnek, amelyek nem-
csak munkahelyeket őriznek meg, de a gazda-
ságélénkítő hatásuk mellett újakat is teremte-
nek. Azt gondolom, hogy az említett kihívások-
ra adott jó válaszok hosszú távon meghatároz-
zák majd a térség jövőjét. Ha visszatekintek az
elmúlt 15 évre, akkor beszélni kell azokról a

közös tervekről, célkitűzésekről is, amelyek
megvalósultak. Ilyen a csatornahálózat kiépíté-
se Tapolcán és a diszeli városrészben, az úthá-
lózat olyan szintű fejlesztése, amelyre büszke
lehet a város, mert kevés település mondhatja el
a megyében, hogy ilyen jó minőségű útjai van-
nak. Nemcsak az intézmények, iskolák, torna-
termek, óvodák újultak meg az elmúlt időszak-
ban, de újak is létesültek. Ezek közé tartozik a
közösség háza, azaz a Csermák József Rendez-
vénycsarnok is. De nagy „fegyvertény” volt az
is, hogy az Önkormányzat a Bakonyi Bauxitbá-
nya Kft-től megvásárolta az MMTK, vagy
ahogy a köznyelv mondja, a Fehérház és a volt
Központi Iroda épületét. Az egyikben Tamási
Áron Művelődési Központ néven a város a kul-
túrájának házát alakította ki, a másikban pedig
a Belvárosi Irodaházat. De ha távolabbra tekin-
tek, akkor feltétlenül szólnom kell a sümegi és
a szigligeti várakról is. Emlékezzünk csak rá,
miként néztek ki ezek 15 évvel ezelőtt és hogyan
néznek ki ma, és milyen sokszínű programkíná-
lat várja mindegyikben az oda látogató turistá-
kat. De meg kell nézni a szépen felújított és
bővített Balaton-parti strandokat is, vagy a Ba-
latont ma már „körülölelő” kerékpárút-hálóza-
tot, amelynek kiépítése 2000-ben indult el. A Ba-
laton-part csatornázottságának megoldása pedig
a turizmus fejlődésének létérdeke volt. Sokáig
tudnám még sorolni az eredményeket, sikereket,
hiszen 15 évbe nagyon sok minden belefért.

– Emlékszem arra, amikor néhai Ács János
polgármester úr Tapolca és az idegenforgalom
kapcsolatáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy az
már itt van a városban, csak tenni is kell érte.

– Ez valóban így volt. Hála Istennek, jól gon-
dolkodtunk akkor, amikor az idegenforgalom fej-
lesztéséről döntöttünk. Amikor azokat a kitöré-
si pontokat jelöltük meg, amelyek ennek a növe-
kedését célozták meg. A másfél évtizeddel ezelőtt
kijelölt út azóta is emelkedő pályán van. Meg-
győződésem az, hogy a kisebb ipari tevékenység
mellett a turizmus lesz az, ami hosszú távon meg-
határozza ennek a térségnek a gazdasági jövőjét.

– Képviselő Úr! Milyen célokat tűzött ki
maga elé az elkövetkezendő 4 évre?

– Megfogalmazott céljaim között elsősorban az
szerepel, hogy szeretném tovább folytatni a meg-
kezdett munkát. Nagyon fontosnak tartom, hogy
az itt élő polgárok tudják, hogy az ajtóm – éppúgy,
mint eddig – továbbra is nyitva áll mindenki előtt,
ismert a telefonszámom, bárki megkereshet a gond-
jával, problémáival, és ha tudok, segítek. Itt is meg-
köszönve a választópolgárok bizalmát, azt kérem
mindenkitől, hogy egyet fogadjon és higgyen el:
minden cselekedetemet a jó szándék vezérli.

– Mikor „nyit” a Parlament? Lehet-e már
tudni, hogy lesznek-e változások a miniszteri,
államtitkári és egyéb funkciókat illetően?

– A Parlamentnek május 6-áig kell összeül-
nie. A kérdés második felére válaszolva, azok-
ról még nincsenek döntések.

– Azzal, hogy lényegesen kevesebb lesz az
országgyűlési képviselők száma, nehezebb lesz,
vagy könnyebbé válik a parlamenti munka?

– Egyértelmű, hogy az új szabályozás egysze-
rűsíti a munkát. Az országgyűlési képviselő ettől
az évtől nem láthat el más funkciót, csak a
választókerületének ügyeivel foglalkozhat, illet-
ve az ott élők érdekeit képviselheti az Ország-
házban. Az egy kicsit nehezíti a munkát, hogy
nagyobb a választókerület, több emberről kell
felelősen gondolkodni. De véleményem szerint
hatékonyságában jobb lesz az Országgyűlés,
mert sokkal kevesebb a választott képviselő, így
a véleményünk súlya is nagyobb lesz.

– Újságíróként ott voltam akkor is, amikor
1998-ban, 16 évvel ezelőtt a Szent György Pan-
zió épületében átvette a Megbízólevelét, illetve
azóta is mindegyik ünnepségről tudósítottam. Az
elsőn is és a mostanin is meghatottan és kiemel-
ten fontosnak tartva mondott köszönetet a csa-
ládjának azért, hogy Ön mellett áll. Hallva,
látva más és más beiktatást, ez a szívből jövő,
őszinte köszönet nem olyan gyakori, mint ami-
lyennek – véleményem szerint – lennie kéne.

– Az életben nagyon sok olyan terület van, de
mondhatnám azt is, hogy mindegyik ilyen, ahol
biztos és támogató családi háttér nélkül nem
lehet eredményt elérni. Beszélhetünk akár cég-
vezetőről, rendőrkapitányról, vagy gyári mun-

kásról is. Ha teljes odaadással oda akar figyelni
valaki a munkájára, ha felelősségteljesen és
körültekintően akarja ellátni, ha 100%-osan akar-
ja végezni – ami csak nagyon ritkán sikerülhet
–, akkor ahhoz stabil, nyugodt családi háttér
kell. Ha viszont a családdal foglalkozik az ille-
tő, akkor ott kell a legjobb szándéka, akarata sze-
rint helytállnia. Azt gondolom, hogy egy olyan
feleség nélkül, amilyen nekem is van, aki a hát-
térben magára veszi a család gondjait, problémá-
it, aki neveli a gyermekeket, nehéz, sőt lehetet-
len lenne a képviselői munka ellátása. Sajnos, a
negatív példákra a Parlament is alapul szolgál.
Több képviselő már nem az első házasságában
él, sok keserű pillanatot láttam az elmúlt 15
évben. Naponta adok hálát a Jóistennek, hogy
nekem olyan feleséget és családot adott, aki
megérti, hogy az országgyűlési képviselőség
szinte napi 24 órás munkát, készültséget jelent.
Bátran mondhatom, hogy nincs a térségben egy
olyan település sem, amelyben valamilyen
dologhoz, beruházáshoz ne lett volna egy kis
közöm. Az átadások, az avatóünnepségek csak
egy-egy utolsó pillanatát jelzik az azokat meg-
előző hatalmas munkának. Azok csak a külcsínt
mutatják.  Mögöttük rengeteg közös erőfeszítés
van akár a polgármesterekkel, vagy a civil szer-
vezetekkel együttműködve. Ha egy nyertes
pályázatban megfogalmazott elképzelések meg-
valósulnak, akkor azokhoz kb. 1 órás záróünnep-
ség, átadás „jár”. Ennek természetesen örül min-
denki, de a mögötte lévő munka sokkal nagyobb.
Sokan mondják, hogy csak egy telefonbeszélge-
tés kell egy-egy ügy elintézéséhez. Ilyen nincs!
Ha valaki felhív, hogy problémája van, hogy
segítsem megoldani az ügyét, a jó szándék és az
akarat kevés. Sok-sok munka kell ahhoz, hogy
eredményt lehessen elérni. Lehet, hogy egy kívül-
állónak egyszerűnek és könnyűnek tűnik, mert
azt gondolja, hogy egy országgyűlési képviselő
mindent el tud intézni. De nem így van. Sok-sok
dolgos hétköznap teremti meg az ünneplésre való
alkalmakat. Ennek szellemében fogom tovább-
ra is végezni a választópolgárok akaratából rám
ruházott országgyűlési feladatomat.      
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Fotó: Archív

A négycsillagos Hunguest Hotel Pelion alapkőletételére 2002-ben került sor

Fotó: Archív

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” egy jelképes bástya-
bontással kezdődött a Köztársaság téren 2010-ben

– Ha 10 tapolcai lakost megkérdeznénk
arról, hogy minek a megvalósítását szeretné
a városban, 9 biztosan azt válaszolná, hogy
szeretné, ha a strand újra megnyílna. Nos, ez
a kívánság hamarosan teljesülni fog, hiszen
most jött el az az idő, amikor az anyagi erő
és a lendület, az akarat is megvan ahhoz,
hogy a régi helyen az új strand építését meg
tudjuk valósítani – mondta Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke március 27-én a megúju-
ló Városi Strand ünnepélyes alapkőletételén.

Majd arról szólt, hogy az elmúlt évtizedekben
a strand fontos szerepet töltött be nemcsak a
tapolcaiak, de a térség lakóinak életében is. A szi-
gorodó törvényi előírások, amelyek a közel 100
milliós nagyságrendű vízforgató berendezés
működtetését is kötelezővé tették, valamint a
strand nagymértékű amortizációja és a felújítás

költségeinek hiánya olyan helyzetet teremtet-
tek, hogy 2008-ban be kellett zárni a strandot.
Az elmúlt 5 évben nem voltak olyan pályázati
lehetőségek sem, amelyek segítségével megtör-
ténhetett volna a felújítás. – A 2013 decemberé-
ben kormányzati támogatásként érkezett 250
millió forint azonban új lendületet adott a strand-
ügynek, és a megújuló strand már jövőre nem-
csak a gyógyvíz nyújtotta lehetőséget keresők-
nek, de az úszni tanulóknak is a rendelkezésére
fog állni – hangsúlyozta Lasztovicza Jenő.

Császár László polgármester itt is köszönetét
fejezte ki a Kormánynak a támogatásért, valamint
az országgyűlési képviselőnek a hathatós közben-
járásért. Mint mondta, ahhoz, hogy a város a kor-
mányzati 250 milliós támogatáshoz hozzá tudja
rendelni a még szükséges 100 milliót, az adott
lehetőséget, hogy az állam adósságszolgálat-átvál-
lalása kb. ilyen nagyságrendű. – Egy strandot nem-

csak megépíteni kell, de mű-ködtetni is – mond-
ta a polgármester. – Az éves működtetés 20 mil-
liós költségét a más területeken történő megtaka-
rításokból tudja fedezni a város. Azzal, hogy Tapol-
cán a közvilágítás a LED-es lámpatestek felsze-
relésével korszerűsödött, kb. ekkora nagyságren-
dű megtakarítást érünk el, amelyből a strandot
működtetni tudjuk. Majd annak a reményének
adott hangot, hogy a megújuló Városi Strand ősszel
már próbaüzemelhet, jövő tavasszal pedig „teljes
üzemmódban” várhatja a vendégeket.

Gebhardt Gyula, a strandot működtető
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető
igazgatója projektismertetőjében az 1974-ben,
azaz 40 évvel ezelőtt megnyílt strand történe-
tét ismertette. Majd arról is szólt, hogy milyen
pályázati lehetőségeket keresett a város és a
cég 2008 óta annak érdekében, hogy a stran-
dot újra működőképessé lehessen tenni, de a

törekvések nem jártak sikerrel.
Fordulatot a 2013. év vége hozott a strand

életében. A strand termálvíz ellátását biztosí-
tó kút tulajdonjogát a Bakonyi Bauxitbánya
Kft-től megvásárolta a Tapolcai Városgazdál-
kodási Kft. A strandfejlesztés irányát alapve-
tően úgy határozták meg, hogy egy olyan
komplexum alakuljon ki, amely a legszéle-
sebb vendégközönség számára legyen vonzó,
és a fenntartási költségei a lehető legkedvezőb-
bek legyenek. A tervek között az új kiszolgá-
ló épület mellett egy nagy medence, egy gyer-
mek- és egy termálmedence is fog épülni.

A köszöntőt és az ismertetőt követően 
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és
Császár László polgármester Gebhardt Gyula
ügyvezető segítségével elhelyezték a megúju-
ló strand alapkövét.      

Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

Megtörténtek a kezdő lépések

„Továbbra is becsületesen, tisztességesen akarok dolgozni azoknak a közösségi
céloknak a megvalósításáért, amelyek a választókerületem fejlődését elősegítik”
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1906-ban városból nagyközséggé minősítet-
ték vissza Tapolcát. A település a városi
rangját 48 évvel ezelőtt, 1966. március 31-én
kapta vissza. Az újkori várossá nyilvánítás
születésnapján minden évben ünnepséggel
emlékeznek Tapolca polgárai erre a jelen-
tős eseményre. Tapolca Város Napját ebben
az évben március 28-án ünnepelte a telepü-
lés a Tamási Áron Művelődési Központban.
Császár László polgármester ünnepi beszé-
dében a Tapolca-ház építéséről, a közös ott-
hon teremtéséről is szólt.

– Talán még soha nem volt annyira aktuális
és szükségszerű, mint napjainkban, a határok
nélkülivé váló világban, hogy ne csak az eszünk-
kel, a tudatunkkal, de a szívünkkel és a lelkünk-
kel is meghatározzuk, hogy hol van az Ottho-
nunk, azaz a Házunk. Sokan vallják, hogy az
egész világ az otthonuk, de biztos vagyok benne,
hogy éppen az otthontalanság érzése készteti
őket arra, hogy a be nem vallott szükségből elfo-
gadható léthelyzetet kovácsoljanak maguknak.
Nekünk, tapolcaiaknak a Jóisten ennek a csodá-
latos vidéknek egy kis szegletét jelölte ki ottho-
nunknak. Csak itt járhat át bennünket az a sem-
mihez sem hasonlítható, varázslatos otthon-
érzés. Az, amelyik nem egyik napról a másikra
születik meg, hanem egyszer csak otthonra talál
bennünk. És onnantól már miénk az az örökér-
vényű bizonyosság is, hogy óriási erő van benne,
hogy legyőzhet minden akadályt, hogy bátorsá-
got, védelmet ad és ha útra kell indulnunk, élet-
re szóló útravalóval is ellát bennünket – hang-
súlyozta a polgármester, majd a történelem viha-
rait megszenvedő tapolcai polgárok újrakezdé-
seinek mozgatórugójáról is szólt.

– Egy ház építéséhez nem elég a pénz és az
akarat. Szív és lélek is kell hozzá. Mert csak
akkor érezheti úgy az abba beköltöző, hogy az
neki épült, az az ő otthona lesz, ha figyelünk az
igényeire. Az 1998-ban polgármesterré válasz-
tott Ács Jánost méltán nevezhetjük városépítő-
nek. Ő olyan Tapolca-házat álmodott szeretett
városa lakóinak, amelyben otthon érezhetjük
magunkat. 15 évvel ezelőtt, 1999-ben erről így
nyilatkozott a Népszabadság újságírójának: „Kis
lakóövezetek tehetnék barátságosabbá a várost,
nem további panellakások. Van abból itt elég.
Lehet, hogy akkor az Y-házak felépítése szép
gondolat volt, mindenesetre praktikus, de több
ilyen beruházás nem kell a városnak.” 

Szavait tettek is bizonyították. Tapolca váro-
sa 1998-ban, az ország települései közül az elsők
között készítette el rendeletét „Az építészeti érté-
kek helyi védelméről”. A fotóanyagos melléklet-
tel összeállított dokumentációt a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalban is bemutattuk. Ács
János tíz éves polgármestersége alatt ismét
emberi léptékűvé vált a város. Új és nagy lehe-
tőséget nyitott meg az Önkormányzat előtt a
Széchenyi Terv lakásépítési programja. Ennek
eredményeként a Keszthelyi úti volt kollégium
épületében 24 lakás kialakítására került sor, szo-
ciális bérlakás épült a Május 1. utcában, elkészült
a Fecskeház, a város 33 garzonlakást vásárolt a
volt CASCO-házban. Az átgondolt városfejlesz-
tő tevékenység elismeréseként a Magyar Urba-
nisztikai Társaság Tapolcát már 2004-ben Hild
János Díjban részesítette. A Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármes-
terek Egyesülete Ács Jánosnak Polgármesteri
Ezüstláncot adományozott. 

Ács János 2008 decemberében tragikus hir-
telenséggel bekövetkezett halála egy pillanatra
megállította az időt szeretett városában. Sokan
kétségbeesetten tették fel a kérdést: képesek
leszünk-e az általa mutatott úton továbbhalad-
ni? Képesek leszünk-e Jánosnak, bátran mond-
hatom, a „küldetéses embernek” a városépítő mun-
káját továbbfolytatni? A kérdésekre a választ a
tettek adták és adják meg. Tovább épül és szépül
az a Tapolca-ház, amelyet még Ő álmodott meg. 

Tisztelt Ünneplő Mindannyian! Kedves
Tapolcai Polgárok!

Akkor, amikor a 2009-es időközi polgármes-
ter-választáskor és a 2010-es választáskor letet-

tem az eskümet, meggyőződéssel mondtam és
most is vallom, hogy csak Önökkel együtt érhe-
tünk el eredményt, csak együtt építhetjük váro-
sunkat. Így tettünk az elmúlt évek alatt is. Tapol-
ca-házához minden polgára hozzáadta a hite,
tehetsége, városszeretete és az elkötelezettsége
alakította építőkövét. Az otthonteremtést segít-
ve támogattuk a Barackos Lakópark kiépítését,
terveink között szerepel a közvilágításának meg-
oldása is. Uniós és hazai támogatással felújítot-
tuk a Ringató Bölcsődét, elkészült a három tele-
pülésrészt összekötő kerékpárút, belterületi uta-
kat korszerűsítettünk, a déli városrészben ven-
dégfogadó park létesült. Gondoltunk a fiatalok-
ra is. Műfüves pálya épült a gimnázium és a Bár-
dos-iskola udvarán, támogattuk az oktatási intéz-
mények fejlesztését. Korszerűsödött a szenny-
víztelep, korszerűsödik a város közvilágítása.
Gondozott, virágosított, felújított parkok várják
a pihenni vágyókat. A Városi Moziból – egy
többlépcsős fejlesztés eredményeként a „Dunán-
túl legszebb mozija” lett. Befejeződött Tapolca
legújabb kori történelmének legnagyobb mérté-
kű, milliárdos fejlesztési programja, „A tapolcai
belváros értékmegőrző rehabilitációja”. A reha-
bilitáció során új arculatot kapott a Belvárosi
Irodaház, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum,
a Malomtó partján lévő Tópresszó. Kívül-belül
megújult a Tamási Áron Művelődési Központ,
hangulatos kis pihenőhelyekké váltak a Kertvá-
rost a Belvárossal összekötő belső udvarok. Parti
sétány épült az Alsó-tótól a Déli Városkapu Parkig.

Tisztelt Tapolcai Polgárok!
Hiszem és vallom, hogy az otthonteremtés

egyik alapfeltétele a munkahely, a munkalehe-
tőség. Azzal, hogy 70 évnyi, közös előnyöket is
biztosító itt lét után megszüntették Tapolcán a

helyőrséget, azzal, hogy a Bakonyi Bauxitbánya
Kft. „kivonult” a városból, azzal, hogy a város-
ban még megmaradt nagy üzemekben a korsze-
rűsödő technológia miatt egyre kevesebb lett a
munkaerőigény, azzal, hogy a nagyvállalatok
helyét átvevő kis- és középvállalkozások kevés
embert alkalmaznak, a munkalehetőségek tere
is jelentősen beszűkült. A munkahelyteremtés
elősegítését tűztük ki célul azzal, hogy a Rende-
zési Tervünkben, a hatósági engedélyek birtoká-
ban átminősítettük a volt laktanya területét, hogy
ott ipari tevékenységet is folytató, munkahelye-
ket teremtő vállalkozások települjenek le. Öröm-
mel mondhatom, hogy ezt a törekvésünket egyre
nagyobb siker koronázza. Nemcsak a betelepü-
lők száma növekszik napjainkban, de az érdek-
lődés is az adott területek iránt. Hamarosan meg-
kezdődik a közel 2 milliárd forintos fejlesztés a
Deák Jenő Kórházban. Bár az intézmény már
állami tulajdonú, de a város és a kórház együtt-
működése létérdekünk. Tapolca egyes részeinek
– Hotel Pelion, Deák Jenő Kórház, a barlangja-
ink, a Tópart – gyógyhellyé minősítése már
folyamatban van. Ez garanciája lehet az egész-
ségturizmus fejlődésének is. Az elmúlt 6 év alatt
közel 2 és fél milliárd forintos fejlesztés való-
sult meg Tapolcán uniós és hazai támogatásból.

A megvalósításhoz az önrészt a város a „Tapol-
ca jövőjéért” kötvény segítségével biztosította.
Ha a már befogadott, de még el nem bírált pályá-
zatainkat is siker koronázza, akkor újabb, min-
tegy egymilliárd forinttal gyarapodhat a közel-
jövőben a város vagyona. Városfejlesztő, érté-
kőrző és értékteremtő utunkon 1998-tól velünk
és értünk van Lasztovicza Jenő, térségünk
választott országgyűlési képviselője, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke. Itt és most is szeret-
ném megköszönni azt az áldozatos munkát,
amellyel szeretett Tapolcánk ügyében oly sok-
szor eljárt. Az Ő hathatós közreműködésének
köszönhetően valósulhatott meg több elképze-
lésünk. A tervezett jövőnkben is több olyan
„álmunk” van, amely az Ő közbenjárása nélkül
nem lehetne valóság. Számítunk Rá – hangsú-
lyozta Császár László.

– Még sok feladat vár ránk. De biztos vagyok
abban, hogy együttgondolkodással, együttműkö-
déssel azokat is megoldjuk. Tamási Áron, e ház
névadója mondta: „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.” Tapolca a mi ott-
honunk, ha úgy tetszik, a mi kis „világegyete-
münk”. Szeressük, vigyázzunk rá és építsük
tovább! Isten éltesse szeretett városunkat,
Tapolcát! Isten éltesse Tapolca Minden Polgá-
rát! – fejezte be ünnepi beszédét Császár László.

Az ünnepi beszédet követően került sor annak
a Megállapodásnak az aláírására, amely arról az
önkormányzati támogatásról is szól, amelynek
segítségével a plébánia területén található épü-
letek felhasználásával olyan komplex közössé-
gi tér jön létre, amely ifjúsági háznak, lelkész
lakásoknak ad helyet. A projekt megvalósítása
során megújul a plébánia épülete és zarándok-
szállást is ki fognak alakítani.

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a Megálla-
podás aláírását követően köszönetét fejezte ki a
városnak a támogatásért, azért, hogy Tapolcán
is ideálisnak mondható a városvezetés és az egy-
ház közötti együttműködés. – Köszönet a terve-
ink megvalósításához nyújtott barátságos és
konstruktív hozzáállásért. Biztos vagyok abban,
hogy ott, ahol a lelkipásztori szolgálat minősé-
ge megfelelő, ott jobb a település élete is. Ott
jobb az adómorál, a közbiztonság, a munkamo-
rál, az egészségügyben dolgozók is figyelmeseb-
bek és türelmesebbek a betegekkel, a köztiszt-
ségviselők is jobban együttműködnek az ügyfe-
lekkel. Az egyházi és polgári értékeket is kép-
viselő épületek megújulása is hirdetni fogja,
hogy jobb itt élni. Isten áldása kísérje az építő-
munkát – mondta az érsek.

A Megállapodás aláírása után Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke és Császár László polgár-
mester Emléklappal mondott köszönetet azok-
nak a vállalkozóknak, akik a volt laktanya terü-
letén telephelyeket hoztak létre, és ezzel nem-
csak a gazdaságot élénkítették a városban, de új
munkahelyeket is teremtettek. 

Tapolca Város Napja ad alkalmat minden
évben arra, hogy kitüntetéseket, elismeréseket

adjanak át mindazoknak, akik a település érdeké-
ben áldozatos és kiemelkedő munkát végeznek.
A Képviselő-testület TAPOLCA VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA címet adományozott Péni Béla, a Jár-
dányi Pál Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Okta-
tási Intézmény igazgatója részére a Tapolcai Ifjú-
sági Fúvószenekar megalakulása óta végzett áldo-

zatos, lelkiismeretes és odaadó munkája elisme-
réséül. A Szekszárdon élő és dolgozó, de Tapol-
cához és térségéhez ezer szállal kötődő, tapolcai
születésű dr. Németh Lajos sebész adjunktus
TAPOLCA VÁROS TISZTELETBELI POLGÁRA
elismerő címet kapott. Tapolca városért kitünte-
téssel jutalmazták Kiss Nándort, a hulladékszál-
lítást végző cég nyugalmazott igazgatóját és Poko-
rádi Sándor szállodaigazgatót. A nevelésügyért
Baloghné Szabó Edit matematika-fizika-techni-
ka szakos pedagógus és Novák Istvánné óvónő,
az egészségügyben végzett munkáért Szekeres
Józsefné kisgyermeknevelő, az energiatakarékos
megoldások alkalmazásáért Horváth Gyula és
Kiss Ferenc közös képviselők, a közszolgálatért
Nagy Józsefné vehetett át elismerést.

A kitüntetettek nevében Péni Béla mondott
köszönetet, hangsúlyozva, hogy Ő nem tett és nem
tesz mást, mint követi a nagyszülei, szülei, az apósa
példamutatását: az elvállalt munkát becsülettel és
tisztességgel kell ellátni. Végezetül köszönetet mon-
dott a kollégáinak, a zenekar volt és jelenlegi tag-
jainak és mindenkinek, aki segítette a munkáját.

A születésnapi ünnep fényét emelte a Járdá-
nyi Pál Zeneiskola tanárainak, valamint Bardon
Ivettnek a műsora, illetve azok a filmbejátszások,
amelyeken keresztül a jelenlévők az elmúlt idő-
szak városfejlesztési lépéseiről, valamint azok-
ról az országos elismerésekről, díjakról adtak
képet, amelyeket Tapolca a közelmúltban kapott.

N. Horváth Erzsébet

„A Tapolca-házhoz minden polgára hozzáadta a hite, tehetsége,
városszeretete és elkötelezettsége alakította építőkövét”

Fotó: N. Horváth

A megállapodást Császár László polgármester, dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek és Szakács Péter, Tapolca plébánosa írta alá

Fotó: N. Horváth

Péni Béla zeneiskola-igazgatónak el-
sőként Császár László polgármester
gratulált a díszpolgári címhez

Fotó: Sajcz

Nagy sikere volt Bardon Ivett műso-
rának, zongorán kísérte Öri Jenő



Egyre több lakossági észrevétel érkezik az
Új Tapolcai Újsághoz, amelyben annak a
felháborodásuknak adnak hangot Tapolca
polgárai, hogy városunk természeti és épí-
tett kincseit vandál módon megrongálják.
Arról, hogy miként lehet védekezni ezek
ellen és milyen büntetés várhat az elköve-
tőkre, Bakos Gábornét, a Városüzemelteté-
si Csoport vezetőjét kérdeztük.

– Mit tesz – és mit tud tenni – a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal azokkal a vandá-
lokkal szemben, akik szándékosan rongálják a
város értékeit? Mondjon néhány kirívó esetet!

– Ha sikerül tudomást szereznünk a rongá-
lásról időben, akkor még azon a napon felje-
lentést teszünk a rendőrségen. A feljelentést
szinte minden esetben ismeretlen tettes ellen
tesszük, és leggyakrabban a közterületeken
kihelyezett utcabútorok (ülőpadok, hulladék-
gyűjtők, lámpatestek stb.) rongálása miatt. Az
elmúlt időszakban például több feljelentést
tettünk az új patakparti sétány mentén kihelye-
zett oszlopos világítótestek rongálása miatt.
Sajnos, a feljelentett esetek többségében már
nem találják a tettest, tetteseket.

– Felbecsülhető-e az az anyagi kár, amelyek
az elmúlt évek során keletkeztek a fenti esetek
miatt?

– A rongálással okozott kár becsléseink sze-
rint évente meghaladja a 500.000 Ft-ot.

– A térfigyelőkamera-rendszer mennyiben
tudja segíteni a felderítést?

– A térfigyelő kamerarendszer szerepéről az
esetek felderítésében még nincsenek informá-
cióink. Egy bizonyos időszak elteltével erről

majd a rendőrség tud bővebb tájékoztatást
adni. Bízunk benne, hogy javítja az eredmé-
nyességet és visszatartó szerepe is van.

– Kért, illetve kér-e a város segítséget a
rendőrségtől, a polgárőröktől? Volt-e már
eredményes „felderítés”?

– A rendőrség és polgárőrség munkatársai
általában azon városrészekben járőröznek leg-
gyakrabban, ahol a legtöbb rongálás fordult,
illetve fordulhat elő. A lakosságtól hozzánk
érkezett bejelentéseket természetesen továbbít-
juk a rendőrség felé, az esetleges intézkedések-
ről pedig tájékoztatást szoktunk kapni.

– A településőrök munkájának része-e a
rongálások észrevétele?

– Településőreink feladata többek között a
közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó
jogszabály által tiltott tevékenység megelőzé-
se, megakadályozása, megszakítása, megszün-
tetése és közreműködés a közterület, az épí-
tett és a természeti környezet, az önkormány-
zati vagyon védelmében. Amennyiben járőrö-
zésük során rongálást észlelnek a közterületen,
azt azonnal jelzik a Városüzemeltetési Cso-
portnak. Minden rendhagyó eseményről fény-
képfelvételeket és jegyzőkönyvet készítenek.

– Miként tud segíteni a lakosság?
– A lakosság abban segíthet, hogy az ész-

lelt rongálásokat és a rongálással kapcsolatos
információkat – időpont, személyleírás, lét-
szám stb. – bejelenti (telefonon vagy e-mail-
ben) a Tapolcai Közös Önkormányzati Hiva-
tal Városüzemeltetési Csoportjának vagy a
Tapolcai Rendőrkapitányság ügyfélszolgálatá-
nak. N. Horváth Erzsébet

Meghívó – Hősök Napja
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapol-
cai Honvéd Kulturális Egyesület tisztelet-
tel meghívja május 25-én 9 órakor a
Hősök Napja alkalmából rendezendő
kegyeleti megemlékezésre. 

Emlékező beszédet mond a HM Társa-
dalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Főosztály képviseletében Kuli János veze-
tő-tanácsos.

Megemlékezés az I-II. világháborúban
elesett tapolcai és a II. világháború során a
tapolcai és Tapolca környéki harcokban ele-
sett amerikai, német és szovjet katonákról.

Helyszín: Katonai Emlékpark.
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KRÓNIKA

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Fodor Csaba és Szekér Ágnes gyermeke: Johanna
Gratulálunk!

Évfordulók
1894. április 1. 120 éve
Életbe lép Tapolca város első „építési
és szépészeti szabályrendelete”, me-
lyet a helyi lap részletesen ismertet.

1954. április 1. 60 éve
Megalakult Tapolcán a Községgazdálkodási Vállalat.
1964. április 4. 50 éve
A Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ KB kol-
légiummá nyilvánította a Batsányi János Diákotthont.
1969. április 4. 45 éve
Megnyílt a Bauxit Étterem és Espresso.
1929. április 8. 85 éve
Az első tapolcai vízmű átvétele.
1944. április 12. 70 éve
Tapolcán is megszüntették a zsidó ügyvédek tevé-
kenységét.
1989. április 13. 25 éve
Hévíz kontra Bauxit: Rendkívüli tanácsülés Tapol-
cán, április 13-án. Témája: Hévíz kontra Bauxit-
bánya. Fazekas János igazgató tájékoztatja a város-
atyákat a bauxitbánya nyirádi egységének meg-
szűntetéséről.
1904. április 17. 110 éve
A kőművesek sztrájkja Tapolcán.
1879. április 18. 135 éve
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a római
katolikus templom előtti teret fákkal ültetik be és
Erzsébet térnek nevezik.
2004. április 23. 10 éve
A Hild János Díj ünnepélyes átadása városunknak.
2004. április 23. 10 éve
A Zabolától kapott Székelykapu felavatása.
1944. április 30. 70 éve
Cserkészavató ünnepség Tapolcán. Fogadalmat
45 cserkész tett.
1989. április 30. 25 éve
Cserkész fogadalomtétel és zászlószentelés a Szent
György-hegyi Szent György Kápolnánál.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki 2014. március hó 14. nap
08,00 és 2014. március hó 17. nap 12,00 óra
közötti időben a Keszthelyi úton található, kerí-
téssel körbe kerített ingatlan zárt tároló helyi-
ségéből ismeretlen módszerrel eltulajdonított
4 db terepmintás orosz traktorgumit, amelynek
mérete 8,25-20. A bűncselekménnyel okozott
kár: 250.000 Ft.
- Kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkö-
vetett lopás bűntettének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március hó 28. nap 17,00 óra és 2014.
március hó 31. nap 07,00 óra közötti időben a
Nyárfa utcában található telephelyen álló

műhelybe ajtóbefeszítés módszerével beha-
tolt, majd onnan szerszámokat tulajdonított 
el. A bűncselekménnyel okozott lopási kár:
60.000 Ft, rongálással okozott kár: 1.000 Ft.
- Szabálysértési értékre egy vagy több közok-
irat, magánokirat, készpénz-helyettesítő fize-
tőeszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás
vétségének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen tettesek ellen, akik 2014.
április hó 09. nap 15,20 óra körüli időben a
Juhász Gyula utcában található társasházban a
sértett figyelmét elterelve, lakásából eltulaj-
donították OTP bankkártyáját, 20.000 Ft kész-
pénzét, majd a bankkártyáról 150.000 Ft pénzt
vettek fel.            Molnár András r. százados

Tapolcai Rendőrkapitányság

A közlekedésben résztvevők sajnálatos módon
számos olyan helyzettel találkoznak, amikor a
közlekedés rendjét meghatározó jelzőtáblák
nem megfelelőek. Ez jelentheti például a szük-
séges tábla hiányát, indokolatlannak tűnő tábla
kihelyezését, jelzőtáblák „kint felejtését”.

Ezen problémák kezelése közös érdek,
ugyanis az egyes utaknak más-más szerv a
kezelője és ezen szerveknek kell gondoskod-
niuk arról, hogy közútjaink biztonságos köz-
lekedésre alkalmasak legyenek.

Ezekre tekintettel a Tapolcai Rendőrkapi-
tányság 2014. április 1-jétől „táblavadász akci-
ót” indított. A közlekedésbiztonsági program
célja, hogy a közúti közlekedésben résztvevő
állampolgárok közül azok, akik indokolatlan-
nak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblát
észlelnek Tapolca közigazgatási területének
útjain, a tábla fotóját és a beazonosításhoz
szükséges helyszín pontos leírását juttassák el
(küldjék meg) a Tapolcai Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya részére postai
úton (8300 Tapolca, Ady Endre u. 2.) vagy
személyesen. Aki a felvételeket digitális adat-
hordozón hozza be, a képeket kinyomtatjuk. Az
akció a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területének valamennyi útjára vonatko-
zik, és csak a jelzőtáblával kapcsolatos beje-
lentések megtételére ad lehetőséget. A helytál-
ló észrevételekről javaslatot készítünk, melyet
az érintett közút kezelőjének terjesztünk elő a
szükséges intézkedések megtétele céljából.

Az észrevételeknek, bejelentéseknek az aláb-
bi kritériumoknak kell megfelelnie: a helyszín
beazonosításához szükséges fényképfelvétel
csatolása; fénykép nélküli, kézzel rajzolt váz-
latot, illetve írt bejelentést nem áll módunkban
elfogadni; fontos a helyszín pontos megjelölé-
se, az észlelt forgalomtechnikai probléma leírá-
sa; a levél tartalmazza a táblavadász bejelentő
nevét és elérhetőségét (telefon, e-mail cím).
Adott megoldási javaslatainkról, intézkedése-
inkről a bejelentő személyek értesítésre kerül-
nek.                Tapolcai Rendőrkapitányság

„Táblavadász akció”

2014-ben emlékezünk az első világháború
kitörésének 100. évfordulójára. Az MTVA
ez alkalomra egy nagy dokumentumfilm
készítését határozta el, amelyben azoknak
a hajdani hadszíntereknek a mai állapotát
mutatja be, ahol egykor magyar katonák
küzdöttek hosszú éveken át. A film arcá-
vá, hangjává és műsorvezetőjévé Hangodi 
Lászlót, a tapolcai Wass Albert Könyvtár és
Múzeum történész-muzeológusát választot-
ták. A filmről Őt kérdeztük.

– A választást egy casting előzte meg, amely
során Vitézy László kuratóriumi elnök és Papp
Ferenc filmrendező egy, a szakma által elis-
mert, középkorú és némi filmes gyakorlattal
rendelkező történészt kerestek, aki a készülő
film arca, hangja és műsorvezetője lesz. Mivel
a Hadtörténeti Múzeum munkatársai engem is
ajánlottak, ellátogatott hozzám a „casting-bizott-
ság”. Nem részletezném hosszasan, végül
engem választottak a feladatra. Az események
innentől felgyorsultak. A producer a Polgár-
mester úrtól és az Igazgatónőmtől kikért a for-
gatás heteinek időtartamára, amit engedélyez-
tek, s jött két különleges hét. Három ország 
– Ausztria, Szlovénia, Olaszország – területén,

havas alpesi csúcsok között máig meglévő kora-
beli sziklafedezékekben, rozsdásan kunkorodó
szögesdrótok között, bakancsunk alatt csikordu-
ló gránátrepeszeken lépdelve, lövész-árkokban,
kavernákban, fenyőárnyas néma katonateme-
tőkben, múzeumokban forgattunk. Először az
osztrák-olasz határon a Kleiner Pal és Polinik
ormain, völgyeiben, majd a Doberdó-fennsík
alatt végighaladva az Isonzó-folyó mentén fel
Kobaridig, a korabeli Caporetto-ig s azon is túl.
Utunk során hallgatag honvédtemetők kopott
sírkeresztjei hirdették a Nagy háború egykor
könyörtelen valóságát. A film címe „Lehullot-
tak a falevelek” lesz, és kereken a 100. évfor-
dulóra, 2014 júniusára készül el. Az M1, M2 és
a Duna TV-k fogják vetíteni, de ezt megelőző-
en – tekintettel arra, hogy engedélyt kaptam a
forgatáson való részvételre – Tapolca várost és
intézményemet is a film főtámogatójának tekint-
ve, még a premier előtt egy közönségtalálkozó
keretében sor kerül a film itthoni levetítésére.

– Mikor lesz ez a filmvetítés?
– A film közönségtalálkozóval egybekötött

első nyilvános bemutatójára május 22-én csü-
törtökön, este 18 órakor a Városi Moziban
kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!  NHE

„Lehullottak a falevelek”

A nyári szünet nagy szabadságot és sok
veszélyt hordoz az unatkozó, program nél-
kül maradt gyermekek számára. Sok szülő
a munkája és a rokoni támasz hiánya miatt
nem tudja megoldani a gyermeke felügye-
letét. Anyagi problémák következtében több
gyermek táborba sem tud eljutni.  

A tavalyi évben 25 önkéntes segítségével
minden keddi és csütörtöki napon 9.00-11.00
óráig, illetve 14.00-16.00 óráig szerveztünk
programokat. Rendszeresen 20-25 gyermek vett
részt, jó gyermekcsapat jött létre és új barátsá-

gok szövődtek.  Bízunk abban, hogy az idei nyá-
ron is többen bekapcsolódnak és segítenek! Aki
a céljainkkal egyetért és kedvet érez ahhoz,
hogy a gyerekeknek tartalmas programot nyújt-
son (akár egy alkalommal is), 2014. május 30-
ig várjuk a jelentkezését! Egyéb támogatásokat
és ötleteket is köszönettel fogadunk!

További információ: Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, 8300 Tapolca, Hősök tere
15. Tel.: 88/322-977, 06-30/563-5927, e-mail:
csaladgondozas.tapolca@gmail.com

Összefogás a „Vidám Vakációért”

A rongálással okozott kár 
– éves szinten –

több, mint fél millió forint



A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Egészség-
fejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 Ft-
ot nyert. Ennek a támogatásnak a segítsé-
gével valósul meg a kistérség Egészségfej-
lesztési Terve. Sorozatunk mostani részé-
ben Szabó Krisztinával, az Egészségfejlesz-
tési Iroda (EFI) munkatársával az Iroda
keretein belül működő klubok tevékenysé-
géről beszélgettünk.

– Hány klub működik az Irodán belül?
– A Tapolcai EFI feladata többek között

különböző civil szerveződések, klubok, beteg-
klubok felkutatása, meglévők támogatása és új
klubok alakítása. Tapolcán évek óta – lelkes
csapattal – működik Cukorbeteg Klub, amely-

nek működéséhez és programjához csatlako-
zott az EFI. Szívbeteg Klub kialakítása évekkel
ezelőtt tervben volt, mely ismeretlen okból meg-
hiúsult, ezért ennek indítását szervezte az EFI.
Daganatos Betegek Klubja sem működött ko-
rábban a térségben, ennek szervezése és új tagok
toborzása jelenleg is folyamatosan zajlik. Főző-
klubot szervez és vezet még az Iroda, amely az
egészséges táplálkozáson belül az ételek elké-
szítésének gyakorlati módját igyekszik oktatni
laikusoknak és betegeknek egyaránt. 

– Milyen célokat tűztek ki maguk elé ezek a
klubok?

– A klubfoglalkozások célja elsősorban
hiánypótló tevékenység. Azonos betegségben
szenvedők és hozzátartozóik számára igyekszik
biztosítani friss és részletes ismereteket beteg-
ségükre, tanácsot adni életviteli szokásaikra
vonatkozóan. Felhívja a figyelmet a kontroll
vizsgálatok fontosságára és a szövődmények
elkerülésére. Igyekszünk igényfelméréssel fel-
térképezni az ismeretekben rejlő hiányosságo-
kat, hogy a foglalkozások értékesek és érdeke-
sek lehessenek a részvevők számára.

– Kik a klubok vezetői?
– A programtervezetben laikus vezetőket

szántak a klubok élére. A működő Cukorbeteg
Klub vezetője Tóth Jánosné Évike, aki koor-
dinálja és eredményesen tartja össze már hosz-
szú évek óta a klubtagokat. A többi klubveze-
tő személye még nem kristályosodott ki, náluk
még szükség van az EFI vezetői szerepére.
Reményeink szerint ez változni fog, és az EFI
csak kontrollt és szakmai segítséget nyújt majd
igény esetén, az akkor már „automatán” műkö-
dő klubfoglalkozásokhoz.

– Milyen a korok és a nemek közötti meg-
osztás bennük?

– Nemek közti nagy különbségek nem ész-
lelhetők, minden klubfoglalkozáson szinte fele-
fele arányban vannak jelen férfiak és nők is. Az
életkor tekintetében  inkább a közép és idősebb
korosztály képviselteti magát érthető módon a
krónikus betegségekre tekintettel, de a Főző-
klubnak vannak fiatalabb, érdeklődő tagjai is.

– Hány tagja van az egyes kluboknak?
– A Cukorbeteg Klub közel 20 főt számlál.A

szívbetegek klubfoglalkozásain résztvevők
száma is hasonlóan alakul, nyilván kerül ki
közülük Cukorbeteg Klubból is, hiszen saj-
nos, a két krónikus betegség az esetek döntő
többségében együtt jár. A Daganatos Betegek

Klubja kis létszámú, amelynek oka – úgy gon-
dolom – az, hogy felhívásunkra jelenleg még
csak az aktív betegek jelentkeztek, akik – saj-
nos – jelenleg is kezelésekre, kontrollokra jár-
nak, és sok esetben általános állapotuk vagy
időbeosztásuk nehezíti a foglalkozáson való
részvételt. Hosszú távú célkitűzésünk, hogy
elérjük a gyógyult, illetve jelenleg tünetmen-
tes személyeket és családtagjaikat is, hiszen ők
rengeteg saját, gyakorlati  tapasztalattal tudnák
segíteni, bátorítani betegtársaikat.

– Lehet-e „menetközben” csatlakozni hoz-
zájuk?

– Nemcsak hogy „lehet”, de nagy nagy sze-
retettel várunk mindenkit! Családtagot és
betegség által közvetlenül érintett személyeket,
vagy akár csak  egészségtudatos érdeklődőket,
akik a tünetek és a rizikófaktorok megismeré-
sével szeretnék megelőzni az adott krónikus
megbetegedés kialakulását! A klubfoglalko-
zások időpontjairól és helyszínéről az EFI-ben
H-P 8-16 óráig személyesen tájékozódhat-
nak az érdeklődők (8300 Tapolca, Ady Endre
u. 1-3.). Telefonon: 06-20/945-8597 vagy 
06-20/945-0102-es telefonszámon állunk ren-
delkezésre a Kedves Érdeklődőknek.     NHE

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM
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Az egészségesebb, hosszabb életért

Immár harmincéves múltra tekint vissza
egyik legtevékenyebb civil szerveződésünk,
a Tapolcai Városszépítő Egyesület. Április
14-én a Városi Moziban megtartott tiszt-
újító közgyűlésükön erre a jeles évforduló-
ra is emlékeztek-, amelyet az előtérben egy
kiállítással is kiegészítettek.

A szép számú résztvevőt Benács Lajos, a
rendezvény levezető-elnöke köszöntötte, majd
dr. Zsiray Ferenc, az egyesület vezetője vette
át a szót: beszámolt a 2013-as esztendőben
végzett tevékenységükről. Horváth Lászlóné
tételesen sorolta fel a számadatokat a pénzügyi
beszámolójában, ezt követően a közhasznú-sági
jelentést ismertette. Dr. Kárpáti Kázmérné az
Ellenőrző Bizottság vezetőjeként mondta el
véleményét a pénzügyi beszámolóval kapcso-
latban.

A következő percekben a civil szervezet
elnöke tett időutazást, emlékezve az elmúlt
három évtizedre. Ahogy utalt rá: – Annyi min-
den történt velünk ez idő alatt, hogy képtelen-
ség lenne mindent felsorolni! Így aztán csak a
fontosabb történéseket említette, mint például
az 1983-as megalakulásukat, ahol még Szepes-
hegyi István volt az elnök, Tóth József és 
dr. Sáry Gyula az alelnökök. 

Hangsúlyozta: az első időszakban az em-
léktáblákra, domborművek állítására helyezték
a hangsúlyt – aktivitásukat 18 tábla fémjelzi,
de büszkén említette a Kertész Károly vezeté-
sével újraszervezett Batsányi Emlékbizottsá-
got, a Tapolcai füzetek sorozatot, amelyből
mára 49 látott már napvilágot, vagy a tíz éves
múltra visszatekintő „Virágos Tapolcáért” pá-
lyázatot, amelyet a négy civil szerveződés és
az Önkormányzat segítségének köszönhetően
sikeresnek minősített. Külön is kiemelte a
város vezetésével ápolt szoros kapcsolatot,
melynek köszönhetően a Norvég-pályázaton
33.333.370 HUF-ot nyertek a „Vendégváró
Tapolca” projekt megvalósítására.

Dr. Zsiray Ferenc elismerően szólt a 2003-ban

újjáalakult Nőklubról, amely a következő évtől
már az egyesület égisze alatt folytatta áldásos
tevékenységét, amelynek keretében sok elő-
adás, kirándulás és egyéb hasznos programok
is szerepeltek. A fiatalok aktív bevonását is
pozitívan értékelte, ahogy az elmúlt időszak
négy kiállítását is, különös tekintettel az Euró-
pa Nostra tárlatra.

Elismerésekben sem volt hiány a szervezet
háza táján. Megkapták a „Tapolca Városfej-
lesztésért és Városrendezésért 2001” kitüntetést,
valamint három alkalommal a Podmaniczky-
díjat, a Kós Károly-díjat, két díszpolgárral és
tiszteletbeli polgárral, Forster Gyula-emlék-
éremmel (2010) is büszkélkedhetnek.

Végezetül dr. Zsiray Ferenc, aki 2004-től
látta el az elnöki teendőket, bejelentette, hogy
lemond elnöki posztjáról kora és egészségi
állapotára való tekintettel. A leköszönő elnök-
nek Sági István alpolgármester köszönte meg

áldozatos munkáját, majd a régiós együttmű-
ködő várpalotai Városszépítő Egyesület dele-
gációjából Petrovics László is méltatta az egye-
sület vezetőjének tevékenyégét, illetve aján-
dékkal is kedveskedett.

A közgyűlés záróakkordjaként dr. Sipos
Ferenc jogász, az elnökség tagja részleteiben
ismertette a Polgári Törvénykönyv változásai
miatt az alapszabály módosításának meghatá-
rozott pontjait, amit a jelenlévők ellenszava-
zat nélkül elfogadtak. Így a teljes elnökség
lemondott, és a tisztújításra került sor. Kertész
Károly, a jelölőbizottság elnöke ismertette a
jelöltek nevét, majd a szavazások után közöl-
te az eredményt, amely szerint: a Tapolcai

Városszépítő Egyesület vezetőségének tagjai:
Benács Lajos, Horváth Lászlóné és Varga
Károlyné, a Felügyelő Bizottságot alkotó tiszt-
ségviselők: dr. Kárpáti Kázmérné, Lakinger
Ferencné és Muth Ferencné.     Dancs István

Három évtized a város szépítésének szolgálatában

Fotó: Dancs

A leköszönő elnököt Sági István alpolgármester is köszöntötte

„Húsvéti készülődés” címet kapta a Dobó
Lakótelep Családjaiért Egyesület által szer-
vezett rendezvény, amelyre a civil szervező-
dés közösségi házában került sor április 19-én.
A részleteket Feketéné Tar Annamária alel-
nök osztotta meg lapunkkal.

Mint utalt rá, ez volt az idei első, de már
hagyományos programjuk, ahol elsősorban a
gyermekeknek szerettek volna kedveskedni.
Délután egy vidám csokitojás-keresésre invi-
tálták az aprónépet. Több, mint száz darabot
helyeztek el a közösségi ház melletti zöld terü-
leten. A megtalált finomságokat – természete-
sen – megtarthatták a gyerekek. 

Ezt követően a szép számmal érkezett
érdeklődőt beltéri programok várták. Arc- és
tojásfestés, húsvéti kellékek készítése, kifújt
tojások pingálása és volt állatsimogató is (nyu-
szi). Nem maradt el a tombolasorsolás sem,
ahol értékes nyeremények találtak gazdára.

Ahogy minden rendezvényükön, ezúttal is
sok-sok sütemény és üdítőital közül lehetetett
választani.

Feketéné Tar Annamária örömének adott
hangot, hogy húsvéti programjukra nemcsak
a Dobó-településrészről, a városból, hanem
vidékről is érkeztek szülők és gyermekek. 

Dancs István

Húsvétra 
készülődtek 

a Dobó-lakótelepiek

Fotó: Dancs

Nagy sikere volt az állatsimogatónak,
a nyuszi népszerűsége töretlen

Tájékoztatás vadgesztenyefák permetezéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város közigazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly első generációja elleni perme-
tezése várhatóan 2014. áp-rilis 22. és május 4. között kerül elvégzésre.

Ideális időjárási viszonyok mellett a munkálatok elvégzése kettő napot vesz igénybe. A permetezésre az esti, éjszakai órákban kerül sor. A per-
metezés ideje alatt az ablakokat be kell csukni.

A permetezés során felhasznált hatóanyagok sem az emberi, sem az állati szervezetre nem jelentenek veszélyt, a gépjárműveket nem károsítják.
A permetszerrel való közvetlen érintkezés a konyhakerti növények letakarásával elkerülhető. A permetezett fa 10 méteres körzetében a permetszer-
rel közvetlenül érintkező élelmiszer növényeket legalább 30 nap elteltével javasolt elfogyasztani.

A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban további információt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál
lehet kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a (87) 511-150 telefonszámon.                           Császár László polgármester



Megemlékezés
Borsay Aladárné

tanár néniről

2014 februárjában, életének 92.évében
elhunyt Borsay Aladárné pedagógus.

1922-ben Csökmőn született (Békés
megye). Tanítói oklevelet 1942-ben kapott
a Debreceni Református Elemi Népisko-
lai Tanítóképzőintézetben, majd 1952-ben
megszerezte a matematika-kémia szakos
általános iskolai diplomát is.

Férjével 1953-ban költöztek Lesenceto-
majra, ahol 1965-ig először szaktanárként,
majd igazgató-helyettesként dolgozott.
Nappal a gyermekeket, este a felnőtteket
tanította.

1965. szeptember 1-től 1978. augusztus
31-ig Tapolcán az 1.sz Általános Iskolában
matematikát, kémiát, fizikát, mint szakta-
nár tanított és emellett igazgató helyettes-
ként dolgozott.

Hivatását nagy szeretetettel és tudatos-
sággal végezte. Szigorúságát, következetes-
ségét volt tanítványai mai napig emlegetik.

„Tanítványaim közül sokan és rendsze-
resen indultak matematikai versenyeken.
Eredményeimet miniszteri dicsérettel jutal-
mazták.”

Férje  halála után is az év nagy részét
tapolcai házában élte, ahol a szomszédok
és ismerősök között érezte jól magát.  

Betegsége és kora miatt az utóbbi évek-
ben egyre kevesebbet tudott Tapolcán töl-
teni, de mindent tudott a szomszédoktól,
ismerősöktől. Utoljára 2010-ben volt a
szeretett házban.

Életének utolsó hetéig kapcsolatban volt
tapolcai és lesencetomaji  tanítványokkal.

Rövid szenvedés után 2014. február 
10-én hunyt el.

Emlékét őrzi családja és mindazok, akik
ismerték és szerették.

Nyugodjék békében.
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Borsay Aladárné
(1922-2014)

A címben szereplő gondolat vezérelte azo-
kat az embereket, akik összefogtak, hogy
április 4-én a Szent György Panzió és Étte-
rem pincéjében egy jótékonysági koncert
keretében segítsenek Siklós Csabán. 

A máj- és vesetranszplantációra váró 25 éves
fiú, szintén beteg édesanyjával él Tiszakeszin. A
rendezvény gondolata Báder-Sárközi Vanda
nevéhez fűződik. Mivel Gárdos Tamás üzletve-
zető első szóra igent mondott, a helyszín bizto-
sítva volt. Csillag Róbert szervezésének köszön-
hetően kerülhetett sor a fenti időpontban a jóté-
konysági koncertre, amelynek fővédnöke és társ-
szervezője Dancs István, műsorvezetője a süme-
gi Info TV hírszerkesztője, Májer Edit volt. 

A koncerten fellépett a Sansz, a Szijártó János
vezette Új Idők és a Báder Zoltán Band.

A rendezvény teljes bevételét Siklós Csaba
bankszámlájára utaltuk. Köszönet mindazoknak,
akik adakoztak a jó ügy érdekében.                DI

Jobb adni, mint kapni

Fotó: Dancs

A Siklós Csabáért rendezett jótékonysági koncerten a Sansz is fellépett

A SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti
Iskola tapolcai diákjai a 2013/2014-es
tanévben számos országos művészeti ver-
senyen, rajzpályázaton vettek részt,
melyről rengeteg hasznos tapasztalattal
és kiemelkedő eredményekkel tértek
haza. 

A „Kreatív Sakk” elnevezésű országos
pályázaton Antman Kíra Zoé 1., Fehér Viktória
2., Matus Kata Eszter és Szücs Boglárka 3.
helyezett lett, dicsérő oklevelet vehettek át Gacs
Gabriella Alexia, Vajda Noémi, Gerencsér
Ákos, Horváth Hanna és Horváth Laura.  

A Falu- és Városvédők Szövetsége által
meghirdetett „Fiatalok az épített- és termé-
szeti környezet védelméért” című pályázaton
1. helyezést ért el Ásványi Laura Jázmin,
Gerencsér Ákos, Péczer Anna, Opavszky Szonja,
Novák Lili, Tóth Boglárka, Nachladal Bence,
2. helyezést ért el Fehér Viktória, Oszterman

Sára, Albrecht Enikő Réka, Tompos Laura, 3.
helyezést ért el Borbély Géza Boldizsár,
Bakács Dániel, Renner Kinga, Gacs Gabriella
Alexia, Monostori Bálint, különdíjban részesült
Tóth Teodóra, Schmidthoffer Laura, Frigyik
Fanni Bianka, Rák Viktória, Nagy Liliána,
Pintér Kamilla Cintia, Kálóczi Vanda, Varga
Rebeka Johanna, Szűcs Boglárka Judit. 

A Budai Várban ilyen sok díjban csak
Tapolca város diákjai részesültek.   

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma min-
den évben meghirdeti az országos művészeti
versenyeit az alapfokú művészeti iskolák képző-
és iparművészeti ága számára. 2014-ben a IV.
Országos Kézműves verseny és a IV. Országos
Papír-, Fém-, és Faműves verseny került meg-
hirdetésre. Az Oktatási Hivatal által felkért
neves zsűri a jeligés nevezési munkák alapján
választotta ki az országos döntő résztvevőit. A
több, mint 300 magyarországi képzőművésze-

ti iskolából összesen közel 150 tanulót váloga-
tott be a versenybizottság a két országos verseny
döntőjébe, közülük 60 fő a SZÍN-VONAL
Művészeti Iskola tanulója, ami példátlan ered-
mény!

A IV. Országos Kézműves Verseny döntő-
jébe jutott tanulói: Opavszky Szonja, Péczer
Anna, Horváth Laura, Antman Kíra Zoé,
Kocsor Kata Laura, Novák Lili (Kazinczy
Ferenc Tagintézmény), Bruckner Anna Rebeka
(Bárdos Lajos Tagintézmény). Az országos
döntőn I. helyzést ért el Horváth Laura és
Bruchner Anna, II. helyezést Novák Lili. 

IV. Országos Papír-, Makettkészítő, Fém-, Fa-
műves verseny döntőjébe jutott Gacs Gabriella
Alexia, Farkas Anna Enikő, Horváth Dzsenifer,
Ács Fanni (Bárdos Lajos Tagintézmény),
Ásványi Laura Jázmin (Kazinczy Ferenc Tag-

intézmény). A diákok felkészítő tanára Szaller
Andrea. Baranyai Zoltánné

Tapolcai SZÍN-VONAL-sikerek

A hagyományokhoz híven a Tapolcai Rend-
őrkapitányság Városi Balesetmegelőzési
Bizottsága idén tavasszal is megrendezte a
város felsőtagozatos tanulóinak kerékpáros
versenyét. 

Az elmúlt években a 7. és a 8. osztályosok,
most pedig az 5. és 6. osztályos tanulók mér-
hették össze a közlekedés terén megszerzett
ismereteiket, illetve bizonyíthatták, mennyire
tudnak szabályosan közlekedni kerékpárjuk-
kal. A versenyt április 8-án 13 órai kezdettel
rendezték meg a Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményé-
ben. Minden iskola 4 főt delegálhatott a meg-
mérettetésre. A csapatok 2 fiúból és 2 lányból
álltak. Először egy, a KRESZ legfontosabb
szabályaiból összeállított tesztlapot töltöttek
ki a résztvevők, majd következett a verseny
gyakorlati része: az intézmény területén léte-
sített kerékpáros KRESZ-pályán egy tetszőle-
ges útvonalon megtett kör a kihelyezett jelző-
táblák utasításainak megfelelően.

A helyezéseket két kategóriában állítottuk
fel: Leány kategória: I. helyezett: Kovács Petra
(Nagyboldogasszony Római Katolikus Általá-
nos Iskola); II. helyezett: Vitus Katalin (TÁI
Bárdos Lajos Intézményegység); III. helye-
zett: Tomsics Vanessza (TÁI Kazinczy Ferenc

Tagintézmény). Fiú kategória: I. helyezett:
Vörös Patrik (TÁI Bárdos Lajos Intézmény-
egység); II. helyzett:  Szép Benedek (Nagy-
boldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola); III. helyezett: Vörös Marcell (TÁI
Kazinczy Ferenc Tagintézmény).

A jó hangulatú versenyről senki sem távo-
zott üres kézzel; a nyertesek balesetmegelőzé-
si ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak, a
többieket pedig kisebb kerékpáros felszerelé-
sekkel jutalmaztuk. 

Nagy Judit sajtóreferens
Tapolcai Rendőrkapitányság

A legjobb kerékpárosok

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és a sümegi Ramassetter Vince Testnevelés
Tagozatos Általános Iskola pedagógusai szakmai tanácskozáson és kiránduláson vettek
részt április 16-án.

A közös program első részére a Tamási Áron Művelődési Központban került sor. A Sem-
melweis Egyetem 2 oktatója tartott előadást a pedagógus szerepekről. Az előadásokat köve-
tően a Balaton-felvidéki Erdei Iskolába látogattak el a testvérvárosok általános iskoláinak peda-
gógusai. Ott nemcsak az erdei iskola életével ismerkedhettek meg, de baráti beszélgetések-
re, hasznos eszmecserére is nyílt lehetőség.                   NHE

Szakmai tanácskozás

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye adott ott-
hont a felmenő rendszerű, területi kataszt-
rófavédelmi ifjúsági versenynek április 
16-án.

A 21. alkalommal megrendezett vetélkedő
résztvevőit Császár László polgármester kö-
szöntötte, hangsúlyozva, hogy a törvény is
kimondja, a katasztrófavédelem nemzeti ügy,
mindenkinek joga van megismerni azokat a
veszélyhelyzeteket, amelyek a térségében, a
lakóhelyén vannak, de joga és kötelezettsége
is a védelemben részt venni.

A tapolcai általános és középiskolások már
több alkalommal bizonyították, hogy a komoly
felkészülés országos sikereket is eredményez.
Sőt, a tapolcai gimnazisták a tavalyi dunai
árvíznél is megmutatták felkészültségüket,
segíteni akarásukat. A helyiek mellett ajkai és
devecseri csapatok vettek részt a Kazinczy-
iskolában 9. alkalommal megrendezett verse-
nyen, amelyet egy, az elméleti tudást bizonyí-
tó forduló előzött meg.    NHE

Katasztrófavédelmi
vetélkedőFotó: Rendőrség

Csak ügyesen!

Huszonkettedik alkalommal rendezték
meg a Szent György-hegyi Napokat
április 23-a és 27-e között.

A 23-ai megnyitónak a hegymagasi
Nyári Pince adott otthont, ahol Knolmajer
Ferenc, a Szent György-hegy Hegyközség
elnöke köszöntötte a vendégeket, mond-
ván, hogy Szent György napja nemcsak a
borversenyen való megmérettetést jelen-
ti, de a szőlőben is ekkor kezdődnek el az
igazi munkálatok.

Dr. Májer János, a badacsonyi Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézet igazgató-
ja megnyitó beszédében a kezdeteket is
megidézte.

Az erre a napra tervezett borversenyre
143 bort neveztek be a gazdák. Április
24-e az ínyencrandevú, péntek a szakmai
konferencia, szombat a borutak bejárásá-
nak, vasárnap pedig színes felvonulás
napja lesz. Ez a felvonulás a hegymagasi
kultúrháztól indul a Lengyel-kápolnához,
ahol szabadtéri szentmise és kulturális
program várja majd a résztvevőket.

/A lapzárta utáni rendezvényről az újság
májusi számában részletesen beszámo-
lunk – a szerk./ NHE

Borünnep a
Szent György-

hegyen
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KULTÚRA

Engedjék meg, önzően, csak általában
dicsérjem a kitűnő ifjú előadókat, és csak
két zenésszel és egy zeneszámmal foglal-
kozzam.

Minden hangversenyen tapasztalható vala-
mi fontosnak, megtanulandónak tűnő dolog.
Az említett estén Kónya Attila és japán kísé-
rője, Matsunaga Minami teljesítménye ragadott
el. Dvorak csellóversenye két tételét játszották,
egy magyar művésznövendék és távolkeleti
kísérője, japán zongorista leány. A zeneszám
volt, Dvorák, cseh zeneszerző Amerikai tartóz-
kodás alatt írott csellóversenye. Teli hazája
iránti nosztalgiával és legszebb cseh és ameri-
kai dallamokkal. Azt tartják, a cselló a leg-
szebb hangú vonós hangszer, és köztük is a leg-
szélesebb hanghatárok között daloló. Tehát
szláv lélek kissé melankolikus zenéjében talál-
kozott egy magyar temperamentumú művész
és egy több ezer éves távolkeleti kultúrából
érkező, euró-amerikai dallamokat is átérzéssel
játszó kiváló zongorista kísérő. A szláv zene
Amerikáról is szólt, miként társa, Dvorák IX.
Újvilág elnevezésű szimfóniája És a szépséges
csellóhang eldalolta a két kultúra találkozását,
miként az Újvilág szimfónia is megvallotta,
hogy Dvorák tengeren túl is igazi cseh maradt.
Dvorák zenepedagógiai munkája azonban nem
gátolta meg, hogy az amerikai zene aztán saját
útjára lépve, dübörgő civilizációját ne fesse,
néger táncokkal színezve. Amerika saját zené-

jét megtalálta, de kultúrája helyett civilizáció-
ját festi. Mert sajátos, európai kultúra átkelt az
Óceánon, amerikanizálódott, és mint a civili-
záció zenéje, Copland, Gershwin, Bernstein,
Grofée visszatért. Dvorák nosztalgiája igaz
volt.

A kísérő zenész hölgyön nyomott hagyott a
japáni, hagyományos szellemi magatartás,
megtanulni és lehagyni Európát. A kísérő zon-
gorahangon tökéletesen átjött az európai zene
minden fortélya, még a zenekari kíséret több
szólamúsága is. Hiánytalan élvezetét adva a
szépséges csellóversenynek. És még valami. A
zenész, ha képtelen a kultúrája esztétikáját
átvenni, hiába tanult.

Többször szóvá tettem, rá kell szoktatni a
bemutatkozó kis zenészeket is arra, meghajlás-
sal üdvözöljék a hallgatóságot, és ugyanúgy
búcsúzzanak. Több ezer éves japáni viselkedé-
si kultúra még ennél is többet kíván. Nem lehet
a japáni művészeket udvariassági téren lehagy-
ni. Náluk a hétköznapi élet is elegánsan ritua-
lizált és betartott szituációkat követel. A kísé-
rő ifjú hölgy a meghajló szólistától ellépve a
zongorája mellé, ott hajolt meg, önként pozí-
cionálva magát, hogy ő „csak” kísérő volt.
Modern Japánban a jól nevelt embernek termé-
szetes, nem véthet a nemzeti hagyományos
ethos legegyszerűbb szabálya ellen sem. Mi
viselkedési kódexünk, hozzájuk képest faragat-
lanságot is elnéz. Dr. Sáry Gyula

A Tapolcai Musical Színpad ragyogó tehet-
ségű, 13 éves tagja, Tóth Kiara bejutott a
TV2 Ének iskolája című produkciójába a
legjobb tizenhat közé. A határtalanul boldog
Kiarával és a tanítványára büszke Halápiné
Kálmán Katalinnal a kezdetekről és a jövő-
ről is beszélgettünk.

A több megyei és országos versenyen már
bizonyított kislányt a művészeti vezető báto-
rította és ösztönözte arra, hogy jelentkezzen
erre az újabb megmérettetésre is. Az osztály-
főnök, Friderikusz Sándor és a tanárok előtt –
Szulák Andrea, Hajós András, Szandi és Király
Viktor – Kiara először a Tapolcán már nagy
sikert aratott Légy jó mindhalálig Nyilas Misi-
jének szerepében mutatkozott be. A siker ott
sem maradt el.

– Azt a hírt, hogy felvételt nyertem, Szandi,
a tanárom és Friderikusz Sándor hozta el hoz-
zánk – emlékszik vissza a felejthetetlen percek-
re Kiara. – Amikor a felvételek vannak, akkor
van úgy, hogy 3 napig is fent vagyok a szüle-
immel a forgatáson, de többször jövünk is,
megyünk is egy napon. Szandi nagyon kedves,
nagyon jó hangulatúak az órái. Jól kijövök a
társaimmal is. Nagyon hálás vagyok a szüle-
imnek, hogy így mellém állnak és Kati néni-
nek is, akihez 5 évvel ezelőtt „kopogtattunk
be”, hogy szeretnék én is tagja lenni a musi-

cal színpadnak. Azóta sok-sok örömben és elő-
adásban volt már részem. Most is igyekezni
fogok mindent elkövetni azért, hogy minél
jobb osztályzatot kapjak majd.

– Nagy a sajtóvisszhangja és közönségsike-
re az Ének iskolájának. Az egyik hetilap a
mezőny legszebb lányaként mutatott be az olva-

sóknak. Mit szólsz ehhez?
– Megmondom őszintén,

hogy ez az elismerés is
nagyon jól esik, de valójá-
ban azt szeretném, ha a han-
gom, a szereplésem lenne
felejthetetlen.

– Kiara nagyon szerény,
tisztelettudó kislány – veszi
át a szót Halápiné Kálmán
Katalin. – A XXI. század
Nyilas Misije, aki soha nem
kérkedett az Isten adta tehet-
ségével, csak énekel és éne-
kel szívből, lélekből és sze-
retetből. Azt kívánom, hogy
boldog legyen, úgy élje meg
ezt a versenyt, hogy pozití-
van jöjjön ki belőle és úgy
emlékezzen rá, mint az élete
egyik legszebb emlékére.

– Kiara! Ha egy tündér
teljesítené 3 kívánságod, mit
kívánnál?

– Szeretnék repülőgépen ülni, világhírű éne-
kesnő lenni és Tóth Verával egy duettet énekel-
ni a versenyben.

– Az utolsó kívánsága szinte máris teljesül-
het Kiarának – mondja örömmel Halápiné
Kálmán Katalin. – Ugyanis a Tapolcáról indult,
ma már országhatárokon túl is ismert Vera is
felfigyelt rá és szívesen énekelne duettet az
Ódörögdön élő, de a „csillagok útjára” Tapol-
cán lépő kislánnyal. A másik két kívánság
pedig összefügg. Ismerve és megismerve Kia-
rának az emberi és énekadottságait, azok eléré-
se sem tűnik lehetetlennek.

– Kiara! Van olyan szám, amit szívesen éne-
kelnél az Ének iskolájában?

– Igen. Nagyon szeretem Whitney Houston
dalait. Jó lenne, ha tőle is énekelhetnék.

– Kívánom, hogy ez a negyedik kívánságod
is teljesüljön. Mi nagyon szurkolunk Neked.

– Köszönöm mindenkinek, aki izgul értem
és lélekben velem van. Ígérem, mindent el
fogok követni a sikerért. NHE

Gondolataim vonóshangversenyen
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
Veszprém Megyei Szervezete április 14-én
szakmai napot tartott a Wass Albert Könyv-
tár és Múzeumban.

A megye könyvtárosait Nagy Eörsné igaz-
gató köszöntötte, majd a résztvevőket kivetí-
tő segítségével bevezette az elmúlt, közel más-
fél év történetébe, amely során – a belváros
értékmegőrző rehabilitációja keretében – meg-
szépült, megújult a könyvtár épülete. Mint
mondta, a felújítás összköltsége mintegy 200
millió forint volt. Megújult a homlokzat,
magastetőt kapott az épület, új nyílászárókat
szereltek be, akadálymentesítették az intéz-
ményt, illetve a fenntartó Önkormányzat plusz
támogatásának köszönhetően a régi, elhaszná-
lódott linóleum helyére parketta került minden
helyiségben.

Sárköziné Sárovits Hajnalka, a balatonfüre-
di könyvtár igazgatója mutatta be a résztvevők-
nek a meghívott vendégeket, előadókat.

A Magyar Könyvtárosok Napja alkalmából
rendezett szakmai nap programjait elsősorban
a gyermekirodalom, a gyermekkönyvek illuszt-
rációja határozták meg. Az apropót az adta,

hogy Róna Emy festőművész, gyermekkönyv-
illusztrátor 110 éve született. A festőművész-
nő által illusztrált gyermekkönyvek még ma is
féltve őrzött kincsei a könyvtáraknak. Míg
Róna Emyről Fenyves Mária Annunziata, a
Róna Emlékbizottság elnöke tartott emlékez-
tetőt, addig dr. Erdősi Károly Lóránt, a Klebels-
berg Kuno Emlékbizottság elnöke Klebelsberg
Kuno, a gyermekek minisztere címmel méltat-
ta a kultuszminiszter munkásságát.

A szakmai napon szó esett még a kortárs
gyermekirodalomról, valamint az irodalom és
az erkölcsi nevelés kapcsolatáról is.

A Róna Emy kéziratban megmaradt anyagá-
ból rendezett vándorkiállítás megnyitóját köve-
tően Dinnyés József daltulajdonos adott műsort. 

N. Horváth Erzsébet

Szakmai nap a könyvtárban

Három és plusz egy kívánság

A Tapolcai Képzőművész Kör a közelmúlt-
ban mutatkozott be az ajkai Nagy László
Városi Könyvtár és Szabadidő Központban.
Ennek mintegy viszonzásaként az Ajkai
Képzőművészeti Egyesület tagjai hozták el
alkotásaikat április 14-én a Tamási Áron
Művelődési Központban.

A SZEMELVÉNYEK című kiállítás részt-
vevőit Bognár Ferenc igazgató köszöntötte,
majd Bábics Valéria, a Nagy László Városi
Könyvtár és Szabadidő Központ igazgatója
mutatta be a kiállító amatőr művészeket és
szólt a 18 éve alakult Egyesület tevékenysé-
géről.

Mint mondta, a most itt bemutatkozó alko-
tók már többször kaptak elismerést megyei,
országos és nemzetközi kiállításokon. Gazdag
és sok színes anyagot hoztak el Tapolcára is.
A tájképek mellett absztrakt képek is megje-
lentek a kiállításon, és kisplasztikák, szobrok
is helyet kaptak benne. Sokszínű volt a tech-
nikai megoldás is. A grafikák, az akvarellek
mellett az olajfestményeken keresztül is meg-
mutatták az alkotók, hogy a szeretet átszövi
tevékenységüket.

A kiállítás-megnyitón Szajcz Gábor tangó-
harmonika-játéka méltán aratott nagy sikert.

NHE

Ajkai amatőr képzőművészek
bemutatkozása Tapolcán

Fotó: N. Horváth

Egy kiállítás képei és látogatói

Fotó: N. Horváth

Mester és tanítvány: Halápiné Kálmán Katalin és Tóth
Kiara

Fotó: N. Horváth

A felújított könyvtár méltó keretet adott a szakmai napnak
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Példabeszédek könyvéből vett idézet a mot-
tója a Katolikus Iskolák  Dugonics András
Országos Matematika Versenyének, amely-
nek március 29-én a váci Piarista Gimná-
zium adott otthont.

A 2013/14-es  tanévben 14. alkalommal ren-
dezték meg a 4-8 évfolyamokon tanulók szá-
mára.

Az első forduló feleletválasztós feladatait a
második fordulóban kidolgozandó feladatok
követték.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola évek óta szépen szerepel ezen
a versenyen. Ebben a tanévben Hubert Márk
(4.o.), Tamás Előd (4.o.), Werner Fülöp (5.o.),
Bencze Balázs (5.o.), Hegedűs Olivér (6.o.),
Hegedűs Kristóf (7.o.), Sötét Áron (7.o.) és
Háromi Bence (8.o.) tanulók jutottak el a
második fordulóig.

A rangos verseny országos döntőjének a
váci Piarista Gimnázium  adott otthont, amely
idén ünnepli alapításának 300 éves jubileu-
mát. A vegyes logikai feladatokat csokorba
gyűjtő döntőre évfolyamonként már csak 10
diákot hívtak be az induló több, mint 1000
tanuló közül.

A végső megmérettetésre Sötét Áron (7.o)
jutott be (felkészítő tanár: Sötét Béláné Csil-
la), aki a képzeletbeli dobogó 2. fokára állha-
tott fel. E rendezvény támogatója az Öveges
József  Tanáregylet és a Katolikus Pedagógiai
Szervezési és Továbbképzési Intézet.

Ezzel az országos második helyezéssel
Áron öregbítette a tapolcai katolikus iskola
hírnevét. Gratulálunk!               Dancs István

„Szerezz bölcsességet, 
szerezz okosságot” (Péld.4.5)

A tapolcai Baptista Szeretetszolgálat EJSZ
Széchenyi István Szakképző Iskolájából
négy tanuló nemzetközi gasztronómiai ver-
senyen vett részt a délnyugat-franciaorszá-
gi Carcassonne városában.

A tanulók szereplése kiemelkedő volt. Az
egyik szakács-pincér páros, Takács György és
Szabó Gergely a legjobb csapat díját nyerte el.
Ezúton is gratulálunk nekik és felkészítő szak-
oktatóiknak, Szigethy Péter pincér, valamint
Gyurecska László szakács szakoktatónak. A
másik páros Leskovics Melinda pincér és Götli
Richárd szakács tanuló holtversenyben a dobo-
gó harmadik fokát érte el. A versenyt megelő-
ző hónapok kemény felkészülést igényeltek
mind a tanulók, mind az iskola részéről.

A versenyen 4 nemzet tanulóinak 16 ver-
senyzője mérte össze szakmai tudását. A 2-2
magyar, német, lengyel és francia csapat a
saját gasztronómiáját és kultúráját szeretné
bemutatni ezen a 19 éve megrendezésre kerü-
lő megmérettetésen. Ebben az évben a szerve-
ző francia intézmény a Földközi-tengert, vala-
mint a futball világbajnokságot választotta
témakörként.

A feladat pincér tanulók számára a megadott

témakörnek megfelelő díszasztal megterítése,
koktélkészítés és a szakácsok által készített éte-
lek felszolgálása különleges angol felszolgálá-
si módban történt, az ételekhez illő magyar
borokkal. A szakácstanulók egy előre megha-

tározott nyersanyag kosárból készítettek egy 4
fogásos menüsort. A kötelezően felhasználha-
tó anyagok: spárga, gyöngytyúk, szarvasgom-
ba és mandulaliszt. Az ételek elkészítését nehe-
zítette az alapanyagok francia jellege. A desz-
szert kötelezően a francia konyha meghatáro-
zó süteménye, a macaron volt.

Az értékelést Michelin-csillagos séfek és
éttermi mesterek végezték, szigorú szemmel
követve végig a tanulók munkájának vala-
mennyi részletét. A győztes magyar csapat
minden követelménynek megfelelt, és a ven-
dég előtti élőmunka – melyben mindkét szak-
ma megjelent – kihívásait is tökéletesen telje-
sítette.

A versenysorozat 2 év múlva Tapolcán foly-
tatódik, de előtte még a lengyelországi Wroc-
law városában szeretnénk megvédeni a bajno-
ki címünket. Az iskola fenntartója, a Baptista
Szeretetszolgálat mindenben segíti a tanulók
felkészülését. Forrás: Iskola

Tapolcai gasztronómiai csapat
győzelme Franciaországban

A Wallenberg Egyesület és a Külügyminisz-
térium által meghirdetett történelem ver-
seny április 15-én zárult le. Erre a megmé-
rettetésre 137 csapat jelentkezett, az inter-
netes forduló kitöltésével. A középdöntőre 9
városban került sor 8-8 csapat részvételével,
melyek közül az első kettő képviselte régió-
ját az országos döntőben. Az idei évben
határontúliak is vetélkedtek, s közülük töb-
ben jutottak a 18 csapatos döntőbe.

A tapolcai Batsányi János Gimnázium és
Kollégiumot Kalmár Emese, Tóth Rebeka,
Kovács Gergő, Ölvegyi Roland (10. A) képvi-
selte.

A délelőtti órákban a holokauszttal kapcso-
latos fogalmakra, a Páva utcai Emlékközpont
állandó kiállítására vonatkozó tesztfeladatsort
töltötték ki a csapatok, majd elindultak a Bel-
városba, ahol botlató köveket, zsidó emlékhe-
lyeket kerestek fel.

Ezt követően a Külügyminisztériumban
folytatódott a program, ahol a délelőtti ered-
mények alapján az első 10 csapat vetélkedhe-
tett tovább egy vita-párbaj keretei között.

A témákra előzetesen készülhettek a diákok,
de ott húzták ki a megfelelő tételmondatot.

1. A diplomata embermentők kockázat nél-
kül végezhették tevékenységüket 1944-45-ben,
hiszen a nemzetközi jog védelme alatt álltak;

2. A magyar kormány 1944-ben kénytelen volt
együttműködni a náci Németországgal; 3.
Horthy kormányzó megmentette a budapesti
zsidóságot, azzal, hogy leállíttatta a deportá-
lásokat; 4. A náci és a sztálini totalitárius rend-
szer bűnei ugyanolyan megítélés alá kell, hogy
essenek; 5. Az egyes országokban fellépő etni-
kai, nemzetiségi, vallási problémákat az állam
feladata megoldani.

3 percben mellette vagy ellene kellett érvel-
ni, majd ezt követően reagálni az ellenfél állás-
pontjára 2 percben.

Csapatunk a maximális 90 pontból 75-öt
ért el, ezzel nyerte el a negyedik helyezést.
Egy ponttal maradtak le a dobogóról.

Méltó versenyzéssel, alapos tudással emlé-
keztek diákjaink a holokauszt 70. évforduló-
jára. Gratulálok tanulóink teljesítményéhez!

A díjkiosztó zárásaként a svéd nagykövet-
asszony felidézte Raoul Wallenberg életútját és

hősies helytállását. Majd Fónagy János állam-
titkár beszédében kiemelte: ez a verseny alkal-
mas arra, hogy az emberi felelősség-vállalás
jelentőségéről elgondolkodjanak a fiatalok.
Utalt arra a régi zsidó bölcsességre, parancs-
ra, mely szerint a történetedet „Meséld el fiad-
nak!”, így a további generációk ismeretei sem
halványulnak el múltunk eseményeiről. 

Riba Erzsébet felkészítő tanár

Országos 4. helyezés a Régen volt,
hol is volt? történelem-versenyen

Fotó: Iskola

Sötét Áron (az első sorban a bal olda-
lon) az országos matematika verseny
2. helyezését érte el

Fotó: Iskola

A csapatnak további szép sikereket kívánunk!

Fotó: Iskola

Gratulálunk!

Fotó: Egyedné

Bodó Levente III. helyezést ért el. Gratulálunk!

A Szász Márton-iskolából 2 tanuló jutott to-
vább a regionális asztalitenisz versenyről az or-
szágosra 2 korcsoportban. Bodó Annamária
III-IV. korcsoportban,  Bodó Levente  V-VI.
korcsoportban.

Március 29-én Gödöllőn találkoztak a sport-

ág  legjobbjai. Mind a két tanuló csoportjából
továbbjutott a legjobb 8 közé. Levente megfon-
tolt játékkal a 4 közé kűzdötte magát. Itt talál-
kozott a tavalyi bajnokkal, így az idén nem ő
játszotta a döntőt. A versenyt online adásban
közvetítették. Egyedné Kiss Katalin

Országos verseny, tapolcai sikerek
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Felettünk a csillagok 83. rész
A Iapetus hegygerincének rejtélye

A Iapetus, a Szaturnusz 17. holdja naprend-
szerünk legkülönösebb égitestjei közé tarto-
zik, mivel a haladási irányába néző félteké-
je szinte már fekete, a másik pedig hófehér.
De nemcsak ez teszi különlegessé, hanem az
egyenlítője mentén körbefutó nagyjából
1300 km hosszú, 19 km magas és ugyanilyen
széles hegygerinc is.

A hegygerinc keletkezésének körülményei-
ről már eddig is parázs viták folytak tudomá-
nyos körökben, de most úgy tűnik, hogy talán
megtalálták a rejtély megfejtését.

Azt, hogy a képződmény becsapódás ered-
ményeképp jött létre, már eddig is kizárta a

kutatók többsége. Egy új tanulmány szerint
elképzelhető, hogy a Iapetusnak saját gyűrű-
rendszere lehetett. A hold háromdimenziós
modelljét tanulmányozva megfigyelték, hogy
a gerinc csúcsait alkotó anyag szokatlanul
meredeken áll, ez pedig nem jellemző geoló-
giai aktivitás nyomán felgyűrődött hegyvonu-
latokra. Úgy gondolják, hogy a megfigyelt
minták inkább arra utalnak, hogy az azt alko-
tó anyag az űrből zuhant a hold felszínére.
Ennek a legvalószínűbb magyarázata az lehet,
hogy a Iapetusnak, ennek a „kétarcú” holdnak
egykor – ha a Szaturnuszéhoz nem is mérhe-
tő, de – saját gyűrűje volt.   Huszák László

Jó tudni! A nyúlhús számos kedvező táplál-
kozás-élettani tulajdonsággal rendelkezik.

Hozzávalók (4 főre): 2-2 db házinyúlcomb
és lapocka, 1 db nyúlgerinc (a legjobb az egy
évnél fiatalabb nyúlfi), 1 dl olívaolaj, 10 dkg
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 20 dkg
erdőszéli csiperkegomba (ánizsillatú), 30 dkg
paradicsom, 5 dl száraz fehérbor, 1 csomag
petrezselyem, tárkony, őrölt bors, só. A nyúl-
árnyékos (spárgás) rizshez: 40 dkg spárga-
konzerv, vagy friss spárga, 2 szál sárgarépa, 2
dkg házi vaj, 2 dl házi tyúkhúsleves, 2 dl  szá-
raz fehérbor, 30 dkg rizs, 4 evőkanál olívaolaj,
só, fehérbors.

Elkészítés: A hús készítése: A kicsonto-
zott, darabokra vágott, inaktól, hártyától meg-
tisztított nyúlfi húsát egy edényben olívaola-
jon megpirítjuk, sózzuk, fűszerezzük. Egy
sütőedénybe kivesszük. A visszamaradt olaj-
ban hagymát fonnyasztunk, hozzáadjuk a 3
gerezd fokhagymát, a félbevágott ánizsillatú
gombafejeket, a kimagvazott, megfelezett
paradicsomokat. Ha az előző finomságok

megpuhultak, ráöntjük a nyúlfi húsára, fel-
öntjük vízzel, s a finom fehérborral, lefedve
megpároljuk. Köretnek nyúlárnyékos (spár-
gás) rizst adhatunk. Nyúlárnyékos rizs készí-
tése: Egy edényben felforrósítunk 2 evőkanál
olívaolajat, és megpirítjuk benne a felkocká-
zott hagymát. Kicsit sózzuk. Hozzáadjuk a
megtisztított, apróra vágott sárgarépát és a
lecsepegtetett kockára vágott spárgát, két per-
cig pirítjuk. Hozzáadjuk a rizst, tovább sütjük
két percen át, folyamatosan kevergetjük. Meg-
locsoljuk a fehérborral, és addig folytatjuk a
főzést, amíg a bor elpárolog. Megsózzuk,
megborsozzuk, hozzáöntjük a meleg, finom
házi tyúkhúslevest, és tovább főzzük, amíg
kissé elfő a leve. Ezután levesszük a tűzről,
hozzáadjuk a házi vajat, és hagyjuk pihenni
pár percig, hogy a rizs jól átvegye az ízeket.
Végül a rizst szépen tálaljuk: egy vizes, vagy
olajozott pohárba, formába nyomjuk és tányér-
ra helyezzük. Díszítjük. Jó étvágyat kívánok!

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Házinyúlragu nyúlárnyékos rizzsel

Fejes káposzta
A fejes káposztának több fajtája ismert,

hazánkban a XII-XIII. század környéke óta
termesztik.

A káposzta metil-cisztein-szulfoxidot, glü-
kozinolátokat (glükobrasszicint) tartalmaz. A-
és C-vitaminban gazdag, de viszonylag nagy
mennyiségben tartalmaz még káliumot, jódot,
kalciumot, vasat és nátriumot is.

A nyers káposztalé gyorsítja a gyomor- és
a nyombélfekély gyógyulását, mivel a nyálka-
hártyát megóvja a gyomorsav maró hatásától.
A túlzott káposztafogyasztás a pajzsmirigy

megnagyobbodásához vezet. A savanyú ká-
poszta leve jól bevált szer emésztési panaszok
ellen. Jó hatással van az emésztőrendszerre,
segít helyreállítani a bélflórát. 

Gyulladásos fogínyre jótékony hatással bír.
A népi gyógyászatban a hörghurutos megbe-
tegedésekre használják, valamint a növény
összetört vagy savanyított leveleit enyhe bőr-
gyulladások, bőrsérülések kezelésére ajánlot-
ták. Nem bizonyított, de feltételezhetően anti-
oxidáns tartalma miatt lassítja a karcinogén
(rákkeltő) anyagok felszívódását a szervezet-
ben. Folyt. köv. HL

A varangy
Mérges soha nem vagyok,
gyermeket sem harapok,
virágokat megkímélem,
kukac, csiga az ebédem
s finom vacsorám.

Ülök sötét sarokban,
kövek alá lapultam,
mégsem, tűrnek, félredobnak,
ha meglátnak, elszaladnak.
Csúnya vagyok tán?

Dr. Töreky László

Gyógynövények 20. rész

Tamási Áron Művelődési Központ májusi programjai
1. 9 óra: Városi Ballagás; 5. 18 óra: „Természetközelben” kiállítás-megnyitó. Bemutatkozik: Farkas Attila amatőr fotós - makrovilág fotói,
Némethné Jobbágy Anna csuhé kötő kézműves, Fosztó Anita Anika kézműves szappan és fűszernövény kert. A kiállítást megnyitja: Németh
István Péter költő; 6. 18 óra: Tavaszi szépségápolás az Oriflam-mel; 12. 19 óra: Operett Gála a Budapesti Operettszínház sztárjaival és az
Orfeum Vándorszínpaddal; 20-21.: Pegazus Színház  bérletes gyermekelőadásai; 24. 14 óra: „A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba” ván-
dorkiállítás megnyitó; 25.: Hősök Napja; 31. 15 óra: Katonadal Fesztivál.

Állandó programjaink: Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16 óra; Amatőr Színjátszó Kör: kedd 16.30; Bridzs Klub: szerda 16.30; Baba-
mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; Diabetikus Klub: május 27. kedd 16 óra; Életmód Klub: meghirdetett időpontban; Hastánc: hétfő 18.00-
19.00, péntek 17.00-19.00; Jóga: csütörtök 17.00-18.30; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Kismama Klub: hétfő 16.00-
17.45; Páneurópa Klub: május 22. csütörtök 15.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00- 10.30. Énekes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás ba-
báknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad:
szombat 09.00-14.00.

Szólj, síp, szólj ! . . .
A leleplezés nem rágalmazás – és fordítva is igaz.
– Láttam, hogy földre dobta a szemetet – szóvátettem.
– X eldobott cigarettájától lángra lobbant a nádtető. Megbüntették érte.
– Valaki nem fizette be hónapokig a közösköltséget. Felszólították.
– Egy befolyásos egyén sikkasztott. Leleplezték: közzétették az újságban.
A leleplezés alapja a valóság; az eljárás jogos, szükséges.
– N-nek új kocsija van. – „Lopta az árát.”
Külföldön nyaralt. – „Sikkasztott.”
Szép lakása van. – „Telik a bűnözésből.”
Szőlőt vett. – „Megvette/kapta/lopta az egész hegyet.”
Nosza, gyorsan közzétenni minden módon!
– Meggyőződtél állításod igazáról? Nem? Akkor ez rágalmazás. Mégis futótűzként ter-

jed (s nem felel érte senki. A SENKI.)
A leleplezés szükséges.
A rágalmazás bűn. Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Halvax Sándor cipészmester

(Kapolcs, 1884 – Tapolca, 1968)

Heten voltak testvérek. Édesapja kapolcsi műhelyében tanult, ott is
szabadult fel 1905-ben. Ezután vándorsuszter-segédként dolgozott.
Bejárta az egész országot, több mesternél tökéletesítette tudását. Gya-
log eljutott pl. Székelyudvarhelyre. Már fiatal cipészként szép, tartós
cipők, csizmák kerültek ki a keze alól. Több kitüntetéssel harcolta végig

az I. világháborút az orosz és olasz fronton. Az összeomlás előtt megsebesült. Felépülése után
1919-ben családot alapított – feleségét Csornán ismerte meg – és önálló műhelyt nyitott. A házas-
ságból két fiú és három leány született. Általában egy segéddel és egy tanonccal dolgozott, műhe-
lye mindvégig a szakmai utánpótlás bázisa volt. 1932-ben Kapolcsról Tapolcára költözött. A
mai Hősök terén, Schramm Géza mészáros házában nyitotta meg „divat-cipész” műhelyét. Neve
fogalom lett, a mondás szerint „a Halvax cipész cipői örökké tartanak”. Mindig volt munkája
„vevőköre a legjobb osztályból való”. Szakmai tekintélye okán tagja lett az Ipartestület választ-
mányának és vizsgabizottságának is. Gyakran szerepelt kiállításokon, többször országos elis-
merésben részesült, kitüntetéseket kapott. 1957-ben a KIOSZ létrehozása idején még aktívan
dolgozott, sőt még a hatvanas évek közepén is foglalkozott cipőkészítéssel és -javítással. 84
éves korában hunyt el. A tapolcai Régi temetőben nyugszik.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában a hagyományokhoz
híven az idei tanévben is megrendezték a
Mária-napokat. 

Március 24-27-ig zajlottak a különböző tan-

tárgyakhoz kapcsolódó versenyek és idén elő-
ször megmérettethették magukat a nagycso-
portos óvodások is. 5 óvoda 9 csapattal neve-
zett a játékos „Ovis Ki, mit tud?”-ra. A lelkes
6-7 évesek nagy izgalommal várták a felada-
tokat. Szükség volt a megfigyelőképességük-
re, szövegértésükre, természettel kapcsolatos
ismereteikre, vagyis sok-sok olyan képesség-
re, tudásra, mely az iskolaérettséghez elen-
gedhetetlen. A csoportok munkáját a nagy-
boldogos diákok segítették, koordinálták. Az
óvodások hihetetlen kitartással, példamutató
módon dolgozták végig az egy órás versenyt,
melyben játékok, énekek segítették őket, hogy
figyelmük ne lankadjon. Szeretnénk, ha ez a
vetélkedő hagyománnyá válhatna a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Általános Isko-
lában, hiszen az óvodásoknak kevés lehetősé-
gük van arra, hogy elméleti tudásukat próbá-
ra tehessék. Jövőre is szeretettel várja a kato-
likus iskola a nagycsoportosokat, hogy kide-
rüljön, „Ki, mit tud?”!            

Varga-Gerencsér Viktória

Ovis Ki, mit tud?

Fotó: Iskola

Gratulálunk minden díjazottnak és
résztvevőnek!

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) az idei évben
is megszervezi a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

szemétgyűjtési akciót. 
Az eseményre május 9-11. között kerül sor. 

További információért kérem, látogasson el Tapolca város honlapjára:
www.tapolca.hu

Felhívás
Tisztítsuk meg együtt környezetünket! – TeSzedd! 2014
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Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
A labdarúgó megye IV. osztály déli csoport-
jának tavaszi nyitányán Sümegprága- Tapol-
cai Öregfiúk 3:3 (góllövők: Viski 2, Csáki 1),
a következő fordulóban hazai mérkőzésen
Tapolcai Öregfiúk- Apácatorna 5:2. Gólszer-
zők: Csáki (4), Zsiborács (1). A déli csoport
11 csapatos mezőnyében a TÖFC jelenleg a
negyedik helyen áll.
A Magyar Kupa negyedik fordulójában a Fűz-
fői AK csapatától szenvedett vereséget 5:1
arányban, s ezzel bűcsúzott a TÖFC a továb-
bi fordulóktól (tapolcai gólszerző: Viski).

NŐI LABDARÚGÁS:
A női labdarúgó csapatok megyei bajnokságá-
ban a Tapolca csapata Bakonynánán vendég-
szerepelt, ahol 0:2-es félidő után 0:3-as ered-
ménnyel zárt. Végig kézben tartották a mér-
kőzést, megérdemelten szerezték meg a 3 pon-
tot. Gyarmati Renáta kétszer, Kakuk Alexand-
ra egyszer volt eredményes.

SAKK:
Az NB I/B-s sakkcsapat-bajnokság kilencedik
fordulójában bravúros és nagyon fontos győ-
zelmet szerzett a kiesés szempontjából a
Tapolca Rockwool VSE együttese. Tatán a
Naszály sakkozóit győzték le a tapolcaiak 5:7
arányban. Ezúttal fegyelmezett és figyelmes
játékkal sikerült a győzelem az értékszámok

alapján jóval erősebb ellenfél ellen.
Az NB II-es bajnokságban Zalaegerszeg Baki
Centrum-Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda 8:4.
A 4 pont megszerzése mindenképpen dicsére-
tes teljesítmény a bajnokjelölt zalaiak ellen. A
tapolcai csapat 8 általános iskolás versenyző-
vel állt ki a mérkőzésre.

TEREMATLÉTIKA:
Március 28-án rendezték meg az I. és II. kor-
csoportos tanulók számára a megyei teremat-
létikai versenyt. A Szász Márton-iskolából
Tóth Ivett egyéni összetettben a II. helyezést
szerezte meg, így továbbjutott az országos
döntőre. Gratulálunk!

TÁJFUTÁS:
Megkezdődött a tájfutók bajnoki sorozata. A
Bakonyban rendezett szezonnyitó bajnoksá-
gon a Tapolcai Honvéd SE tájfutói is rajthoz
álltak. Az F 35-ös kategóriában bronzérmet
szerzett Molnár Zoltán, Vereszki Tibor negye-
dik, Vajda Zsolt hatodik lett.

KITÜNTETÉS:
Simon Mihály dzsúdómester hat danos mes-
ter lett. A napokban vette át hatodik danját, ami
csak azoknak a küzdősportolóknak jár, akik
kiemelkedő teljesítményt értek el sportáguk-
ban. Gratulálunk! 

Az új edzővel dolgozó TIAC szorgalmasan
gyűjtögeti a pontokat a tavaszi folytatásban.

Mint ismeretes, Viski László az őszi fordulók
után elköszönt a csapattól, helyére Lajtai Roland
lépett. Február elejétől irányítja a csapatot.

Lajtai Roland edző Keszthelyen él feleségé-
vel és három fiával. Játékos pályafutását Bóly-
ban kezdte, és tavaly fejezte be Vonyarcvashe-
gyen. Edzőként 7 éve dolgozik, edzői végzett-
sége UEFA „B”licence. Megkeresésünkkor a
következőket mondta: 

– A tavalyi kerethez képest 6 játékos érke-
zett, 2 játékos pedig távozott magasabb osz-
tályba. Az új játékosokat a felkészülés alatt
sikerült a csapatba építeni. A felkészülést heti
2 edzéssel és egy edzőmérkőzéssel végeztük.

Az edzéslátogatottság 10-16 fővel jónak mond-
ható.

– Kellett-e változtatni a csapat felépítésén?
– A csapat felépítésén szerencsére nem kel-

lett változtatnom, mert Viski Lacihoz hason-
lóan én is a támadó foci híve vagyok. A játé-
kosok többsége gyors, dinamikus és nagy
teherbírású ( ez pozitívum). A mérkőzéseken
nagyon sok helyzetet tudunk kialakítani, csak
sajnos, a befejezésekkel vannak gondjaink (ez
negatív), de edzéseken ezek gyakorlásával fog-
lalkozunk a legtöbbet.

– Sok sikert kívánunk a munkájához, szép
eredményeket a csapatnak!

Lássuk az eredményeket a tavaszi második
fordulótól!

A második fordulóban a tabella második
helyezettjét, a Gyulafirátótot fogadták a tapol-
caiak. Szerencsés  gól döntött a vendégek javá-
ra. A döntetlen igazságosabb lett volna. TIAC-
Gyulafirátót 0:1 . Következett a Peremarton.
Idegenben sikerült a 3 pontot megszerezni
Szücs Tamás két, Tüske és Orbán egy-egy gól-
jával. Az eredmény 3: 4 lett, majd a sereghaj-
tó Herend otthonából hoztak 3 pontot a fiúk a
3: 5-tel záruló mérkőzésről. A tapolcai gólo-
kat  Szabó Bálint (3-at), Hatala és Orbán sze-
rezte. Az Öskü elleni mérkőzésen az utolsó
percben sikerült egyenlíteni.                     AE

Továbbra is jól szerepel a megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokságban a TIAC 

Antal Edit

Az április elején a bulgáriai Plovdivban ren-
dezett vívó- világbajnokságon Szalay Gyön-
gyi tanítványai, az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub tapolcai párbajtőrözői közül Siklósi
Gergely kadet korosztályban a 7. helyen
végzett, Felker Adrienn 10. lett junior kate-
góriában, a Felker Adriennel és Siklósi Eni-
kővel felálló magyar juniorválogatott a
negyedik helyen zárt.

Siklósi Gergely dobogót várt magától a
világbajnokságon, mert esélyes is volt erre.
Az Európa-bajnokságon elért eredményei alap-
ján a világbajnokság nagy esélyesének tartot-
ták. Felkészülését bizonyára megzavarta a vb
előtti makacs betegsége. Gergely kategóriájá-
ban 140-en álltak pástra. Döntőbe jutott, ahol
végül a hetedik helyen zárt, de úgy tűnik, hogy
lemarad a nyári ifjúsági olimpiáról, mert két
csapattársa is megelőzte a világbajnokságon
(Esztergályos Patrik arany, Tóth Gergely
bronz). A csalódott sportoló így fogalmazott:
„ Most egy kicsit tönkrementem, testileg és lel-
kileg. Váltásra van szükségem, szemléletmód-
ban és a felkészülést tekintve is. Vannak hiá-
nyosságaim, amiket mindenképpen pótolnom
kell.”

Szurkolunk Gergelynek, hogy minél gyor-
sabban a megszokott kerékvágásba kerüljön. 

Felker Adrienn a junioroknál a 32 között a
kanadai lányt, Beach-et győzte le hatalmas csa-
tában 11:10-re a hosszabbításban. A követke-
ző körben, a nyolcaddöntőben a későbbi győz-
tes észt Lehis volt az ellenfél, akitől Adrienn
szoros asszóban kapott ki 7:5-re, így a 10.
helyen zárta egyéniben a világbajnokságot.

A Szalay Gyöngyi tanítványaival felálló
magyar női junior párbajtőr-válogatott (Bohus
Réka, Kun Anna- a nemzeti csapat másik két
versenyzője) Egyiptom magabiztos legyőzésé-
vel (45:34) a negyeddöntőbe jutott, s ott újabb
nagy siker az ukránok ellen (45:38). Az elő-
döntőben azonban a későbbi ezüstérmes USA-
tól 45:29-re kaptak ki, a bronzmeccsen pedig
Lengyelországtól szenvedtek vereséget  45.40
arányban. Gratulálunk a világbajnoki negye-
dik helyhez! AE

Bánat és öröm
párbajtőrözőinknél

A Tenisz Szakosztály április 4-től várja a
már meglévő és leendő klubtagjait!

Pályáik a városi sporttelepen találhatók. Két
bitumenes és négy salakos teniszpályával ren-
delkeznek. A bitumenes pályákon a teniszjá-
ték ingyenes.

A pályák szabadtériek, áprilistól október
31-ig használhatók. Autóval is megközelíthe-
tők, parkolás közvetlenül a pályák mellett
lehetséges.

A 2014. évi pályahasználati díjak: Szezon-
bérlet: 20.000 +1.200 Ft tagsági díj = 21.200

Ft/fő; Családi bérlet: 30.000+2.400 Ft tagsági
díj = 32.400 Ft/fő; Ifjúsági bérlet (18 év alatt)
15.000 Ft/fő; Óradíjak: 1 óra 1500 Ft/pálya/óra,
5 órás bérlet 5 x 1.200 Ft = 6.000 Ft/pálya/óra,
10 órás bérlet 10 x 1.100 Ft = 11.000
Ft/pálya/óra. Ha a pályabérlő bérletes klub-
taggal játszik, akkor a pályadíj felét kell fizet-
ni. Vendég óradíj: Ha a vendég bérletessel ját-
szik: 1.000 Ft/óra.

Bérletek megvásárolhatók: a teniszpályán,
Kassai Balázs gondnoknál. 

Inforrmáció: Kassai Balázs 20/474-2402   AE

Hírek a Tapolca VSE Tenisz Szakosztálytól

Megyei rangadón, a Bakonyerdő Pápa elle-
ni hazai mérkőzésen született meg végre a
TVSE NB II-es férfi kézilabdacsapatának
első győzelme.

Már az előző fordulóban, a Tarján SE elle-
ni meccsen is érezhető volt a tapolcaiak
elszántsága, de három buta hiba elegendő volt,
hogy négygólos vereséggel érkezzen haza a
gárda a döntetlen helyett, amit megérdemelt
volna a vendégTapolca (Tarján SE- Tapolca
VSE 28:24).  

A legutóbbi, hazai találkozóra játékosok,
szurkolók egyaránt felfokozott izgalommal
érkeztek, hiszen a megyei rangadónak mindig
van többletjelentése. Másfajta a légkör, papri-
kásabb a hangulat, nagyobb az elszántság
mindkét csapat részéről. Így volt ez most is a

Bakonyerdő Pápa elleni rangadón. 
Lendületesen kezdett a Tapolca támadás-

ban, védekezésben is fegyelmezettek voltak a
fiúk. Ennek eredményeképpen 14:11-es hazai
vezetéssel fordultak a csapatok a második
játékrészbe. A második félidő első harmadát is
tapolcai fölény jellemezte. Sikerült nagyobb
gólkülönbséggel az ellenfél fölé kerekedni.
Ám ekkor jött egy hosszú, sikertelen szakasz,
amikor a Pápa kíméletlenül kihasznált minden
hazai hibát, s már csak két gólos előnyt muta-
tott az eredményjelző. Ekkor léptek be a szur-
kolók, akik kitartásra buzdították a fiúkat. A
kintről érkező segítség, valamint a játékosok
győzni akarása meghozta a sikert, 31:28-ra
nyerték a rangadót, a hőn vágyott első győzel-
met. AE

Megszületett az első győzelem

Új műfüves futballpályával gazdagodott
városunk és a Bárdos Lajos Általános Isko-
la Székhely Intézmény. Ünnepélyes átadásá-
ra április elsején került sor. 

A tanulók örömmel vették birtokukba a min-
den igénynek megfelelő, kitűnő minőségű
pályát. Déltől iskolai leány és fiú csapatok tor-
náján pattogott a labda először, melyen a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Szék-
hely Intézmény, Batsányi János Tagintézmény,
Kazinczy Ferenc Tagintézmény és a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Általános Isko-
la tanulói mérkőztek meg egymással. A délutá-
ni pályaavató ünnepségen, Császár László pol-
gármester köszöntőjében elmondta, hogy a 25
millió forintos beruházáshoz a Magyar Labda-
rúgó Szövetségtől 90 %-os támogatást nyert a
város. Kiemelte a városunkban 2000 óta létező
sportkoncepció fontosságát és eredményeit.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke a rendsze-
res sport és mozgás jótékony hatásairól beszélt
és azokról a szomorú tényekről, miszerint a mai
fiatalok egészségi állapota jóval elmarad az akár
25 évvel ezelőtti fiatalokétól. Ahhoz, hogy ez
változzon, megfelelő sportlétesítményekkel és
alternatívákkal kell visszacsalogatni a sporthoz
a fiatalokat a számítógép, internet világa elől. 

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője a szalag
átvágása után kérdésünkre elmondta, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-ben elha-

tározta a labdarúgó sportág tömegesítését.
Ahhoz azonban, hogy a fiatalok sportolni tud-
janak, pályákra van szükség, amelyek az
elmúlt harminc-negyven évben inkább csak
megszűntek, és helyükre plázák, benzinkutak
épültek. Az elmúlt két évben 187 pályaátadás-
ra került sor országszerte; szinte nem is volt

olyan megye, ahol ne lett volna átadás kisebb-
nagyobb méretben. Reményét fejezte ki, hogy
megtelik majd a pálya fiatalokkal, és az első
osztályig vagy akár a válogatottságig is mene-
telnek majd az innen kikerülő játékosok. Az
átadás után három csapatos öregfiú tornával
zárult a rendezvény.               Havasi Gábor

Műfüves pályát avattak a Bárdos-iskola udvarán

Fotó: Sajcz

A huszonötmillió forintos fejlesztés pályázati forrásból és 10% önkor-
mányzati önrészből valósult meg



1-2-3-én Magyarszombatfa-Őriszentpé-
ter-Ivánc, DDk túra
11-én Családi túranap, Gyenesdiás-Nagy-
mező
17-én Theodora Tanösvény, Kékkút
24-én Lesenceistvánd-Szebike-völgy-
Hubertus-Uzsa
31-én Munkatúra, OKT felújítás

Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/
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Természetjáró Szakosztály 
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2013. szeptember havi lapszámunkban
már írtunk a töretlen népszerűségnek ör-
vendő rovatunkban a vasútállomást a
Petőfi-ligettel összekötő aluljáróban ta-
pasztalható áldatlan állapotokról. 

Reménykedtünk, hogy idővel lesz előre-
lépés ebben az ügyben. Azóta már több,
mint fél év telt el, a felháborodásuknak han-
got adó helyi és idelátogató polgárok száma
pedig csak nő. Ezért is hívjuk fel ismételten
a figyelmet az ottani helyzetre. 

Tesszük ezt azért is, mert sokaknak kell
szinte naponta elővenniük a „távolugró”
tudományukat, ha nem szeretnének bokáig
vizesek lenni… a botlásveszélyről már nem
is szólva.

Vajon mikorra oldódik meg ez a sokakat
érintő áldatlan állapot?           Dancs István

Észrevettük,
szóvátesszük...

Fotó: Dancs

Folyamatosan áll a víz az aluljáró-
ban – az emberek elégedetlenek

A Szent Erzsébet Óvoda folytatja hagyo-
mányát, miszerint ebben a tanévben is
felidézzük szép népszokásainkat. A Búza-
virág-csoport egyik reggel „váratlan”
mulatságra hívta a többieket az udvarra,
Zöldágjáráson vehettünk részt. Énekel-
tünk, táncoltunk, nagyon vidám délelőtt
volt a gyerekeknek. 

Az óvoda küldetése, hogy a gyerekek
testi,  lelki fejlődése és szépérzéke is harmó-
niában növekedjen. A hagyományok fonto-
sak, és ez nemcsak egy édeskés múltidézés,
hanem annál sokkal több háttértartalommal
rendelkezik. Tisztában vagyunk vele, hogy
ezek a szokások a régi formájukban nem
tudnak már visszatérni. Más oka van annak,
hogy foglalkozunk vele. A 3-6 éves gyere-
kek számára nemcsak az előremutató gon-
dolkozásmódot példázzuk, hanem minden-

képpen fontosnak tartjuk, hogy megismer-
jék gyökereiket is. Ez fontos alapja lehet
annak, hogy a gyerekek iskolába kerülve
magabiztosan megállják helyüket. 

Zöldy Júlia
A Lipóti Pékség és Kávézó április 28-án
nyílt meg a Deák Ferenc utcában.

A cég története 1992-ben egy kicsi sziget-
közi faluban, Lipóton kezdődött, ahol Tóth
József Péter megalapította a mára már or-
szágszerte ismert Lipóti Pékséget. Napjaink-
ban már több, mint 200 szakboltban, köztük
a tapolcaiban is várják a vásárlóközönséget.

A naponta frissen érkező kenyerek mel-
lett a pékáru jelentős részét helyben sütik a
látványsütőben. A pékáru mellett többek
között a Cserpes Sajtműhely friss és termé-

szetes tejtermékeit, hagyományos receptek
alapján készülő, adalékmentes füstölt árut és
cukrássüteményeket is forgalmaznak.

A megnyitón Császár László polgármester
annak az örömének adott hangot, hogy lassan
újra élni kezdenek a főutcai üzlethelyiségek,
és közöttük van a most profilt váltott is.

Az üzlet megnyitását jelképező nemzeti-
színű szalagot a Lipóti Pékség tulajdonosai-
nak képviseletében ifj. Tóth Péter, Császár
László polgármester és Kayser Péter üzlet-
vezető vágta át.         N. Horváth Erzsébet

Zöldágjárás az óvodában

Az elfeledett mesterségeké, a jazzé és a
világzenéé volt a főszerep a VIII. Tapol-
ca Tavasz rendezvénysorozatán április
25. és 27. között a Malomtó partján.

A programsorozatot Tóth Vera és jazz
zenekarának koncertje nyitotta meg. A hálás
közönség nagy tapssal jutalmazta a Tapol-
cáról indult, gyönyörű hangú énekesnő és
kísérete produkcióját.

Az időjárásnak köszönhetően igazi tava-
szi hangulat töltötte be a teret ezeken a napo-
kon. Az elfeledett mesterségek szemléje és
bemutatkozása, Sajcz Gábor harmonikajá-
téka, a Babos-Piller jazz duó, a Kinizsi Tánc-
együttes és Kulturális Együttes gyermek
tánccsoportjai, Palya Bea és a Kali Mutu
Jazz Band is gondoskodott róla, hogy a
programsorozat sikeres volt.   

N. Horváth Erzsébet

Megérkezett a tavasz Tapolcára

„Mindent a vevőkért”

A VIII. Tapolca Tavasz kiemelt rendezvé-
nyei között foglalt helyet a Zentai Gábor
műgyűjtő miskakancsóiból rendezett
kiállítás a Szent Antal Bormúzeumban.

Az április 24-ei megnyitón Hangodi
László történész-muzeológus szólt a miska-
kancsók nevének eredetéről, a fazekasmű-
vészetben betöltött „férfias” szerepükről és
mindarról a jellegzetességről, amely ezt a
sokszínű, használati, borkínálásra alkalmas,
illetve dísztárgyként számon tartott, férfiala-
kot ábrázoló kerámia-remeket jellemzi.
Méltatásában fontos szerep jutott a gyűjtő
kitartó és következetes tevékenységének,

amelynek eredménye 150 különböző for-
májú, egyedinek számító darab lett, amely-
ből Zentai Gábor a mostani kiállításra 
100-at hozott el.

Zentai Gábor, megköszönve a méltató és
elismerő szavakat arról a gyűjtőszenvedély-
ről is beszélt, amely több évtizedig fogva
tartotta, hiszen nemcsak a hazai tájakra, de
Erdélybe is többször elvitte őt.

A borospincéből kialakított bormúzeum
ódon, boltíves falai méltó keretet adtak a
miskakancsókból, a fazekasművészet reme-
keiből 33. alkalommal rendezett kiállítás-
nak. NHE

A magyar fazekasművészet 
és a gyűjtő dicsérete

Fotó: Óvoda

Mi hozzuk a tavaszt! A képen a Búza-
virág-csoport gyerekei és óvónői lát-
hatók

Fotó: N. Horváth

Minden miskakancsó az egyediséget, a kimeríthetetlen fantáziát is tükrözi

Fotó: N. Horváth

A mi lányunk, Tóth Vera a színpadon

Fotó: N. Horváth

A tradicionális receptúrák alkalmazása minőséget biztosít


