
A Csermák József Rendezvénycsarnok
nagyszabású sportünnep helyszíne volt
február 7-én. 

A Sportgála résztvevőit Császár László
polgármester köszöntötte. Az est díszvendé-
ge Kammerer Zoltán olimpikon volt.

A hagyományos Sportgálán köszöntötték
és díjazták azokat a sportolókat, edzőket és

sportvezetőket, akik a 2013-as évben legtöb-
bet tettek azért, hogy Tapolca a sportered-
ményein keresztül nemcsak a hazai, de a
nemzetközi sportéletben is kiemelkedőt
nyújtott.

Ezen az esten nemcsak az élsport-után-
pótlás és felnőtt kategóriákban osztottak ki
díjakat, de elismerésben részesültek a test-

nevelő tanárok és amatőr sportolók is.
Edző élsport-utánpótlás kategóriában

Szalay Gyöngyi (Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub) és edző élsport felnőtt kategóriában
Borosné Eitner Kinga (Sz-L Bau Balaton
Vívóklub) kiemelkedő tevékenységéért
kapott díjat.

Tapolca Város legjobb sportolója címet

vehetett át 2013-ban nyújtott kimagasló tel-
jesítményéért Rédli András párbajtőröző, a
világbajnoki csapat tagja, az Sz-L Bau Bala-
ton Vívóklub felnőtt magyar bajnokcsapat
tagja.

/Összeállításunk a 4. oldalon Díjazták a
2013-as év legjobb sportolóit, edzőit és
sportvezetőit címmel./
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Fotó: Rendezvénycsarnok

Bál a jótékonyság jegyében

Az útra indulók ünnepén

Rédli András lett 
az év sportolója

Képünkön Rédli András párbajtőröző, az év sportolója, Császár László
polgármester és Boczkó Gyula, Boczkó Gábor párbajtőröző édesapja

Fotó: Havasi

A bálon a jókedvé, a szórakozásé volt a főszerep

Fotó: Havasi

Felejthetetlen pillanatok: a végzősök nyitótánca

Csermák József olimpiai bajnok
emlékére

Fotó: Eseménytér.hu

Illés Zsófia sportszervező N. Horváth Erzsébet Csermák Józsefről szóló
sportmonográfiájából olvasott fel. Mellette Csermák Katalin, az olimpi-
kon lánya

Elfogadott költségvetés
Tapolca Város Önkormányzata a február 14-ei nyilvános ülésen elfogadta a tele-
pülés 2014. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási oldala bruttó 3 milli-
árd 753 millió forint.

– Ez volt a második év, amikor már új szemlélettel, azaz feladat-finanszírozás sze-
rint, illetve működési hiány nélkül kellett tervezni. Bízom benne, hogy úgy, mint a koráb-
bi években, 2014-ben is stabilan, zökkenőmentesen fogjuk működtetni a várost –
mondta Császár László polgármester a vele készített interjúban.

/A polgármesterrel készített interjú a 2. oldalon Stabil, zökkenőmentes költségveté-
si év várható 2014-ben is címmel./

A Batsányi János Gimnázium és Kollégi-
um nyolcvan végzős tanulójának tűzték
fel a szalagot február 8-án a Csermák
József Rendezvénycsarnokban.

Varga Tiborné, az intézmény igazgatója
az útra bocsátó iskola meghatározó szerepé-
ről is szólt ünnepi köszöntőjében.

Majd arra kérte a búcsúzókat, hogy mer-

jenek álmodni és valósítsák meg azokat.
Hittel és lelkesen küzdjenek céljaikért.

– Mondhatnám könnyű lesz, de nem
mondanék igazat, hiszen mindig próbatéte-
lek elé állít bennünket az élet, benneteket is
– hangsúlyozta az igazgató.

/Írásunk a 4. oldalon A búcsú első pilla-
natai címmel./

A világelsők között helyet foglaló Csermák
József kalapácsvető olimpikon születésé-
nek évfordulójára emlékezett a város feb-
ruár 14-én a róla elnevezett rendezvény-
csarnokban.

Az 1952-es helsinki olimpián olyan ered-

ménnyel jutott a dobogó legfelső fokára az
akkor 20 éves tapolcai fiatalember, amelyet
addig még senki nem ért el a világon.

/Írásunk a 11. oldalon Múltidézés Cser-
mák József olimpikon születésnapján cím-
mel./

A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ és Tapol-
ca Város Önkormányzata Retro Koktél
Party elnevezésű jótékonysági bált ren-
dezett február 14-én a Hotel Pelionban.

A rendezvényen jelentette be Bernáth

Ildikó, a Támogatott Lakhatás nagykövet
asszonya, hogy Tapolca kiérdemelte a Be-
fogadó Magyar Település címet.

/Tudósításunk a 3. oldalon Tapolca, a
Befogadó Magyar Település címmel./



Császár László polgármesterrel a várost
érintő, Tapolca polgárait érdeklő témákról,
köztük a 2014. évi költségvetésről, a VOKE-
nak helyet adó ingatlan tulajdonjogáról,
intézményi átszervezéséről készítettünk
interjút.

– Ez volt a második év, amikor már az új
szemlélet, azaz a feladat finanszírozás szerint,
illetve működési hiány nélkül kellett tervezni.
A legnagyobb változás az, hogy az idén vég-
rehajtott konszolidáció eredményeként az
Önkormányzat valamennyi hitelét átvállalta
az állam, így jelenleg nulla hitellel rendelke-
zünk. Tapolcának csak beruházási hitelei vol-
tak, ezek most „eltűntek” a költségvetésből. Ez
évi, közel 100 millió forint adósságszolgálat,
ennyivel kevesebb teher van rajtunk. Ezt az
összeget fejlesztésekre, működésre tudjuk for-
dítani. Tapolca Város Önkormányzatát a 2013.
évben részben konszolidálta a Magyar Állam.
A 2014. évi költségvetési törvény pedig – a
tavalyi év folytatásaként – a teljes adósságál-
lományunkat átvállalta, melynek rögzítése
szerződéses formában 2014. február 24-ig meg
fog történni. Továbbra is megmaradt a helyi
költségvetés tartalmára vonatkozó előírások-
ban, hogy mind az Önkormányzatnál, mind
pedig az Önkormányzat által irányított költség-
vetési szerveknél a költségvetési bevételeket és
kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban meg kell jelentetni.

– Mekkora összegű a 2014. évi költségve-
tés bevételi, illetve kiadási oldala?

– A 2014. évi költségvetésünket bruttó 3
milliárd 753 millió forint kiadási és bevételi
összeggel terveztük, és ezt el is fogadta a Tes-
tület a legutóbbi nyilvános ülésén.

– Milyen bevételekre számít az Önkormány-
zat ebben az évben?

– Ezek között első helyen a feladatalapú
állami támogatások szerepelnek. A bevételek
között terveztük az egyes szociális kiadások
után (havi rendszerességgel) igényelhető álla-
mi támogatásokat, köztük a rendszeres szoci-
ális segélyt, lakásfenntartási támogatást.

– Milyen helyi adókból származik ebben az
évben a bevétel és változik-e ezeknek a mérté-
ke? 

– A helyi iparűzési adóval kapcsolatos fel-
adatok, a bevételek beszedése teljes mértékben
az önkormányzati adóhatóság hatáskörében
van. 2014-ben nem változik ennek a mértéke,
az adóalap 2%-a. A másik adónemünk az ide-
genforgalmi adó minden beszedett forintjához
az állam 1,5 forintot hozzáad. Ennek az adó-
nak a mértéke 2014-ben 450 Ft/fő/vendégéj-
szaka. Az építményadó mértéke 2014-ben vál-
tozik. A kereskedelmi egység besorolású épít-
ményeknél, ha a hasznos alapterület 0-500 m2

között van, akkor 700 Ft/m2, ah 501-1.000 m2

közötti, akkor 900 Ft/m2, az 1.001-10.000 m2

közötti adója 1.400 Ft/m2, a 10.000 m2 felettié
pedig 1.000 Ft/m2. Egyéb, nem lakás céljára
szolgáló építmény esetén 700 Ft/m2. Nem vál-
tozott a magánszemélyek kommunális adója.
Ez 12.000 Ft/lakás/év.

– Mi a helyzet a gépjárműadóval?
– 2013. január 1-jétől a költségvetési tör-

vény alapján a gépjárműadó 40%-a az Önkor-
mányzatot illeti meg.

– Tervezett-e a 2014. évre ingatlanok eladá-
sából származó bevételeket az Önkormány-
zat?

– Igen. Vannak értékesítésre kijelölt épüle-
teink, telkeink. Az idei évben további értéke-
sítésre számíthatunk a laktanya területén lévő
telkekből. Terveztünk költségvetési marad-
ványt is, amelynek a pontos összegét – a köte-
lezettségek figyelembevétele után – a zárszáma-
dáskor tudjuk meghatározni. Működési és fej-
lesztési részt is képeztünk, ez utóbbi a köt-
vényből rendelkezésünkre álló pénzösszeget
foglalja magába, valamint tartalmazza a 2013.
év végén strandfejlesztés céljára befolyt 250
millió forint állami támogatás összegét és a
korábbi tervekben meghatározott pályázati
önrészeket. A felújításokra, karbantartásokra
10-11 millió forintot kívánunk fordítani.

– Változik-e az Önkormányzat támogatási
rendszere?

– Nem változik ennek a nagyságrendje. A
sporttevékenységre 19 millió forintot, a köz-
művelődésre 3 millió forintot kívánunk fordí-
tani. 30-40 millió forint mértékben biztosítjuk
a forrásokat a városi rendezvényekhez.

– Miként alakulnak a 2014. évben a pályá-
zatok?

– A tavaly jóváhagyott, megkezdett pályá-
zatainkat továbbvisszük. A tervezett 50 millió
forintos pályázati önerőből előkészítő terveket,
tanulmányokat tudunk készíttetni, illetve, ha
ebben az évben írnak ki pályázatot, akkor
azokhoz még tudunk önerőt biztosítani. Azok
a tartalékok, amelyeket kötelezően meg kellett
tervezni, rendelkezésre állnak. Bízom abban,
hogy úgy, mint a korábbi években is, stabilan,
zökkenőmentesen fogjuk a 2014. évben is
működtetni a várost.

– A Képviselő-testület a február 11-ei ülé-
sén döntött arról is, hogy kezdeményezi a Bat-
sányi János Művelődési Központnak (VOKE)
helyet adó állami tulajdonú ingatlan tulajdon-
jogának Tapolca Város Önkormányzata részé-
re történő ingyenes átruházását. Mi van e
mögött a kezdeményezés mögött?

– Megkeresett bennünket a VOKE helyi
igazgatója, illetve a VOKE Egyesület országos
vezetése, hogy tavaly decemberben állami
kézbe kerültek a volt MÁV kultúrházak és
gyakorlatilag ezeknek a szervezeteknek a
működése veszélybe került. Február végéig
kaptak haladékot arra, hogy új feltételek men-
tén működtessék tovább a Nemzeti Vagyonke-
zelőn keresztül a szervezetet. Mivel a pénzük
kevés, ezért keresték meg az Önkormányzatot,
hogy az térítésmentesen igényelje meg a
Magyar Államtól a tapolcai ingatlan tulajdon-
jogát. Ennek fejében vállalják, hogy hasonló
feltételekkel működtetik tovább az intézményt,
mint ahogy eddig tették. A működtetés a város-
nak jelenleg nem kerülne pénzbe, azt ők meg-
oldják. Némi vita után – amely főleg a jövőre
vonatkozott, mivel az épületre sokat kell majd
költeni az állapota miatt – úgy döntött a Tes-
tület, hogy kezdeményezi az önkormányzati
tulajdonba való visszavételt, és a működtetés
jogát átadja a VOKE-nak. Hogy a továbbiak-
ban mi lesz a sorsa, azt még nem lehet tudni.

Pénzt kell rá fordítani – nem is keveset. Bízunk
benne, hogy lesznek olyan pályázatok, ame-
lyeknek segítségével a felújítást, a korszerűsí-
tést meg tudjuk majd oldani. Ez a művelődé-
si központ Tapolca egyik színfoltja, óriási
hagyománya van, a kulturális élet egyik je-
lentős színtere, ezért is meg kell menteni.
Jelenleg is sok civil szervezet jár oda, sokan
veszik igénybe, városi rendezvényeket is tar-
tanak ott. Úgy gondolom, hogy helye van a
város művelődési rendszerében. Ha bekerül a
tapolcai vérkeringésbe, ugyanúgy megoldjuk
a gondját, problémáját, mint ahogy a többi
intézményét.

– Miért volt szükség az Önkormányzat fenn-
tartásában működő Tapolcai Óvoda intéz-
mény-átszervezésére?

– A Tapolcai Óvoda központja eddig a
Dobó-városrészben volt. A mostani óvodave-
zető a Kertvárosi Óvodában tevékenykedik,
ezért döntött úgy a Testület, hogy ide helyezi
a központját a három óvodának. A döntést
nagyban befolyásolta az a tény is, hogy így az
a város központi helyére kerül, könnyebben
elérhető. A másik döntés az Alkotmány utcai
óvodára vonatkozott. Az az óvoda eddig nem
működött önállóan, a Szivárvány Óvodához
tartozott. Mostantól önálló és a neve: Hársfa
Tagintézmény. Ezek az átszervezések tették
szükségessé az Alapítóokirat módosítását is.
Az óvoda neve és székhelye: Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda. Tagintézményei: Tapolcai Kertvá-
rosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, Tapol-
cai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye
és Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág
Tagintézménye.

– Az Önkormányzat megállapodást kötött a
gimnázium és a zeneiskola működtetési jogá-
nak átadás-átvételéről. Mit tartalmaz ez a meg-
állapodás?

– A Tapolcán működő köznevelési intéz-
mények közül a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fenntartását
2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) Tapolcai Tankerü-
lete biztosította 2013. március 31-ig. Onnan-
tól pedig Tapolca Város Önkormányzata mű-
ködteti ezt a két intézményt. A jogszerű mű-
ködtetéshez szükséges egy megállapodás is,
amely tartalmazza a vagyonelemek, a kapcso-
lódó létszám, a jogok és kötelezettségek
átadás-átvételét. Ezt a Megállapodást fogadta
el a Testület a február 14-ei ülésen.

N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

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

Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/511-280 ; Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert 87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@lab.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes: 
Zsadányiné Kovács Judit 87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.: 87/322-977, 06-30/563-59-27, 
e-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com
www.csaladgondozas.hupont.hu
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 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 márciusi polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban
kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
március 10. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
március 17. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
március 24. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Stabil, zökkenőmentes 
költségvetési év várható 

2014-ben is



2014. február    3Új Tapolcai Újság

AKTUÁLIS

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kórházunkban a sebészeti szakrendelés jelenleg is és a nap
24 órájában folyamatosan várja a betegeket. Az ellátásra szorulóknak rövid várakozási időt
garantálunk. Szükség esetén radiológiai és ultrahang vizsgálatok végzésére is van lehető-
ség. 

Kérem, hogy ha szükséges, helyben vegyék igénybe ezt a szolgáltatást.
Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató

Áder János Magyarország Köztársasági
Elnöke 16/2014. (I.20.) KE határozatával az
országgyűlési képviselők 2014. évi általános
választását 2014. április 6. napjára tűzte ki.

A Helyi Választási Bizottságba jelöltek
személyét Tapolca Város Képviselő-testü-
lete rendkívüli testületi ülésen fogadta el
február 7-én. 

A Helyi Választási Iroda vezetője, Ughy
Jenőné jegyző köszöntötte a megjelenteket,
és ismertette az Áder János köztársasági
elnök által április 6-ra meghirdetett ország-
gyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
fontos tudnivalókat. 

Veszprém megyében, a 3-as számú egyé-

ni választókerület székhelye Tapolca. Illeté-
kességi területéhez 60 település tartozik.
Ughy Jenőné elmondta, hogy a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetőjeként már korábban
letette az esküt Veszprém megye főjegyző-
je előtt. Az Iroda megalakult, a munkatársak
készen állnak a feladatra. A bizottság tagjai:
dr. Baráth Marianna, dr. Kajtár György
János és Bajner Imre Tamás. Póttagok: 
dr. Flórián Csaba László és Rédli Károly.
Valamennyiük személyével mind az Ügy-
rendi Bizottság, mind pedig a Képviselő-
testület vita nélkül értett egyet. A Testület jó-
váhagyó szavazása után a tagok letették az es-
küt, majd megtartották alakuló ülésüket. KM

Országgyűlési választás 2014

Tapolca toleráns, befogadó város. Erről
ismét tanúbizonyságot tett. Hetekkel Valen-
tin-nap előtt elfogyott az összes jegy a Hotel
Pelionban rendezett Retro Koktél Party
Jótékonysági Bálra. 

A Tapolca Város Önkormányzata és a Veszp-
rém Megyei ÉFOÉSZ által létrehozott esemé-
nyen a jókedvé és a szórakozásé volt a fősze-
rep, amellett, hogy segítettek is a bálozók,
hiszen a befolyt összeget a fogyatékkal élők
javára ajánlották fel. 

A rendezvény egy tiszteletre és büszkeség-
re okot adó bejelentéssel vette kezdetét, melyet
Bernáth Ildikó, a Támogatott Lakhatás nagy-
követ asszonya osztott meg a jelenlévőkkel. A
Parlamentben márciusban Tapolca megkapja a
Befogadó Magyar Település megtisztelő címet,
melyet dr. Kövér László, az országgyűlés elnö-
ke és Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke ad át.
(Az országban elsőként Tapolcán indult el az
a lakhatási forma, amelynek segítségével há-
rom értelmi fogyatékos fiatal az első saját ott-
honában kezdhetett önálló életet. Az ÉFOÉSZ

Kulcsprogramhoz csatlakozva Tapolca Váro-
sa egy 68 négyzetméteres önkormányzati bér-
lakást ajánlott fel erre a célra – a szerk.).

Horváthné Somogyi Ildikó, a Veszprém
Megyei ÉFOÉSZ elnöke örömét fejezte ki,
hogy ilyen sokan támogatják a szervezet mun-
káját és ezzel közvetve a fogyatékkal élő em-
bertársaink életét. 

Bognár Ferenc köszöntőjét követően került
sor a meghívott veszprémi Göllesz Viktor Nap-
pali Intézmény, a Szász Márton Iskola és a
tapolcai ÉFOÉSZ fiataljai táncos műsorainak
bemutatására. Ezután egy megható pillanat
következett, amikor is Tóth Alex, a tapolcai
ÉFOÉSZ fiatalja, aki betegségéből adódóan
nem tudott részt venni a bálon, jelentkezett be
Skype-on és kívánt jó szórakozást rég nem
látott társainak. 

A szórakozás pedig biztosítva volt, hiszen
tombolasorsolással, a Extasy együttessel és
Csepregi Éva fergeteges műsorával kedves-
kedtek a szervezők az idei bálozóknak.        

Havasi Gábor

Tapolca, a Befogadó Magyar Település

A Pannon Reprodukciós Intézet „Komplex vállalati technológia-
fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című
pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program támogatási rendszeréhez. A közel 54,7 millió
forint összegű támogatás keretében, a pályázat elszámolható
összköltsége közel 136.,7 millió forint. A projekt segítségével új
betegszobák kialakítására nyílik lehetőség.

„A PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET Kft. komplex fejlesztése” című
projekt Támogatási szerződésének megkötésére 2013. október 04-én került
sor. A PRI a Támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint a
XIX. Uniós Fejlesztések fejezet Gazdaságfejlesztési Operatív Program
előirányzatából egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az
előirányzat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott.

Az elfogadott elszámolható összköltség: 136.661.957 Ft.
Támogatási összeg: 54.664.782 Ft.
Az elfogadott támogatási intenzitás: 40%.
Önerő: 81.997.175 Ft.
A kivitelezés kezdete: 2013. december 12.
A kivitelezés befejezése: 2014. május 31.
A Kedvezményezett a bekért 6 db árajánlat alapján, miután közbeszerzésre

nem kötelezett, választotta ki kivitelezőnek a Szabau Invest Kft-t. A
szerződéskötés 2013. december 10-én megtörtént.

A Pannon Reprodukciós Intézet bővítése során egy 220 m2-es új épületrész
fog elkészülni, amely a régi épület déli részéhez csatlakozik. Az új
épületrészben 4 új betegszoba – 1 db 4 ágyas és 3 db 2 ágyas – kialakítása
történik meg. A fejlesztés során a jelenlegi IVF-labor korszerűsítésére is sor
kerül.

Az épület bővítésének és a labor fejlesztésének egyértelmű célja, hogy a
betegek számára a jelenleginél sokkal kulturáltabb körülményeket tudjon
biztosítani a PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET, és az általuk végzett
szolgáltatásokban minőségi javulást érjenek el.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Pannon Reprodukciós Intézet Kft. 
Cím: 8300 Tapolca, Bartók Béla út 1-3.
E-mail: pritap@t-online.hu
Honlap: www.pri.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai uniós forrásból 
ÚJ BETEGSZOBÁKKAL bővül 
a Pannon Reprodukciós Intézet
2014. 01. 27.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
ismételten meghirdette az amatőr labdarú-
gó-létesítmények felújítását támogató prog-
ramját a látvány-csapatsportok támogatá-
sának adókedvezménye program (TAO)
keretében.

A Képviselő-testület a február 14-ei nyil-
vános ülésén döntött arról, hogy a pályázat-
hoz szükséges 3.000.000 Ft önrészt a 2014.
évi költségvetés pályázati tartalék terhére
biztosítja.

A pályázat legmagasabb elszámolható költ-
sége bruttó 10.000.000 Ft, amely tartalmazza
a pályázótól várt 30%-os – 3.000.000 Ft össze-

gű – önrészt. A támogatás összege: 7.000.000
Ft. A pályázati támogatáshoz benyújtott javas-
latban szerepel a füves edzőpálya területén
automata öntözőrendszer kiépítése, a füves
edzőpálya felújítása, a füves edzőpálya nyuga-
ti oldala mellett két 30 m magas tartóoszlop fel-
állítása, ezekre pályavilágítás elhelyezése.

Ha sikeres lesz a pályázat, akkor a labda-
rúgáson kívül az atlétika és más sporttevé-
kenységek gyakorlása is kedvezőbb körülmé-
nyek között folytatható. A pályázati cél jól
szolgálja a Tapolca Város Testnevelés és
Sportkoncepciójának az utánpótlás-nevelés-
re irányuló törekvéseit is. NHE

Önrészt biztosít a város

Fotó: Archív

A fiatalok – Iván Zoltán, Lózsi József és Kalányos György – Császár László pol-
gármestertől vették át az önálló életet is jelképző lakáskulcsot 2011. április 27-én



A Himnusz eléneklését követően Szabolcsi
Erzsébet: Forrás legyél című versével, melyet
Szabó Csilla 11. A osztályos tanuló szavalt,-
vette kezdetét a Batsányi János Gimnázium
és Kollégium szalagavatója február 8-án a
Csermák József Rendezvénycsarnokban. 

A zsúfolt lelátóval szemben három osztály
nyolcvan diákja sorakozott fel, akiket Szijártó
Miklós 11. A osztályos tanuló köszöntött az
alsóbb évesek nevében. Varga Tiborné igazga-
tó ünnepi köszöntőjében így fordult a gimná-
zium végzőseihez: 

– A szalagavatóhoz vezető út hosszú, időn-
ként nehéz volt. Nagy feladat vár rátok, érett-
ségi, felsőoktatásba való jelentkezés, munkába
állás. Sokkal hosszabb és sokkal nehezebb.
Mondhatnám könnyű lesz, de nem mondanék
igazat, hiszen mindig próbatételek elé állít ben-
nünket az élet, benneteket is. Célokat fogalmaz-
tok meg, álmodtok. És merjetek álmodni! Való-
sítsátok meg azokat. Céljaitokért tudjatok küz-
deni hittel, lelkesen, hogy sikeres boldog embe-
rek legyetek. Köszönjétek meg szüleiteknek,
tanáraitoknak, hogy eljutattak idáig bennetek.

Az élet forgatagát és a gimnáziumi tanul-
mányok közelgő végét jelképező szalagot az
osztályfőnökök – 12. A Miltényi Attila, 12.B
Keszler Gyuláné, 12.C Barcza Tibor – tűzték
fel szeretett diákjaik „szíve fölé”. A végzősök
nevében Tulok Fanny 12.C-s tanuló mondta el
gondolatait, majd a szalagfeltűző ünnepség a
Szózat eléneklésével zárult. A szalagavató bált
Szalai László, a Szülői Munkaközösség elnö-
ke nyitotta meg, majd a hosszú próbafolyama-
tok gyümölcsét, a nyitótáncokat tekinthették
meg a hozzátartozók. A szépen megálmodott,

látványos koreográfiák Tarjányi Sándor mun-
káját dicsérték. A diákok és hozzátartozók meg-
lepetésére a gimnázium tanárai dr. Parapatics
Andrea tanárnő vezetésével egy mókás tánc-
összeállítással készültek. A műsor osztatlan
sikert aratott. Az idén fennállásának 20. évfor-
dulóját ünneplő Kinizsi Táncegyüttes táncosai
közül többen is a gimnáziumban töltötték bol-
dog diákéveiket. Ezt a Dél-alföldi táncok című
műsorukkal köszönték meg. A vacsorát köve-
tően a Color Band Party zenekar szolgáltatta
a talpalávalót.           Havasi Gábor
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KRÓNIKA

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel meghívja az

1848/49-es forradalom 
és szabadságharc

évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre

Március 15. (szombat) 16 óra: Hagyományőrző lovasfelvonulás; 17 óra: Ko-
szorúzás Miltényi József sírjánál; 18 óra: Koszorúzás az Alsó-tóparton; 18.15 óra:
Fáklyás felvonulás
18.45 óra: Ünnepi megemlékezés a Köztársaság téren. Ünnepi beszédet mond:
Sági István alpolgármester.
Ünnepi műsor: Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület.
Az ünnepségen közreműködnek: Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Hagyomány-
őrző Egyesület, Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium Csobánc Váráért Ala-
pítvány, Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar.

Nemzeti ünnepünkön mindenkit szeretettel várunk külön meghívó nélkül!

Február 7-én ünneplőbe öltözött a Csermák
József Rendezvénycsarnok. Az elmúlt év leg-
jobb sportolóinak díjazására, köszöntésére
került sor ezen az estén a hagyományos sport-
gálán.

Már megszokhattuk, hogy minden év febru-
árjának első felében nem mérkőzésekre gyüle-
keznek a sportcsarnokban a vendégek, hanem
azért, hogy megünnepeljék  azokat a sportoló-
kat, edzőket, testnevelőket, akik az előző évben
a sportágaikban kiemelkedőt nyújtottak. Így
történt ez február 7-én is. Császár László pol-
gármester köszöntője után kezdetét vette a díj-
átadó gála, melyen iskolai és diáksport kategó-
riában, élsport-utánpótlás és felnőtt kategóriá-

ban, profi és amatőr sportolókat, edzőket, test-
nevelőket díjaztak a szervezők.

A 2013-ban nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyekért színpadra szólították a sportolókat,
miután az emlékezetes sikerekről egy-egy kis-
film került bejátszásra a színpad mellett elhe-
lyezett vetítővásznakon. A díjazottak okleve-
let, kupát, plakettet vehettek át prominens díj-
átadó személyiségektől (Császár László pol-
gármester, Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő, Marton József, a TVSE elnöke, Sági
István és Sólyom Károly alpolgármesterek,
Szalay Gyöngyi olimpikon, edző, Kammerer
Zoltán olimpikon, az est díszvendége, dr. Zsiray
Ferenc, a Sakk Szakosztály társadalmi elnö-
ke, Takács Gábor, labdarúgó játékvezetők ta-
polcai csoportjának vezetője).

S most következzenek kategóriánként a
díjazottak:

– Iskolai és diáksport kategóriában: Bodó
Levente, Bodó Annamária, Orsós Szilvia (Szász
Márton-iskola) asztalitenisz, atlétika, kézilabda
sportágakban, Mráz Tamás (Széchenyi István
Szakképző Iskola) díjugratás, Németh Lajos
(Batsányi János Gimnázium és Kollégium)
grappling, Kranabet Regő (Batsányi János Gim-
názium és Kollégium) párbajtőr, Cséri Soma
(TÁI Kazinczy Tagintézmény) párbajtőr, Kovács
Dániel (TÁI Batsányi Tagintézmény) párbajtőr.

– Élsport-utánpótlás kategóriában: Siffer 
Klaudia, Siklósi Gergely, Felker Adrienn,
Kalácska Botond (Sz-L Bau Balaton Vívóklub)
párbajtőr, Buzás Bertalan, Érseki Tamara,
Juhász Judit (Tapolca VSE sakk szakosztály)
sakk, Molnár Dániel (Tapolcai Sportakadémia
SE) atlétika-súlylökés, diszkoszvetés.

– Élsport-felnőtt kategóriában: Rédli András,
Hanczvikkel Márk (Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub) párbajtőr, Molnár Zoltán, Vajda Zsolt
(Tapolcai Honvéd SE) tájfutás.

– Testnevelő diáksport kategóriában: Bertók
Katalin (Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola).

– Edző élsport-utánpótlás kategóriában: 
Szalay Gyöngyi (Sz-L Bau Balaton Vívóklub)

– Edző élsport felnőtt kategóriában: Borosné
Eitner Kinga (Sz-L Bau Balaton Vívóklub)

– „Hoppá” kategóriában: Gyarmati Renáta
labdarúgó, Bárány Nóra futó, Győrffy-Villám
Zsombor grappling, Acro Dance SE Tigrisek for-
máció: Bogdán Lívia, Borsos Bianka, Czyntula
Dóra, Házi Csenge, Mészáros Evelin, Pető Réka,
Pontyos Fanni, és edzőjük Cseh Diána, senior

kézilabdás hölgyek: Antal Edit, Cserépné Nagy
Mariann, Dobai Kálmánné, Dombóvári Katalin,
Gombor Éva, Johnné Sallai Ibolya, Juhász
Tímea, Kanalas Gabriella, Lisztóczki Mária,
Megyeri Jánosné, Piros Zita, Szeginé Balogh
Emília, Tóth Lászlóné, Wágner Edit 

– Labdarúgó játékvezető: Keszthelyi Tamás
– Istvándi Lajos nemzetközi mester sakk
Külön köszöntötték a 2013-as világbajnoki

párbajtőrcsapat tapolcai tagjait: Rédli Andrást
és Boczkó Gábort, valamint a magyar bajnok 
Sz-L Bau Balaton Vívóklub férfi felnőtt párbaj-
tőrcsapat tagjait: File Mátyást, Hanczvikkel Márkot,
Rédli Andrást, Siklósi Gergelyt, valamint edző-
iket: Borosné Eitner Kingát és Szalay Gyöngyit.

Tapolca város legjobb sportolója címet vehe-
tett át 2013-ban nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyéért Rédli András párbajtőröző, a világbaj-
noki csapat tagja, az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub felnőtt magyar bajnokcsapat tagja.

A díjátadó gála színes programján fellépett a
Tapolcai Musical Színpad  két énekese: Szarka
Fatima és Torma Tamás, Bogdán Marianna, a
keleti táncok tehetséges művelője, a Golden
Bodies akrobata trió tapolcai taggal, Schneider
Ádámmal. Természetesen nagy tisztelettel és
tapssal köszöntötte minden jelenlévő a három-
szoros kajakozó olimpiai bajnok díszvendéget,
Kammerer Zoltánt, aki nagyon szimpatikus
benyomást keltett a vendégekben színpadon
elhangzott mondatainak köszönhetően.

Díjat vehetett át Kovács Melinda, a Tapol-
cai Városi Televízió főszerkesztője Paréj
Józseftől, a Tapolca VSE sakk szakosztály
vezetőjétől, aki megköszönte a média aktív
részvételét a városi sportéletben.

A hivatalos részt követően Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő megnyitotta a hajna-
lig tartó bált, ahol a talpalávalót a Color Band
Party zenekar szolgáltatta.            Antal Edit

Díjazták a 2013-as év legjobb sportolóit és edzőit

Fotó: Sajcz

Érseki Tamara és Juhász Judit sakko-
zóknak Kammerer Zoltán olimpikon
adta át a díjat

Fotó: Rendezvénycsarnok

Borosné Eitner Kinga és Szalay
Gyöngyi, a párbajtőrözők edzői is a
díjazottak között voltak

Fotó: Havasi

Az útra induló gimnazisták és osztályfőnökeik

Felhívás
Tapolca Város Polgármestere felhívással fordul

Tapolca Város közigazgatási területén, valamint a
Szent György-hegyi Hegyközség és a Badacsonyi
Borvidék területén lévő bortermelőkhöz, hogy kivá-
lassza Tapolca Város Borát 2014. évben is, fehér,
vörös és különleges minőségű kategóriákban.

Leadási határidő: 2014. március 9. (vasárnap)
16.00 óra, Hotel Gabriella Tapolca, Batsányi tér 7.
vagy Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca,
Kisfaludy u. 2-6.

A versenykiírás megtekinthető, illetve átvehető
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) portáján.   

Császár László,
Tapolca Város polgármestere

A búcsú első pillanatai

Fotó: N. Horváth
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Berkes Balázs és Tóth Andrea
Nagy Dániel és Kekk Viktória

Évfordulók
374 1640 éve
Pannónia területének egyházi és
közigazgatási rendezése.
949 1065 éve

Tapolca környékét Kál horka fia, Vérbulcsú kapja
szállásterületül.
1494 520 éve
Tapolczai Balázs deák és fivére, Benedek elzarán-
dokoltak Rómába.
1884. február 2. 130 éve
A vallás- és közoktatási miniszter Redl Gusztávot
nevezte ki a tapolcai felső népiskola igazgatójá-
vá.
1874. február 9. 140 éve
Ezen a napon hunyt el Török János tapolcai szü-
letésű író, szerkesztő, publicista, mezőgazdász.
2004. február 12. 10 éve
Szigeti Mária népművész csuhéfiguráiból nyílik
állandó kiállítás a könyvtárban.
1924. február 17. 90 éve
Kajászószentpéter községben született Borsányi
Gábor, az 1971-ben alapított zeneiskola első igaz-
gatója. A város szolgálatában töltött több évtize-
des oktató-nevelő és karvezető munkáját posztu-
musz „Tapolca Városért” kitüntetéssel ismerték el.
1669. február 18. 345 éve
Egy jelentésben olvasható: „Egész Zala megye
nemcsak leégett, hanem népét is minden marhá-
jukkal együtt elvitte és levágta a pogányság, s
maradékja ezután „naturali morte” mintegy pes-
tisben meghalt.”
1914. február 19. 100 éve
Kinetofon, a mozi elődje Tapolcán.
2004. február 21. 10 éve
Nagy „Csonttörő” János Tapolcán védte meg profi
kisvilágbajnoki címét.
1909. február 22. 105 éve
105 éve született Cs. Varga János, a művelődési
ház egykori igazgatója.
1999. február 24. 15 éve
Elhunyt dr. Somogyi József főorvos, belgyógyász.
1344. február 27. 670 éve
A Tapolca és Tomaj közötti utat „vásáros útnak”
nevezték (másként „régi útnak”), ami jelentős for-
galomra és kereskedelemre utal. A hetivásárok
napja a szerda volt.
1904. február 29. 110 éve
Tibola János gazdálkodót Tapolca bírójává válasz-
tották. Elődje Glázer Sándor gyógyszerész volt.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
Eltörte felesége kisujját

Vádemelési javaslattal zárult annak a 79 éves
tapolcai férfinak az ügye, aki 2013 nyarán egy
családi szóváltást követően úgy megszorította
felesége kezét, hogy a nő kisujja eltörött.

A városi kórház ügyeletes orvosa értesítet-
te a rendőrséget 2013. július 31-én, hogy egy
idős asszony érkezett hozzájuk sérüléseinek
ellátására, ugyanis férje nagyon megszorítot-
ta a kezét.  A 75 éves sértett elmondása szerint
a konyhában tartózkodott és éppen mosogatott,
amikor férje egyszer csak  bement hozzá.
Elkezdett vele kiabálni, trágár szavakkal illet-
te, majd úgy megszorította a kezét, hogy egy
roppanást hallott és hatalmas fájdalmat érzett.

Segítségért kiáltott, mire a férfi ijedtében elsie-
tett otthonról.  

F. János ellen súlyos testi sértés bűntette miatt
eljárás indult, majd az ügyet a Tapolcai Rendőr-
kapitányság Vizsgálati Osztálya a napokban vád-
emelési javaslattal zárta, a keletkezett iratokat a
Tapolcai Járási Ügyészségnek továbbította.

Fatolvajokat fogott a rendőrség
Falopáson értek tetten a tapolcai rendőrök

két férfit, akik a Diszel és Hegyesd közt talál-
ható erdőből akartak eltulajdonítani tüzelő-
anyagot. Már pakolták is fel az utánfutóra,
mikor az egyenruhások közbeléptek. 

Állampolgári bejelentés alapján vonultak ki

a járőrök 2014. január 14-én, a kora délutáni
órákban a két kis település közt húzódó erdő
szélére, s már messziről feltűnt számukra az
erdős terület melletti mezőn álló traktor. A
helyszínre érve az egyik gyanúsított, egy 40
éves tapolca-diszeli lakos éppen akkor sétált ki
az erdőből láncfűrésszel a kezében, 40 éves
Sümegen élő társa pedig  már pakolta fel a
kivágott fát a traktor utánfutójára. Azt állítot-
ták, hogy a területet ők gondozzák, azonban
semmiféle engedélyt nem tudtak bemutatni. 

A két fatolvaj ellen szabálysértési értékre jog-
ellenes fakivágással elkövetett lopás vétsége
miatt eljárás indult.    Nagy Judit sajtóreferens

Tapolcai Rendőrkapitányság

Európai Uniós forrás segítsé-
gével új, energiatakarékos lám-
patestekre cserélik a meglé-
vőket.

Tapolca Város Önkormányzata, mint
Kedvezményezett az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretén belül az „Épület-
energetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” tárgyú
felhívásra 2013. február 20-án nyúj-
totta be projektjavaslatát, amit a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint
Irányító Hatóság 2013. október 21-én
támogatásra érdemesnek minősített. 

A „Közvilágítás korszerűsítése
Tapolca városában” című, a KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0175 azonosító-
számú projekt Támogatási Szerződé-
sének megkötésére 2013. december
17-én került sor.

A projekt az Európai Unió Kohé-
ziós Alapjából 298.866.661,- Ft ösz-

szegű, vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A 351.607.837,-
Ft összköltségű beruházás önrészé-
nek biztosítására Tapolca Város Ön-
kormányzata vállalt kötelezettséget. 

A projekt kezdési és befejezési
határideje: 2014. február 1-2014.
július 31.

Tapolca Város Önkormányzata a
Tapolca város közigazgatási területén
meglévő közvilágítási hálózat korsze-
rűsítését kívánja megvalósítani a
meglévő lámpatestek korszerű LED
lámpatestekre történő cseréjével. A
korszerűsítés során a jelenleg üze-
melő lámpatestekből 1.838 db cseré-
je történik meg.

A közvilágítási hálózat modernizá-
lása szükségessé vált azért is, mert az
évek során változott a város infra-
struktúrája, egyes utak jelentősége,
így forgalma is nőtt, másoké pedig
csökkent. Iskolák, intézmények kör-
nyezete közlekedésbiztonság szem-
pontjából kiemelt jelentőséggel bír,
ezért nagyon fontos a megfelelő meg-
világítás biztosítása ezeken a helyeken.

Az Önkormányzat fő célja a korsze-
rűsítés során, hogy a település köz-
világítása megújulva, a világítási fe-
ladatokhoz alkalmazkodva, modern
és energiatakarékos lámpatestekkel,
fényforrásokkal működjön költségha-
tékonyabb üzemeltetés mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Tapolca Város Önkormányzata
Cím: „Közvilágítás korszerűsítése
Tapolca városában”
E-mail: polghiv@tapolca.hu
www.tapolca.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megújul Tapolca város közvilágítási hálózata
2014/02/20

Nemcsak a farsangi mulatságok ideje jött el,
hanem – a középfokú oktatási intézmények-
ben – a szalagavató ünnepségeké is. Janu-
ár 31-én a Csermák József Rendezvény-
csarnok adott otthont a Széchenyi István
Szakképző Iskola ilyenkor szokásos cere-
móniájának.

A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott
iskola hat végzős osztályát és a nézőtéren
helyet foglaló hozzátartozókat a Himnusz
közös éneklése után Bogdán Meggi köszöntöt-
te, majd Borbély Bálint szavalta el Reményik
Sándor: Mi mindig búcsúzunk című versét. 

Az ünnepi eseményen megosztotta gondo-
latait Szollár Gyula intézményvezető is. 

– Az iskolában eltöltött évek igazi tartalmát a
szalagon szereplő két évszám között eltelt idő-
szak eseményei, sikerei adják. Mert minden isko-
la annyit ér, amennyi tudást, szakértelmet ad...

Már kész felnőttek vagytok. Egy más élet vár
rátok. Kevesebb törődés, több felelősség szövi
át utatok. Nem lesz melletted osztályfőnököd,
tanárod, aki – ha kellett – szárnyat adott, és ha
szükséged volt rá, visszatartott. A tetteidért, mun-
kádért a felelősség elsősorban már téged terhel.
Amit két kezed, vagy elméd alkot, az minősít
majd, az ad megélhetést, és az emelhet fel.

Utalt az iskolában szerzett alapos szaktudás-
ra és műveltségre, ami a mindennapokban

„iránytűként” szolgálhat, mert a kreatív, elhiva-
tott, minőségi szakemberekre mindig szüksége
lesz a társadalomnak. Ehhez nyújt biztos hátte-
ret a család.

Bogdán Meggi 11. évfolyamos tanuló
köszöntőjében hangsúlyozta az itt töltött idő

jelentőségét, küzdelmeket, megmérettetéseket,
a megszerzett tudás fontosságát a nagybetűs
életben, s nem utolsósorban szólt az előttük
álló vizsgákig vezető útról. – A rátok háruló
feladatok terhe – úgy vélem – elviselhető, de
a sikerhez szükségetek lesz nemcsak tudásra,

hanem erőre és elszántságra is. Kitartó szor-
galmatok, tanáraitok útmutatása, szüleitek,
diáktársaitok biztatása ezekkel is felvértezhet
benneteket. A megszerzett tudás fontosságáról
semmiféleképpen nem feledkezhetünk meg,
hiszen az „ember számára nem terem nagyobb
kincs, mint a gondos, józan értelem”.

Beszéde záró szakaszában rámutatott: a sza-
lag egyfajta szimbólum, amely emlékeztet az
iskolában töltött szép napokra, ugyanakkor
figyelmeztet is az örök értékek megtartására,
úgymint: emberség, tisztesség, őszinteség és
becsületesség.

Balassa Lászlóné 2/12.b osztályfőnöke saját
„meséjével” lepte meg a jelenlévőket, végül
Kálmán Viola éneke kápráztatta el a hallgató-
ságot.

Következett az est fénypontja. Elsőként
Szollár Gyula igazgató tűzte föl a szalagot a
végzős osztályfőnököknek és szakoktatóknak,
majd az osztályfőnökök a tanulóknak.

Nem maradhatott el a „búcsúzó” osztályok
műsora sem, amelyeken ezúttal is jókat derül-
tek diákok, tanárok és hozzátartozók egyaránt.
A hagyományt ápolva a látványos nyitótánc is
ámulatba ejtette a nézőtéren helyet foglalókat
(betanította: Fekete Lajos), majd a hivatalos
ceremónia után a hajnalig tartó szalagavató
bál vette kezdetét. Dancs István

Fotó: Dancs

A SZISZI szalagavató ünnepségének nyitótánca minden évben nagy sikert arat

„...minden iskola annyit ér, amennyi tudást, szakértelmet ad”



Tisztelt Tapolcai Polgárok!
Szíves figyelmükbe ajánlom, hogy okostelefonokra és táblagépekre készített, országo-

san bárki által ingyenesen elérhető alkalmazást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság.

A 21. század elvárásainak megfelelő Veszélyhelyzeti Tájékoztató Rendszer a Rádiós Se-
gélyhívó és Infókommunikációs Országos Egyesülettel és Microsoft Magyarország Kft-vel
közös fejlesztés révén valósult meg.

Függetlenül a lehetőségek szerinti felkészüléstől mindannyian megtapasztalhattuk a
közeli és a távolabbi múltban, hogy elsősorban a természeti, jellemzően meteorológiai
viszonyok szélsőséges hatása miatt Tapolca városban is kialakulhatnak rövid idejű veszé-
lyeztető helyzetek, kockázatok.

Emiatt is fontos a felelős állampolgári magatartás, a kialakult helyzetek közös kezelése,
a megfelelő tájékoztatás és tájékozódás. Ehhez nyújt segítséget, lehetőséget az ingyenes
veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás.

Kérem és javaslom, hogy lehetősége szerint töltse le és használja a szolgáltatást.
Üdvözlettel: Császár László polgármester, Polgári védelmi vezető
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Tapolca Város Önkormányzata felhívja a
Tapolcán élő, vagy egykor a városban dol-
gozó óvónők, tanítók és tanárok figyelmét
a díszdiploma igények benyújtására és a
jogosultság feltételeire.

Díszoklevélre az a pedagógus (óvónő, taní-
tó, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán leg-
alább 30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65,
70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta kézhez.

A díszdiploma kiállításához szükséges do-
kumentumok: kérelem, kitöltött adatlap, rövid
szakmai önéletrajz.

Aranydiploma igénylése esetén a kérelem
leadásakor be kell mutatni az eredeti okleve-
let és a munkaviszonyokról szóló igazolást,
melyekről másolatot készítünk.

Minden további fokozat igénylésekor az
előző fokozatú díszdiploma fénymásolatának
csatolása is elegendő.

A kérelem leadásának helye: Tapolcai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és
Igazgatási Iroda, 8300 Tapolca, Hősök tere
15., Varga Béláné közoktatási referens. A kére-
lem leadásának határideje: 2014. március 7.

Felhívás pedagógusok
DÍSZOKLEVÉL igényének benyújtására

Önök kérdezték, mi utánajártunk

Ki is a szegény?
Ez az írás nem született volna meg, ha a két
esemény nem egy órán belül történik.

Vittem le a szemetet a konténerbe, ahol egy
kis vézna asszonyka sámlin állva turkált. Mivel
volt nálam négy kis blúz, amit a feleségem
levetett, ezért azt felajánlottam neki.

A válasz egyszerű és határozott volt. 
– Vigye be kedvesem a Plébániára, én is így

szoktam tenni a levetett ruháimmal. 
Meghökkentem! Elszégyelltem magam!
– Maga szegény asszony, ezek a blúzok

pedig jó állapotban vannak, miért utasítja visz-
sza? – mondtam zavartan.

– Nem vagyok én szegény! Van nekem
hízódisznóm, kutyám, macskám és tyúkjaim
is.

– Akkor miért turkál?
– Nézzen ide! – majd elővesz a kis húzós-

kocsijából kenyeret, zsemlyét, szalámit, még
virslit is. – Megveri ezt a magyar népet a Jóis-
ten. Látja, ehhez a 10 zsemlyéhez hozzá sem
nyúltak és kidobták. Hetenként kétszer jövök
gyűjteni az állataimnak kidobott ételmaradé-
kot. Az én disznóm nem eszik ám tápot, hanem
búzát és kukoricát veszek neki és itt van ez a
sok kenyérmaradék. A tyúkjaim és a kutyám,
meg a macskám is örülnek a sok kidobott sza-
láminak, kenyérnek. Így spórolok a kis nyug-
díjamból az unokáimnak. Amikor levágjuk a
disznómat, annak a felét is elajándékozom,

még a plébános úrnak is küldök egy kis kós-
tolót. A tojást is a gyerekeimnek és a szomszé-
doknak ajándékozom el. Tudja milyen jó
másoknak adni? Nem szorulok én rá senkire!
Kislánykoromban azt tanultam a szüleimtől,
hogy szeretetet kell sugároznunk a környeze-
tünkbe, mert az Úristen ezt százszor meghá-
lálja. Látja, ezért turkálok, hogy adni tudjak
másoknak szeretetet. 

Elbúcsúztam egy kedves új ismerőstől. Ipar-
kodtam a Sparba, hogy a felírt élelmiszert
megvásároljam, és közben a kedves néni gon-
dolatai foglalkoztattak. A boltban sokan vol-
tak, nehezen jutottam el a pénztárig. Előttem
egy szépen felöltözött hölgy tolta az áruval
telerakott kocsiját, és állandóan hangosan
mondta, hogy milyen drága minden, az ember
lassan nem tud megélni. Majd elkezdte szid-
ni a Kormányt. Mindenki hallgatott. Amikor
fizetett, egy húszezrest vett elő, körülnézett,
magasra tartotta és lepottyantotta a pénztáros-
nő elé. Ezt már nem bírtam szó nélkül.

– Asszonyom, ha olyan drága minden,
miből vásárolta ezt a rengeteg árut? Talán nyert
a lottón?

Hátrafordult és gyilkos szemekkel csak
ennyit mondott: – Mi köze hozzá?

Hazafelé ballagva elgondolkodtam, hogy a
két hölgy közül melyik is a szegény asszony?

Dr. Bartalis Imre

TájékoztatásÚjra aktívabb lesz a városban
a polgárőrök jelenléte

Megkereste lapunkat Szalkai Zsolt, a Tapol-
cai Városőrség Polgárőr Egyesület elnöke.
A szerveződésük körüli kósza híreket sze-
retné „tisztába tenni”. Természetesen bizto-
sítottuk számára a lehetőséget.

– Egyre több pletyka terjed településünkön
a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesülettel,
annak működésével kapcsolatban. Erre sze-
retnék reflektálni – mondta az elnök.

– A 2013-as esztendő valóban nem sikerült
túl fényesre. Ez annyit jelent, hogy az előző
évekhez képest kevésbé volt aktív a jelenlétünk
a város utcáin. Ilyen szempontból mindenkép-
pen igazat kell adnom a lakosoknak. Nem a
bizonyítványunkat szeretném magyarázni, de
ennek több oka is volt. A megyétől nem kap-
tuk meg azt a támogatást, amit szerettünk
volna. Az Önkormányzat a lehetőségeihez
képest segített bennünket, azonban az új költ-
ségvetési törvény sok mindennek gátat sza-
bott. Ettől függetlenül külön köszönet a város
vezetésének, hogy eszközi és anyagi finanszí-
rozásban is segítette munkánkat. A támogatá-
sokat – amelyek végül nem érkeztek meg – fej-
lesztésekre szerettük volna fordítani.

Mivel a tagtársaim sem érezték azt a fajta
megbecsülést, ami kijárt nekik a 2012-es év
áldozatos munkája után, jogosan gondolták
úgy: nincs értelme annak, hogy éjjel-nappal,
szinte minden rendezvényen szolgálatot telje-
sítsenek ilyen magas óraszámban, így aztán
kevesebbet láthatták az utcákon polgárőrein-
ket 2013-ban.

Minden alkalommal fontos elmondani,
hogy tagjaink munkahellyel rendelkező, dol-
gozó polgárok, családjuk van, a polgárőri fel-
adatukat szabadidejűkben, ellenszolgáltatás
nélkül végzik.

Ennek ellenére voltak, akik így vállalták.
Közülük meg kell említenem Supka Károly,
Ányosi Balázs, Csécs Zoltán, Henczi István és
elhunyt társunk, Szöllősi Pál nevét.

Jómagam, mint egyesületi elnök a saját vál-
lalkozásom miatt nem tudtam az elmúlt esz-
tendőben aktívan résztvenni a munkában. Ter-
mészetesen felajánlottam, hogy tagságomat
megtartva, átadom a helyem, ha találnak erre
a státuszra megfelelő embert... de továbbra is
bizalmat szavaztak.

Elhatároztuk, hogy igyekszünk menteni még
a menthetőt. Fontos, hogy érezzék a polgárok,
hogy vagyunk, létezünk és újra aktívabb jelen-
léttel óvjuk Tapolcát. Supka Károllyal és Csécs
Zoltánnal karöltve szervezzük a csapatot, jóma-
gam is több szolgálatot vállalok a jövőben,
munkám miatt inkább éjszaka és a hétvégéken. 

Végül kérem a település polgárait, aki aktí-
van szeretné segíteni a munkánkat, csatlakoz-
zon lelkes egyesületünkhöz. Elérhetőségeink:
Szalkai Zsolt, +36-30/348-8866, mail: tapol-
ca@polgarorseg.hu, https://www.facebook
.com/pages/Tapolcai-Polg%C3%A1r%C5%
9 1 r s % C 3 % A 9 g - H i v a t a l o s - O l d a l a /
367009516719559. Köszönöm a lehetőséget
az Új Tapolcai Újságnak! – fejezte be tájékoz-
tatóját Szalkai Zsolt. Dancs István

A szerkesztőségünkhöz érkezett lakossá-
gi észrevételeket továbbítottuk a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal Városüze-
meltetési Csoport vezetőjéhez, Bakos
Gábornéhoz, aki válaszolt a feltett kérdé-
sekre, a felvetett észrevételekre.

Levél:
Tisztelt Szerkesztőség!
Mindig örömömre szolgál az Új Tapolcai

Újság legfrissebb számát átlapozni,olvasgatni
az érdekes írásaikat. Régóta foglalkoztat a gon-
dolat, hogy az „Észrevettük, szóvátesszük...”
rovatukba az én észrevételemet is eljuttassam a
szerkesztőségükhöz. Most úgy döntöttem, hogy
megírom önöknek. Fiatal tapolcai polgár lévén
sokat járok a városban, ügyes-bajos dolgaimat
intézni. Teszem ezt gyalog és autóval egyaránt.
Jó látni a megújult,megszépített, átépített tereket,
udvarokat, parkokat és parkolókat. (Bár az iga-
zat megvallva a „régi” Hősök terét kicsit sajná-
lom, mert az még egy darabka „őstapolca” volt.

Viszont haladni kell a korral és beletörőd-
ni, hogy kevés, a gyermekkorom Tapolcáját
idéző dolog maradt fenn.) Sorra újították fel 
a köztéri, fizető parkolókat is, hogy a parko-
lásért fizető emberek „színvonalas” szolgálta-
tást kapjanak. Gondolok itt a Nagyköz utcai
parkolókra,a Déli városkapu parkolójára, a
Wesselényi utcai „nagy” parkolóra.

Ezek a parkolók az elmúlt években szépen
kiépített, szilárd burkolatú parkolókká váltak,
ahol az ember a kocsiból kiszállva, nem egy
nagy víztócsába vagy sártengerbe lépett.

Észrevételem tárgya egy  kicsi köztéri fize-
tő parkoló, talán az egyetlen olyan fizető par-
koló a városban, ahol a fent említett előnyök
közül semmi sem említhető. Se nem szép,se
nem felújított, se nem szilárd burkolatú.
Viszont, nagy tócsába, sárba minden eső után
nagy eséllyel landol a kiszállás során az autós.

Ez a parkoló  a Wesselényi utcai „kicsi”
parkoló, bent a házak között megbújva, de
nem elfelejtve, mert bizony ez is évek óta fize-
tő parkoló, mint az utca alján lévő nagy par-
koló. Többnyire az itt lakó emberek, vagy a
Polgármesteri Hivatal dolgozói használják,
akiknek a szűkös hivatali udvarban nem jut
hely. 

Természetesen parkolóbérletet birtokolva
teszik ezt, mert a parkoló ellenőrök számára
sem elfelejtett környék ez, és hamar kiosztják
a fizetési felszólítást a potyázóknak.

Amennyiben érdemesnek találják a témát az
újságban leközölni, kicsit utánajárni, esetleg  a
Városházán egy illetékest megkérdezni ez
ügyben, nagyon megköszönném.

Az újság szerkesztéséhez kívánok Önök-
nek továbbra is sok sikert a jövőben!

(Név és cím a szerkesztőségben.)

Válasz:
„A 2014. évi költségvetés megvalósítása

során Tapolca Város Önkormányzata erre a
parkolóra is keresi a megfelelő pénzügyi for-
rást, pályázati lehetőségeket.”

Levél:
Tisztelt Szerkesztőség!
Megkérem Önöket,  hogy az alábbi észre-

vételemet a Tapolcai Újság februári számában
szíveskedjenek közzétenni:

A tavalyi év folyamán Tapolcán szelektív gyűj-
tőket helyeztek el a város különböző pontjain, a
Dobó-lakótelep kivételével. A Batsányi-iskolánál,
illetve a Lesence utca végén üzemelnek a régi
gyűjtők, viszont a Viszló utcában nem tették ki az
újakat, pedig a helyét már tavaly év elején meg-
csinálták. Én a Viszló utcában lakom, és évek óta
szelektíven gyűjtöm a szemetet, amit általában
autóval szállítok el a két említett utcába. Kérdezem
én, a pénzt miért fektették be a hely kialakításá-
ban, ha a gyűjtőket nem helyezték el????????
Illetve miért fizetünk a szelektív gyűjtésért, ha
saját költségünkön kell egy távolabbi szelektív
gyűjtőbe elszállítani a szemetet, vagy a hagyo-
mányos módon, ömlesztve gyűjteni???????  

Bognár Zsuzsanna, Tapolca, Viszló u.

Válasz:
„Az Észak-Balatoni Térség Regionális Tele-

pülési Szilárdhulladék-kezelési rendszer to-
vábbfejlesztése című KEOP-2010-1.1.1/B
számú projekt részeként az Észak-Balatoni Tér-
ség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás alakította ki
Tapolcán a 20 db szelektív hulladék gyűjtőszi-
getet a 2013. év tavaszán. Már korábban kér-
tünk tájékoztatást a Társulástól, ezt az észrevé-
telt pedig továbbítottuk a közszolgáltatást végző
Remondis Tapolca Kft. felé. Megkeresésünk-
re lapzártáig érdemi válasz nem érkezett.”

Válasz egy észrevételhez:
Az előző lapszámunkban a Régi temetőben

lévő „szemetet” vettük észre. Hogy az mennyi-
re nem az, aminek látszik, arra Bakos Gáborné,
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Csoport vezetője válaszolt:

„Tapolca Város Önkormányzata igyekszik
egyre több intézményében a szelektív zöldhul-
ladékgyűjtés lehetőségét kialakítani. A 2013. év
során már az összes általános iskola, a gimná-
zium, a bölcsőde és az óvodák területén is kiala-
kítottunk (közcélúak bevonásával) egy-egy fa
komposztálóhelyet. A temetők területén is meg-
kezdtük a zöldhulladék elkülönítését, a váloga-
tott hulladék folyamatos elszállítását. A temetők-
ben is lesznek komposztálóhelyek, kialakításuk-
ra várhatóan az idei év tavaszán kerül sor.”

N. Horváth Erzsébet
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ÉRTÉKMENTÉS-ÉRTÉKŐRZÉS - CIVILTÉR

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 179/2013. (VII. 08.) sz. határoza-
tával döntött a települési értéktár létreho-
zásáról, mely része lesz a Veszprém megyei
értéktárnak. A Tapolcai Települési Értéktár
a Tapolca területén fellelhető nemzeti érté-
kek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemze-
ti értékekről és hungarikumokról szóló 2012.
évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak
szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékeny-
séghez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyo-
mányokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó,
nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt
során felhalmozott és megőrzött minden szel-
lemi és anyagi, természeti, közösségi érték,
vagy termék, amely

– hazai szempontból meghatározó jelentő-
ségű, így nemzetünk – de legalább egy meg-
határozott tájegység lakossága – a magyarság-
ra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

– jelentősen öregbíti hírnevünket, növelhe-
ti megbecsülésünket az Európai Unióban és
szerte a világon,

– hozzájárul új nemzedékek nemzeti hova-
tartozásának, magyarságtudatának kialakítá-
sához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti
kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrá-
rium szellemi termékei és tárgyi javai – bele-
értve az erdészet, halászat, vadászat és állat-
egészségügy területét -, különösen a mező-
gazdasági termékek és az élelmiszerek, a borá-
szat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és
népi megelőzés és gyógyászat, természetgyó-
gyászat szellemi termékei és tárgyi javai, külö-
nösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógy-
hatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultú-
ra;

c) épített környezet: a környezettudatos
építési munka eredményeként létrehozott, illet-
ve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely
elsődlegesen az egyéni és közösségi lét felté-
teleinek megteremtését szolgálja; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari
termelés – beleértve a kézműipart, kézműves-
séget is – szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák,
berendezés, gép- és műszergyártás, műszaki
eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség
szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom,
a tudomány, a népművészet és népi kézműves-
ség, néprajz, filmművészet, iparművészet, kép-
zőművészet, táncművészet és zeneművészet;
továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a
nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő
értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörök-
ségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi tel-
jesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgá-
ló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetve versenyszerűen
végzett testedzés vagy szellemi sportágban
kifejtett tevékenység, különösen a sportolói
életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember termé-
szetes környezetének tárgyi javai, különösen
a fizikai és biológiai képződmények vagy kép-
ződménycsoportok, geológiai és geomorfoló-
giai képződmények, természeti tájak, termé-
szeti területek, életközösségek és ökológiai
rendszerek; valamint az embert körülvevő kör-
nyezet fenntartásához kapcsolódó szellemi ter-
mékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és
a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatá-
sok, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a
vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészíté-
si eljárások.

A Magyar Értéktárról ahttp://elelmiszer-
lanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájé-
kozódhatnak.

A nemzeti értékek települési értéktárba
történő felvétele:

A Tapolca közigazgatási területén fellelhe-
tő, illetve az itt létrehozott nemzeti érték fel-
vételét a települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett
javaslatában.

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni
és elektronikus úton vagy postai út esetén
elektronikus adathordozón mellékelve kell
benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti

érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti

érték fényképét vagy audiovizuális- dokumen-

tációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést való-

színűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szer-

vezet támogató vagy ajánló levelét.
A polgármester a hozzá benyújtott javasla-

tokat átadja a Tapolcai Települési Értéktár
Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgál-
ja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jog-
szabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a
Települési Értéktárba történő felvételről vagy
a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a
javaslattévőt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei érték-
tárba történő megküldésekor a bizottság javas-
latot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek fel-
vételét javasolja a megyei értéktárba.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti érté-
kek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan
pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő
lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A város vezetése és a bizottság számára egya-
ránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az,
hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson
abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből
vizsgálva és javaslataikat elénk terjesztve segít-
ségünkre lehessenek egy különleges, valóban
városunkra jellemző értéktár létrehozásában.

Minden ötletet, véleményt, elképzelést öröm-
mel várunk és köszönettel fogadjuk együttmű-
ködési szándékukat.

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!
Tapolca, 2014. február 14.
Tisztelettel:

Császár László polgármester,
Bakos György értéktár bizottság elnöke

Tájékoztató a Tapolcai Települési Értéktárról

Megjelent a Honvédelmi Minisztérium
Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosz-
tály 53-1215/2013. számú tájékoztatója a
honvédségi lakásügyek aktuális kérdései-
ről.  A tájékoztató megjelent a Honvédelmi
Minisztérium Párbeszéd portál oldalán is:
https://www.parbeszed.hm.gov.hu

Tapolca vonatkozásában azok, akik még
rendelkeznek honvédségi LAKÁSSAL, azok
részére a személyes ügyintézésre lehetőséget
biztosít az MH 54. Veszprém Radarezred: Tele-
fon: 06-88/543-099 központon keresztül kell
kérni, a 02-32/47-25 számon a Helyőrség
Kommandáns Hivatal ügykezelőjét, Csizma-
dia-Szabó Éva törzsőrmestert.

Felhívom az érdeklődök figyelmét, hogy
aki a lakásvásárlásról nyilatkozni szeretne, az
alábbiakban megjelölt ügyfélfogadási rend sze-
rint betartott időben kizárólag személyesen
tegye meg a Helyőrség Kommandáns Hivatal
lakásgazdálkodási részlegén.

Hétfő: Nincs ügyfélfogadás; Kedd: 08:00-
11.30. és 12:00-16:00; Szerda: 08:00-11.30.
Délután nincs ügyfélfogadás; Csütörtök:
08:00-11.30. Délután nincs ügyfélfogadás;

Péntek: Nincs ügyfélfogadás.
Az ügyfélfogadásra vigye magával a szemé-

lyi azonosító okmányait, lakcím kártyáját,
katonai igazolványát, bérleti szerződését.

Az intézkedés 4. pont 3. bekezdésben foglal-
tak szerint felhívják a figyelmet arra, hogy a
lakásértékesítési rendeletben foglalt kedvezmé-
nyek, az állami tulajdonú HM vagyonkezelésű
lakások (bizonyos mértékig a gépkocsitárolók,
beállók, állóhelyek) arra jogosult bérlőire, meg-
felelő elhelyezésre jogosult jogcímnélküli hasz-
nálóira vonatkozik, de az önkormányzati tulaj-
donú HM rendelkezésű (bérlőkijelölési, - kivá-
lasztási jogú) lakások lakóira nem. Az önkor-
mányzati tulajdonú HM rendelkezésű lakások
értékesítésének feltételeit a tulajdonos önkor-
mányzati rendelet határozz meg. Amennyiben a
tulajdonos önkormányzat értékesítési szándék-
kal él, úgy ahhoz a helyi gazdálkodási szervek
– honvédelmi tárcát megillető vételárhányad
megfizetésének feltétele mellett, az önkormány-
zat számára már közzétett iratminta alkalmazá-
sával – hozzájárulhatnak.    Nacsa Ferenc elnök,

Tapolca és Környéke Honvéd 
Bajtársi Egyesület

Lakásügyi tájékoztató

Akinek az útja a tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum előtt vezetett febru-
ár 13-án délután, annak biztosan feltűnt az
épületből kiszűrődő vidám zeneszó, hangos
zsivaj és feltette magában a kérdést: ki vagy
mi lehet a zenebona forrása? 

A helyes válasz pedig az, hogy a főkolom-
posok bizony öten voltak! A Gyermekrészleg
vendége ugyanis az autentikus magyar népze-
nét játszó Kolompos Együttes volt – név sze-
rint Nagy Zoltán, Szántai Levente, Barna
György, Tímár Sándor és Végh Gábor –, akik
az „Itt a farsang, áll a bál!” című műsorukkal
tették emlékezetessé ezt a szép napot. A kon-
certen – ezúttal is a TÁMOP-3.2.13-12 pályá-
zatnak köszönhetően – több mint 200 kisisko-
lás vett részt, köztük a könyvtári klubok tag-
jai, a Kazinczy, a Bárdos és a monostorapáti
iskolából érkezett alsó tagozatosok.

A hangulat úgymond már a koncert elején
meg lett alapozva, hiszen az együttes vezető-
je, Nagy Zoltán arra kérte a jelenlévőket, hogy
bátran nevessenek, énekeljenek, tapsoljanak,
mókázzanak, játsszanak velük együtt. Ezután
jóízű humorral mutatta be a Kolompos hang-
szereit – köztük a brácsát, a nagybőgőt, a har-
monikát, a tamburát, az ütőgardont –, no meg

persze a zenészeket, akik megszólaltatták azo-
kat. Egy kis páros ügyességi játék következett
a ritmussal, amit nemcsak a gyerekek, hanem
az őket kísérő tanítónénik is kipróbálhattak.

Ilyen bevezető után nem csoda, hogy ami-
kor felhangzott az első nóta, a Badacsonyi sző-

lőhegyen, a gyerekek ülve „táncolták végig”
a dalt, amit aztán eljátszani is megtanultak.
Számtalan jól ismert, vidám, kedves népdal
következett: többek között pl. a Három szabó-
legények, a Kolozsváros olyan város, a Láttál-
e már valaha, a Hull a szilva a fáról, a Széles
a Duna, a Virágéknál ég a világ, a Csillagok,
csillagok és az Úgy tetszik, hogy jó helyen
vagyunk itt. 

A dalolás mellett játékra is sor került. A
gyerekek megismerkedhettek egy ősi télűző-
tavaszváró néphagyománnyal, a kiszézéssel.
Mindenki rászórhatta minden betegségét,
gondját-baját a kiszebabára, amit aztán jelké-
pesen vízbe vetettek.

Március 18-án Sándor Ildikó néprajzkutató
látogat el hozzánk, aki magyar népi gyermek-
játékokat tanít majd az érdeklődőknek. 

Mindenkit szeretettel várunk!
(Forrás: Wass Albert Könyvtár és

Múzeum)

Farsang a Kolompos Együttessel

Fotó: Könyvtár

A hangulat az Én elmentem a vásárba című dalnál hágott a tetőfokára

Előadás-sorozatának második állomásához
érkezett az ÉLETFA Kézműves Galéria és
Látványműhely. 

A minden hónap harmadik csütörtökén meg-
rendezendő programok nyitó előadásán Han-
godi László történész, muzeológus „Fejezetek
a tapolcai kézműipar korai történetéből a
XVIII. század időszakáig” címmel osztotta meg
gondolatait. Február 20-án Tuba Gábor Botond
alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, termé-
szetgyógyász és csontkovács fejtette ki
„Gerinckanyar az életúton” című előadásában
a témakör részleteit.

Tuba Gábor Botond elmondása szerint
közel egy évtizede foglalkozik a fentiekben
említett szakterületekkel, azok fizikai, szelle-
mi és lelki hátterével. Ahogy azt előadása

közben is hangsúlyozta: – Rohanó világunk-
ban gerincünk minden külső és belső hatások-
nak van kitéve. Ezért is fontos, hogy az orszá-
got járva, tájékoztató jelleggel felvilágosítsam
az embereket. Fizikális síkról indulunk,
elmondva, mi és miért történik a szerveze-
tünkben. Ez szervesen kapcsolódik a lelki és
szellemi háttérhez, annak tüneteihez. A végén
kifejtem, mi is a teendő, a megoldás, mind-
három említett síkon, mert hitem és tudásom
szerint csak így van esély a gyógyulásra –
summázott az előadó. 

Márciusban Osváth Balázs szellemgyó-
gyász és csontkovács (csontrakó) lesz a ven-
dég, áprilisban Batsányi Jánosra emlékez-
nek az ÉLETFA Kézműves Galéria és Lát-
ványműhelyben. Dancs István

„Gerinckanyar az életúton”
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KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

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 az elkövetkezendő két évben valósul
meg a kistérség Egészségfejlesztési Terve. So-
rozatunk mostani részében Szabó Krisztinát,
az Egészségfejlesztési Iroda munkatársát
kérdeztük az Iroda tevékenységéről.

– Mikor kezdte meg működését az Iroda és
milyen feladatokat lát el?

– Az Iroda 2013. november 1-jétől műkö-
dik a kórház területén lévő Központi Házior-
vosi Ügyelet épületében. A feladata az, hogy
felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mek-
kora a felelőssége a saját egészségéért és
milyen lehetőségeket, segítséget tudunk az Iro-
dán keresztül ehhez a felelősségvállaláshoz mi
nyújtani. Ez nem egy orvos-beteg találkozás-
ra épülő dolog, ez az életmód és az életvitel
változtatását segíti előmozdítani.

– Egészségfejlesztési Iroda. Lehet, hogy a
megnevezésből sokan arra következtetnek, hogy
itt a bürokrácia „uralkodik”, sorba kell állni,
sorszámot kell húzni. Pedig hát, éppen ez az, amit
senki sem szeret, azaz nem szeret várakozni.

– Igyekszünk nem bürokratikusak lenni.
Amikor sok a jelentkező, időpontot adunk, hogy
mindenkivel kényelmesen el tudjunk beszél-
getni. Ez a félórás beszélgetés többszöröse az
orvosi rendelőkben egy-egy betegre jutó időnek.
Nálunk nincs zsúfoltság. Amikor eljön hozzánk
a páciens, kitölt egy kérdőívet, amelyen a táp-
lálkozásra, a testmozgási szokásokra, a króni-
kus betegségekre, a szív- és érrendszeri beteg-
ségekre kérdezünk rá. A válaszokat együtt

összegezzük a pácienssel. Ebből aztán hamaro-
san ki is derül, hogy milyen kockázati tényezők
szerepelnek nála. A válaszok arra is rá tudnak
mutatni, hogy, ha nem változtat az életmódján,
akkor 10 éven belül cukorbetegség is kialakul-
hat nála. Az összegzés után arról beszélgetünk,
hogy melyek azok a tényezők, amelyeken ő
maga tud változtatni és melyek azok, amelye-
ken nem tud. Ez utóbbihoz tartozik a genetikai
hajlam és az életkor is. Ezt követően beszéljük
át azt, hogy az Irodán keresztül milyen lehető-
ségeket kaphat az életmód-változtatáshoz, az
életminőség javításához.

– Már több, mint 3 hónapja működik az
Iroda. Milyenek az első tapasztalatok?

– Örömmel vettük tudomásul, hogy egyre
többen keresnek fel bennünket. Ez nemcsak a
hirdetéseinknek, de a szájhagyomány útján
terjedő hírnek is köszönhető.

– Hogyan tovább a kérdőíves elemzése után?
Milyen konkrét lehetőségeket kínál az Iroda?

– Különböző mozgásprogramjaink vannak,
úgy szabadtéri, mint beltéri, működik a Szívbe-
teg Klubunk, a Lelki Egészség Klub, de van
klubja a daganatos betegeknek is. Már több évti-
zede működik Tapolcán a Cukorbetegek Klub-
ja. Eddig eléggé mostoha körülmények között
működtek, de most lehetőség nyílt arra, hogy a
Tamási Áron Művelődési Központban kapja-
nak helyet. Az Irodánk is csatlakozott ehhez a
klubhoz. Programjaink helyszíne a Tamásin
kívül még a Csermák József Rendezvénycsarnok.

– Kik vezetik a klubfoglalkozásokat?
– A terv az volt, hogy ezeket majd a bete-

gek vezetik, de mivel most, a kezdetekkor ez
még „döcögősen” halad, ezért a meghívott elő-
adók, illetve mi, az Iroda munkatársai vezet-
jük ma még ezeket. Igyekszünk igényfelmé-
réseket végezni arra vonatkozóan, hogy mi az,
ami leginkább foglalkoztatja a résztvevőket, mi
az, amit nem kaphatnak meg a rendelésen a
betegségükkel kapcsolatban, és ezeket igyek-
szünk előadásokkal, filmvetítésekkel, de első-
sorban beszélgetésekkel irányítani.

– Miként sikerült elérniük a kistérség lakos-
ságát? Milyenek az első eredmények?

– Ott is sikerrel jártunk, már volt is egy-két

rendezvényünk. A terveink között szerepel, ha
már jó idő lesz, akkor az adott települések
sport-, illetve szabadidős programjaihoz is
csatlakozni fogunk. De a véradások alkalmá-
val is kimegyünk, hogy tájékoztatást adjunk
tevékenységünkről, illetve bevonjuk a prog-
ramjainkba az ott élőket. Sikeres a jelenlétünk
Balatonedericsen. Az ott működő Nyugdíjas
Klubhoz kapcsolódva 35-40 ember szűrését
végeztük el, köszönhetően a segítőkész és
motivált rendezvényszervezőnek. Nem kellett
bejönnie senkinek Tapolcára, helyben végez-
tük el a szűrést.

– Az előbbi válaszában – akár kulcsszónak
is mondható – a motiváltság szerepelt. Ez
mennyiben segít az elmozdulásban, az életvi-
tel-változtatásban?

– Nagy a szerepe, de az is vonzó a mi prog-
ramjainkban, hogy ingyenesek, azaz nem kell
súlyos ezreket fizetni értük. Első körben 6
alkalmat „kínálunk”, de ha a páciens úgy érzi,
hogy elindult egy új úton, örömmel adunk
újabb és újabb lehetőséget, hiszen 1 hónap
alatt még nem lehet jelentős változást elérni.
De ha már tudatosult az illetőben, hogy ha
nem figyel pl. a hastérfogatára, akkor hama-
rosan a fokozott kockázatba jut, azt már rész-
eredménynek mondhatjuk. Bár arról nem tehet,
hogy mit hozott negatív „örökségként”, de
arról igen, hogy ehhez ő mit tesz hozzá. Mert
sokkal jobb a megelőzés, mint az, hogy a házi-
orvoshoz járjon a már kialakult betegségével.
Ha idáig eljut a páciensünk, akkor tulajdonkép-
pen mi már megnyertük a „csatát”. Sikerült
ráirányítani a figyelmet arra, hogy pl. a cukor-
betegség kialakulásához vezető utat ő készíti
elő a nem megfelelő életvitellel.

– Van már „sikergyanús” történetük?
– Igen, van. Egy hölgy, aki depressziós volt.

Ehhez több minden járult hozzá: elvesztette az
állását, romlott az anyagi helyzete. Ő ezt úgy
kompenzálta, hogy evett, és egyre csak men-
tek rá a kilók. Ettől viszont még depresszió-
sabb lett. Eljött hozzánk, sikerült vele egy jó
kapcsolatot kialakítanunk. Ajánlatunkra elment
az Önsegélyező Klubba, ahol úgy érezte, hogy
van egy kapocs, ahová mások is járnak. Lehet,

hogy nem ugyanolyan problémával, mint ő, de
megtapasztalta, hogy másnak is szüksége van
segítségre. Megkapta a lehetőséget az ingye-
nes programra, eljár túrázni, levegőn, csapat-
ban van, jól érzi magát. Ezek összesége is
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy már 6 kiló-
tól szabadult meg. Már kimozdult a holtpont-
ról, és ha ezt sikerül tartania, akkor az ered-
mény sem lesz kétséges.

– Hányan dolgoznak az Irodában?
– Ketten látjuk el a feladatokat.
– Ha még jobban híre megy a tevékenysé-

güknek, nem kell attól tartaniuk, hogy nem
győzik fogadni a pácienseket?

– Ettől nem tartunk. Minden jelentkezőt foga-
dunk. Lehet, hogy nem tudjuk a bejelentkezés
napján fogadni, csak egy-két nap múlva. Min-
denkinek, nekünk is az a jó, ha alaposan és
körültekintően, nem sietősen végezzük el a fel-
adatunkat, azaz azt – mint ahogy már mondtam
–, hogy ráirányítjuk a jelentkezők figyelmét a
saját felelősségükre az életvitellel kapcsolatban.

– Azt már tudjuk, hogy hol található az Iroda,
de mikor vannak a rendelések és telefonon
keresztül milyen számon érhetik el Önöket?

– Az Iroda munkanapokon reggel 8-kor nyit,
a pácienseket ¼ 9-től délután 4 óráig fogadjuk. 
A telefonszámunk: 06-20/945-8597 és 06-
20/945-0102. Mindent megteszünk azért, hogy
közösen találjuk meg azt a lehetőséget, amely-
nek segítségével elindulhat az egészséget meg-
őrző életmódváltás útján.          

N. Horváth Erzsébet

KULTÚRA

Az egészségőrzésben az egyén felelősségvállalására van szükség

Kvízjáték
Mi történik az Egészségfejlesztési Iro-
dában?
1. Orvos-beteg találkozás és vizsgálat
2. Kérdőíves állapotfelmérés
3. Vércukor mérés

A helyes megfejtők között jutalmat
sorsolnak ki. 

A beküldés címe: Egészségfejlesztési
Iroda, 8300 Tapolca, Ady Endre u. 1-3.

Tapolca és kultúrája
Az önkormányzati szemlélet elkerülhetetlené
teszi, hogy Balatonunk mediterrán jellegű
szépséges medencéjének, Tapolcai-medencé-
nek a művészekre gyakorolt hatását néha
szemügyre vegyük. Ez a város fejlesztésének
esztétikai és emberi feladatait segíti. 

Erről beszélgettem Parapatics Tamással,
tapolcai lokálpatrióta barátommal. Beszélge-
tésünk első megállapítása az volt, fel kellene
mérni azokat az egyéniségeket, akik gondola-
taikkal járultak hozzá városunk mai szellemi
arculatához. A feladat igen nagy, és igen vitat-
ható nézeteket vethet fel, de elkerülhetetlen.
Ezen csak a toleráns magatartás segíthet.

Arról van szó, vegyük sorra a szellemet ter-
melő tapolcaiakat, akik nyomot hagytak váro-
sunk mentalitásán. Legyünk az objektivitá-
sunk mellett modernül toleránsak nézetekkel
szemben. Azaz próbáljuk elválasztani a mara-
dandó értékeket a tűnőktől. Sajnos, ez tovább
nehezíti a feladatot. Első nekifutásra kikre 
is gondolok? Irodalomban szegényes a kép,
Batsányi, Berta, Botár, Nagy Jenő, Tóth József,
Fónay. Zenében egyértelműen ma a zeneisko-
la tanári kara és Péni Béla igazgató meghatá-
rozó. De volt a jogász-orvos vonósnégyes,
Palestrina Kórus, Iparoskör kórusa. Festészet,
Zentai Pál, Szép Norbert, Kollátor János.
Szobrászok közt legnagyobb Marton László,
de Kolop József sem hagyható már ki. Színház,
az Iglói diákokat polgári fiúiskola tanulói adták
elő, még gyerekkoromban. Majd Marx Viktor
és az operettek időszaka, Horváth Lászlóval,
Somlói Pállal, és a tapolcai pacsirta, Manngold
Icával. Folytatása is van a komolyabb múzsák-

ból. N. Horváth Erzsébet rendezései, aki az Új
Tapolcai Újságot vezeti. De honnan indult a
gondolat, aminek késői képviselőit soroltam?
Mert a humanizmus, dacára, hogy a történel-
mi viharok gyakran megcsúfolták, ma is él.

Gutenberg János feltalálta a mozgó betűk-
kel való nyomtatást, ami a humanizmust és
annak  emberközpontú gondolkozásának szár-
nyakat adott. Ez és a reformáció Európa szü-
letésének motorja voltak. Analógia Tapolcán
ugyan késett,  de megtalálható. Két nyomdánk
volt, Nagy Károly nyomdája, a templom mö-
gött, iskola és hit közelében. Németh László
barátom volt a nyomdásza, aki később velem
együtt „disszidált az egyetemre”, majd hazatért
és polgármester lett közgazdász végzettséggel
és igaz emberi mentalitással. Emlékét több
helyen megörökítettem. A Lőwy-László-nyom-
da, a Fő utcán, a Cséby-házban volt. Helyét ma
a Négy évszak jelzi. Szeiler-Szabolcs László
vezette a nyomdát, Feri fia és én voltunk az ina-
sok. A két nyomda ugyan ellentétes ideológiát
képviselt, de Tapolcának a mentalitását, a keres-
kedők merkantil nézetét a László-nyomda
újságja, a Tapolcai Lapok tolmácsolta. Az isko-
lák és a templom közeli Nagy Károly nyomdá-
ja, a Tapolcai Újság a konzervativizmust támo-
gatta. Többen írtak mindkettőbe, de kiemelke-
dő  nevet még nem találtam.

De valami fontosat, szellemit igen. A két
nyomda közt lakott és dolgozott orvosi min-
taképem, dr. Lódner Nándor, a két mentalitás-
hoz, a liberális és konzervatívhoz egyaránt
vonzódva. És ember maradt. Példa talán Tapol-
cának. Dr. Sáry Gyula

A Szent György Panzió és Étterem „Rock-
pincéjében” tartotta meg ötéves – jubileu-
mi – koncertjét az Új Idők együttes. A feb-
ruár 7-én megtartott rendezvényen fellépett
testvérzenekaruk, a Violent Moon is.

– Relatív az eddig eltelt fél évtized megíté-
lése. Ami biztos: egy kerek évfordulóhoz
érkeztünk. Remélem, öt év múlva is ebben a
felállásban fogunk majd ünnepelni és zenélni
– fogalmazott Szijártó János, a formáció éne-
kes-gitárosa, egyben vezetője.

A négy tagot számláló, metálos muzsikát
játszó tapolcai banda repertoárja kizárólag saját
szerzeményekből tevődik össze, köztük olyan
mára már közismert dalokkal, mint az Isten

veled, szülőföldem, Digitális világ, Aranyma-
dár vagy a közelmúltban videoklip formájában
is megjelent Mérleg című nóta.

Az Új Idők zenekar klasszikus metálfelál-
lásban állt közönsége elé. A doboknál Csillag
„Rocky” Róbert, hathúros basszusgitáron a
2013 őszén „igazolt” Szabó Zsolt játszott –
neki a születésnapi, egyben bemutatkozó buli
is volt. A szóló- és ritmus-szekciókat nagysze-
rűen összehangolva, egyben egymást kiegészít-
ve brillírozott a két gitáros, Horváth „Csigusz”
Péter, valamint Szijártó „Yani” János, aki az
énekesi teendőket is ellátta.

Fantáziadús és kemény zene, saját és őszinte
szöveg, valamint az együtt-zenélés öröme tük-

röződött az Új Idők formáció
jubileumi koncertjén. A magát
hobbi és amatőr bandának
aposztrofáló együttes dalait,
tagjainak virtuozitását hallgat-
va mondhatjuk, túlmutattak
ezen a szinten. 

A koncerten fellépett még
a folk-rock műfajt képviselő
– helyi – Violent Moon együt-
tes (Sikos Szilvia – ének,
Májer Edit – fuvola, Csillag
„Rocky” Róbert, Lamport
Gusztáv – billentyű, Horváth
Miklós – gitár, Kiss Tamás –
akusztikus gitár), akik igényes
zenéjükkel emelték a születés-
napi zenei rendezvény szín-
vonalát. 

Dancs István

Fotó: Dancs

Nagyszerű hangulat és minőségi zene az 5 éves 
Új Idők jubileumi koncertjén

Fél évtized metálfényben



A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege „Tündér-
járta mesetájon” címmel vers- és mesemondó versenyt hirdet óvo-
dásoknak és általános iskolásoknak.

Jelentkezési határidő: március 20.
Nevezni lehet szabadon választott verssel, mesével, verses mesé-

vel, amelynek időtartama max. 3 perc.
Nevezés személyesen (Tapolca, Batsányi u. 1.), e-mailben (vasa-

rosne@vktapolca.hu), illetve a 87/510-788-as telefonszámon.

Tündérjárta mesetájon
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KULTÚRA - OKTATÁS

Fotó: Kiss

Farsangolni jó!

A tapolcai Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
foglalkoztató és autista csoportja a hagyo-
mányokhoz híven idén is megtartotta a
tanulók jelmezes farsangi bálját február
6-án. 

Nagy sikert aratott a gyerekek körében a
tombola, ahol a tanultakat is használni kel-
lett, hiszen ajándékhoz csak az juthatott, aki
tudta vagy ráismert saját számára. A táncban
és a humoros játékokból is mindenki kivet-
te a részét. Köszönet a szülőknek az ötletes
jelmezekért!                         Kiss Boglárka

Farsang a Szász Márton-iskolában

A közelmúltban értékes műtárgyakkal gya-
rapodott a Wass Albert Könyvtár és Múze-
um múzeumi társintézményének képzőmű-
vészeti gyűjteménye. 

A már 1988 óta önálló gyűjteményszak állo-
mányában festészeti és szobrászati alkotások
egyaránt megtalálhatók. Ezúttal a szobrászati

szekció könyvelhetett el látványos műtárgy-
gyarapodást. Presznyák István tapolcai lakos
saját magángyűjteményéből öt darab bronz-
szobrot ajánlott fel ellenszolgáltatás nélkül az
intézményrészleg számára. A negyed- és fél
életnagyságú mellszobrok történelmünk négy
kiemelkedő jelentőségű alakjának ércportréi,
név és időrend szerint; II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelemé, gróf Széchenyi István közlekedés-
ügyi miniszteré, Kossuth Lajos kormányzó
elnöké és Deák Ferenc igazságügyi miniszte-
ré. A szobrok a Barnagon élő, erdélyi szárma-
zású Dienes Csaba alkotásai. Külön méltatást
érdemelnek a portrék talapzatai, amelyek való-
ságos faipari remekművek. Ötödik a sorban
egy mondabeli  turul madár büszke megformá-
lású térplasztikája.

Az adományozás két további történeti tár-
gyi emléke, két darab második világháborús
német rohamsisak, a városunk környékén 69
évvel ezelőtt lezajlott harci események és
összecsapások mementójaként.

Az adományozónak és családjának ezúton
mondunk hálás köszönetet, és kérjük, hogy
legyenek további pártolói a tapolcai múzeum-
ügynek.

A műtárgy szállításában a múzeum régi,
önkéntes civil segítője, a Duplung Bt. műkö-
dött közre. Hangodi László 

történész, muzeológus

A Tapolcai Képzőművész Kör tagjának,
Pálffy Gézáné Szabó Évának nyílt kamara-
kiállítása a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban.

A kiállítás – rendhagyó módon – megnyitó
nélkül „nyitotta meg a kapuit”. Ezzel a tuda-
tos döntéssel azt akarta elérni az alkotó, hogy
a művei „beszéljenek” a szavak helyett.

Mint ahogy a képek is bizonyítják, a szán-
dékolt hatás nem maradt el.

A festményeken a Balaton-felvidék csodá-
latos tája és az épített értékek mellett az embe-
ri élet állomásának ábrázolása is helyet kap. 

A képzőművész alkotásait március 5-ig lát-
hatja a közönség a Tamási Áron Művelődési
Központban. NHE

Fotó: Hangodi

Képaláírás

Fotó: Eseménytér.hu

A szavak nélkül megnyitott kiállításon (középen) Pálffy Gézáné Szabó Éva

Múzeumi műtárgy adományozás Kamarakiállítás a Tamásiban

Komplex intézményellenőrzést végeztek
2013 novemberében a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskolában.  

Országos szinten 2001 óta tartanak a kato-
likus intézményekben négyévente visszatérő
vizsgálatokat a budapesti Katolikus Pedagógiai
Intézet pedagógiai szakértői. Míg a nem egy-
házi fenntartású intézmények külső ellenőrzé-
se a 80-as években megszűnt, a katolikus neve-
lést fejlesztő komplex ellenőrzés már több,
mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A kato-
likus intézmények országos jó teljesítményé-
hez ez is nagy mértékben hozzájárul.

A háromnapos helyszíni vizsgálódás idején
a pedagógiai szakértők – Fehér Lászlóné veze-
tő szakértő és Sántáné Kiss Rita szakértő – 20
tanórát és délutáni foglalkozást látogattak meg,
14 egyéni és csoportos interjút bonyolítottak
le az intézmény vezetőivel, a pedagógusokkal,
a szülők és a diákok képviselőivel. Megálla-
pították, hogy az előző látogatásuk óta jelen-
tősen javultak az iskolában a személyi és tár-
gyi feltételek. Az iskola korszerű taneszkö-
zökkel felszerelt, interaktív táblák, szaktanter-
mek segítik az oktatást. A felső tagozat az idei
tanévben jelentősen megújult, 4 új szaktanár

erősíti a minőségi oktatást. Felvételire és nyelv-
vizsgákra előkészítő szakkörök, művészeti és
sportfoglalkozások színes palettája teszi lehe-
tővé a felsős diákok felkészülését a különbö-

ző megmérettetésekre. Országos, regionális
szép versenyeredményekben sincs hiány.

Az intézmény arculatát meghatározza a csa-
ládias, biztonságot adó légkör. A szülők nem

csak az oktatással és a versenyeredményekkel
elégedettek, hanem hálásak az iskolának azért
is, hogy ebben a családias légkörben formáló-
dik gyermekük személyisége. A pedagógiai
szakértők szerint az iskolának nagy értéke
diákjainak tisztelettudó, fegyelmezett maga-
tartása, előzékenysége, jól neveltsége. Ez
annak is betudható, hogy az iskolának nincs
területi beiskolázási kényszere, azaz házirend-
jének köszönhetően el tudja távolítani az osz-
tályközösségeket romboló tanulókat. 

A pedagógiai szakértők véleményét támaszt-
ják alá a szülők kérdőíves válaszai: „Nagyon
meg vagyok elégedve az iskolával. A felsős
gyerekek is előzékenyek, jól neveltek, a kisis-
kolásokkal is segítőkészek.” „Az intézmény
pozitív változáson ment át az elmúlt másfél
évben. Megfelelő szakértelemmel és tapaszta-
lattal rendelkező tanárokat vettek fel, akik
megfelelően felkészítik a diákokat.” „Azzal,
hogy gyermekem ebbe az iskolába jár, egy
olyan pluszt kap, ami megkülönbözteti (jó érte-
lemben) a város többi iskolájába járó gyere-
kektől. Udvariasabbak, kedvesebbek, együttér-
zőbbek. Köszönet érte.”       Bányai Barbara

Fotó: Iskola

Csak ügyesen és figyelmesen!

Jól vizsgázott a katolikus iskola

A katolikus iskola Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program kere-
tében benyújtott KEOP-5.0.0/B pályázata, mely az intézmény teljes energetikai meg-
újítását célozta meg mintegy 100 millió forintos nagyságrendben, nyertes lett. 

Az iskola épülete a 2014-es évben teljesen megújul. Sor kerül hőszigetelésre, nyílászá-
rócserére (hőszigetelt ablakok, ajtók), hővisszanyerő szellőzőrendszer kiépítésére, a teljes
fűtési és világítási rendszer korszerűsítésére, napelemes rendszer kiépítésére és napkollek-
toros rendszer telepítésére. (Forrás: Iskola)

Nyertes KEOP-pályázatA Wass Albert Könyvtár és Múzeum tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és
érdeklődő ismerőseit irodalmi estjére.

A rendezvény időpontja: március 3. (hétfő) 16.30 óra.
Helyszíne: a könyvtár felújított földszinti tere (Tapolca, Batsányi u. 1.)
Az est programja: „A titkozatos Gárdonyi” – Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész

előadása; „Tavaszköszöntő” – Vendégünk Maczkó Mária Magyar Örökség és eMeRTon-díjas
népdalénekes. A rendezvényt a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatta.

Meghívó
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Nem mindig finom a mentés; olykor

kegyetlen vagy csak kellemetlen. A vízben
fuldokló önkéntelenül a mentő ember
karját ragadja meg, s az – hogy maga is
veszélybe ne kerüljön – ellöki, s a haját
markolja meg, annál fogva húzza ki.

A műtét és körülményei is kellemetle-
nek, fájdalmasak; a ficam visszaigazítása
kegyetlen fájdalmas.

Ezek a testi szenvedések mentő alkal-
mai. Gazdasági-technikai-szellemi-tudo-
mányos-lelki mentőkötelek is fájdalma-
san belevágnak az egyén, család, társa-
dalom életébe, de életmentők!

Lelkiismeretes szakembertől elfogad-
ja, elfogadhatja az ember a még oly fáj-
dalmas „műtétet” is. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 81. rész
Vízmolekulák egy távoli bolygón

A Földtől „csupán” 51 fényévre található
Tau Boötis b jelzésű „forró jupiter” légkö-
rének vizsgálata közben a kutatók vízmo-
lekulák jelenlétét mutatták ki a gázóriás
légkörében.

A Tau Boötis b-t 1996-ban fedezték fel és
az egyik hozzánk legközelebbi ismert exo-
bolygó. Azért nevezik „forró jupiter”-nek, mert
ez az óriási gázbolygó rendkívül közel kering
a napjához.

A légkör elemzése a bolygó halvány ra-
gyogásának megfigyelésével vált lehetsé-
gessé, mivel a különböző típusú molekulák
más-más hullámhosszúságú fényt vernek
vissza, ebből pedig már következtetni lehet

a kémiai összetételre.
Jelenlegi technológiánk egyelőre még csak

a napjukhoz közel keringő, nagyméretű exo-
bolygók vizsgálatát teszi lehetővé, de közel-
jövőben – minden bizonnyal – lehetőség nyí-
lik majd úgynevezett szuper-földek légkörének
tanulmányozására is, melyek akár a naprend-
szerük lakhatósági zónájában keringenek.

A tervezett, következő generációs teleszkó-
pok – mint a James Webb-űrteleszkóp, vagy a
Harmincméteres-teleszkóp (Thirty Meter
Telescope – TMT) – már lehetővé tehetik szá-
munkra, hogy távolibb és hűvösebb bolygókat
is megvizsgáljunk, akár olyanokat is, amelye-
ken folyékony víz létezhet. Huszák László

TAPOLCAI
ÉLETRAJZOK

Szabó Elekné Cséby Ilona
(Tapolca, 1864 – Szombathely, 1937. decem-

ber 15.)

Cséby Lajos gyógyszerész nővére. Első
férje, dr. Esső Gyula ügyvéd halálát követő-
en Szabó Elekhez, a felsőőri járás főszolga-
bírójához ment férjhez. Folyamatosan vett
részt jótékonysági akciókban. A tapolcai kór-
ház falán elhelyezett emléktábla örökíti meg
nevét. Végrendeletében a tapolcai kórház és
a tapolcai plébánia javára nagyobb összeget
hagyott. Sírja a szombathelyi ferences temp-
lom kriptájában található.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Nem csak hétköznapokra ajánlom!
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg karaj-

filé, 0.5 dl olaj, 2 szál zöldhagyma, 4 gerezd
fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 db para-
dicsom, 20 dkg sárgarépa, 10 dkg paraj, 5 dkg
vaj, só, kevés liszt A töltött burgonyához: 8 db
közepes burgonya, 20 dkg tehéntúró, 1 tojás-
sárgája, 1 kk. vágott snidling, só

Elkészítés: Felforrósítjuk az olajat, és a hús-
szeletek mindkét oldalát klopfoljuk, sózzuk,
lisztbe mártjuk és megsütjük. Kivesszük a ser-
penyőből, a visszamaradt olajra rátesszük a
megtisztított, vékonyra felkarikázott zöldhagy-
mát, a fokhagymát és a paradicsomot. Folya-
matosan kevergetve pár perc alatt összepirítjuk,
majd kevés vízzel felöntjük, és összeforraljuk.
Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a felvágott pet-
rezselymet, a hússzeleteket visszatesszük, és a
tálalásig félretesszük. A burgonyát alaposan
megmossuk és héjában puhára főzzük. A főtt

burgonyát leszűrjük, kissé hűlni hagyjuk, majd
meghámozzuk, és a belsejét kivájjuk. A túrót
áttörjük, összekeverjük a tojássárgájával és a
snidlinggel, sózzuk, és a burgonyákba töltjük.
A burgonyákat tűzálló tálba tesszük, és 200 °C
fokra előmelegített sütőben kb. 12-15 perc alatt,
megpirítjuk. A répát megtisztítjuk, megmos-
suk, julienre metéljük. A parajleveleket leöblít-
jük. A vajat felforrósítjuk, megfuttatjuk rajta a
répát, és megsózzuk. Belekeverjük a parajleve-
leket, elkeverjük, és azonnal levesszük a tűz-
ről, hogy lehetőleg ne nagyon essenek össze.
Tálaláskor tányérra tesszük a burgonyát, mellé
a spenótos répát, és erre fektetjük a hússzele-
teket. A paradicsomos hagymát is a tányérra
halmozzuk, és az egészet meglocsoljuk a hús
szaftjával. A túrót dúsíthatjuk a burgonya kivájt
belsejével, és megturbózhatjuk reszelt sajttal
is!                     Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Fokhagymás karajfilé túróval töltött burgonyával

Eukaliptusz
Népies neve: eukaliptuszfa.
Ausztrália és Tasmánia tipikus fafajtája. Az

eukaliptusz a mirtuszfélék családjába tartozik.
Érdekessége, hogy csak tíz eukaliptuszfaj hul-
latja el a leveleit. A levelek helyett szürkésfe-
hér kérgüket hullatják.

A XIX. századtól telepítették a Földközi-
tenger környékére a mocsarak kiszárítására,
illetve mint gyorsan növő fát, melyből korán
nyerhetnek faanyagot. 

Gyógyászati célokra levelét használjuk,
mely illóolajat (cineolt), cserzőanyagokat, tri-
terpéneket és floroglucin származékokat tartal-
maz. Belsőleg fogyasztott illóolaja részben a
tüdőben választódik ki és ott nyálkaoldó, eny-
hén köptető, görcsoldó és antibakteriális hatást
fejt ki. Folyt. köv. HL

1. Szemüveget hord, mégis szemtelen.
2. Bűvészmutatvány: szemfényvesztés.
3. Nem veszti szem elõl: szemmel tartja.
4. Megbűvöli: szemmel veri.
5. Fültengely-ferdülése van.
6. Finom, fehér fülbevaló: vatta.
7. Nem ad neki igazat: nyakaskodik.
8. Orrsükesítő ricsaj: egy csaj magnózik.
9. Megharagudott: megorrolt rá.

Dr. Töreky László

Gyógynövények

Testrészek kissé
más értelemben

18. rész

Tamási Áron Művelődési Központ 
márciusi programjai

3. 14 óra: Gyermekszínház: Nektár színház: Hamupipőke; 4. 10 és 14 óra: Gyermekszín-
ház: Nektár színház: Hamupipőke; 4. 18 óra: Oriflame K: „Nőnapi smink”; 8-9. 10-18
óráig: Festményvásár; 10. 19 óra: Tamási Áron Színházbérlet 2013-2014. Tamási Áron Szín-
játszó Kör: Molnár Ferenc – Liliom; 12. 15 óra: Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Egyesülete nőnapi műsora; 13-14.: Általános iskolák ünnepi műsorai; 17. 18 óra:
Szijártó János újságíró „10 év – 120 kép” című Sajtófotó kiállítás megnyitója; 22. 17 óra:
Zenei Napok – Balaton Kamarazenekar; 24. 19 óra: Felnőtt színházbérlet: Körúti színház:
A bolond lány; 25. 18 óra: Oriflame Klub: „Tanuljunk sminkelni”; 28. 18 óra: Város Napja.

Állandó programjaink: Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök; Amatőr Színjátszó Kör:
kedd 16.30; Bridzs Klub: szerda 16.30; Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; Életmód
Klub: 11. kedd 18.00 óra; Grafo Klub: 04. kedd 18.00 óra és 18. kedd 18 óra: vendég elő-
adó: Szilvágyi Beatrix tréner: A változás pszichológiája; Hastánc: hétfő 18.00-19.00, pén-
tek 17.00-19.00; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Kismama Klub: hétfő
16.00-17.45; Páneurópa Klub: 20. csütörtök 15.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00-10.30. Éne-
kes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rom-
pos Patrícia; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad:
szombat 09.00-14.00.

– Ami az egyiknek méreg, az a másiknak
orvosság! – tartja a mondás.

– A kutatók több évtizedes vizsgálatok alap-
ján megállapították, hogy anyagcserénk külön-
bözősége határozza meg a táplálékok haszno-
sulását vagy épp káros hatását a szervezetünk-
ben. Vagyis összedőlni látszik az a felfogás,
miszerint pl. minden gyümölcs egészséges, a
cukor rossz vagy hogy a zsír hizlal. Minden
attól függ, hogy kinek és mennyi. Ezért nem
válnak be a sablondiéták. És ezért van ugyan-
annak a tápláléknak akár gyökeresen más hatá-
sa két különböző anyagcseretípusba tartozó
személynél.

– „Min múlik az, hogy milyen az anyagcse-
rém?”

– Három fő tényező vizsgálatából tudhatjuk
meg, hogy melyik anyagcseretípusba tarto-
zunk: 1. idegrendszer; 2. emésztőrendszer; 3.
hormonrendszer. Láthatjuk, hogy ezek nem
olyan összetevők, amiken nagyon változtatni
tudunk. De azt megtehetjük, hogy ha már
ismerjük a saját anyagcseretípusunkat, akkor
annak megfelelően táplálkozunk. 

– A saját testünk igényeinek megfelelő,
egészséges táplálkozás nem kúra, hanem egy
életre szól!

– Jó hír, hogy a megfelelő étrend természe-
tes következménye hogy normalizálódik a test-
súlyunk, és majd kicsattanunk az energiától. A
testünk tökéletesen tudni fogja, hogy mi a
dolga, ha azt kapja, amire szüksége van. Még
jobb hír, hogy közben nem kell koplalni (nem
is szabad), nem kell pirulákat, csodaszereket
bevenni, nem lesznek éhségrohamaink, és nem
kell íztelen, beszerezhetetlen vagy méregdrá-
ga ételeket sem a menüre tenni, hogy jól érez-
zük magunkat.

– Nemcsak a kilóinkra és a közérzetünkre
van kedvező hatással az anyagcseretípusunk-
nak megfelelő táplálkozás…

– Szabályozódik a vércukorszintünk, erősö-
dik az immunrendszerünk, és sokkal energiku-
sabbak leszünk, hiszen olyan energiák szaba-
dulnak fel bennünk, amit a testünk eddig a
nem neki való táplálék megemésztésére fordí-
tott. Sőt, a manapság annyi helyen hallott opti-
mális sav-bázis egyensúly is helyreáll. Mind-
ez pusztán evéssel. Ez a módszer tehát nem egy
újabb divatdiéta és nem is fogyókúra, viszont
segít leadni a felesleges kilókat. 

– „Honnan tudom, hogy milyen anyagcse-

retípusba tartozom és mit egyek?”
– Szerencsére már Veszprémben is elérhe-

tő az a pontos és fájdalommentes, évtize-
des kutatások alapján kifejlesztett, műszeres
anyagcseretípus-mérés, ahol egyben Önre sza-
bott, fogyást elősegítő és vitalizáló életviteli
szaktanácsadást is kap. 

A mérés mindenkinek ajánlott a megfelelő
önismerethez, de már meglevő anyagcsere-
betegségek, cukorbetegség, emésztési és vér-
nyomásproblémák, gyulladások, de bármilyen
elváltozás esetén alapvetően szükséges. Az
étel-, de gyakran a felső léguti allergiás meg-
betegedések oka is a nem a típusunk szerinti
táplálkozás. A kívánt alak és testsúly a Meto-
dic ajánlás szerinti táplálkozás betartásával
érhető el.

Metodic ételrendelés lehetséges, ahol az
engedélyezett alapanyagokból, mennyiségben
és minőségben, a megállapított típusa szerint
rendelhet mindenki ételt.

A központban ingyenes aktív statusz mérést
tartunk (a sejtek ellátottsága a jelenlegi táplál-
kozás mellett) ingyenes konzultációval telefo-
nos időpont egyeztetés után.

Szeretettel várjuk ingyenes előadásra már-
cius 01-jén (ill. április 05-én), szombaton 10
órakor Veszprémben, a Belvárosi Üzletház 2.
emeletén.

Előadásra regisztrálni a honlapon, ill. az
előadás előtt a helyszínen lehet.

Előadás után ingyenes testösszetétel mé-
rést tartunk.    Metodic Központ Veszprém

Belvárosi Üzletház
Szeglethy u. 1/ II. em.

×36 20 46 777 50
www.metodic.hu

(x)

Metodic, amit megehetsz.

ANYAGCSERETÍPUS-MÉRÉS

Fürdőruhaszezonra lefogyok!



Fotó: Internet

Csak így tovább!
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
VÍVÁS, PÁRBAJTŐR:
Hat magyar, köztük két tapolcai Sz-L Bau
Balaton Vívóklub-os párbajtőröző állt pástra
az év első világkupáján, Dohában.
A magyarok várakozáson alul teljesítettek.  A
két tapolcai közül Hanczvikkel Márk a 32
közé verekedte magát, Rédli András már a
selejtezőben búcsúzott.
Az olaszországi Legnanoban  rendezett világ-
kupán három tapolcai lépett pástra: Rédli 
András, Hanczvikkel Márk és File Mátyás,
de egyiküknek sem sikerült a legjobb 32 közé
jutni.
A Rédli, Hanczvikkel, Somfai, Szényi  össze-
állítású  magyar válogatott sem alkotott mara-
dandót Olaszországban, tizedikként zártak.

SAKK: 
Az Ajkán 22. alkalommal rendezett Koloszár
József-sakk-emlékversenyen  több, mint ötve-
nen ültek asztalhoz. A legtöbb pontot, egyút-
tal a győzelmet is a tapolcai Marton József
szerezte.
Az NB II-es nemzeti csapatbajnokság hato-
dik fordulójában a hét ifjúsági játékossal fel-
álló Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda a veszp-
rémi Ezüst Huszár SE otthonában tudott nyer-
ni szoros küzdelemben 6,5:5,5 arányban.

A Veszprém megyei első osztályban a Tapol-
ca VSE II a jelenlegi listavezető. A legutóbbi
fordulóban : Bányász SK AjkaII.-Tapolca VSE
II. 2,5: 9,5.
A Zala megyei csapatbajnokság ötödik for-
dulójában Tapolca VSE III.- Nagykanizsa III.
4:6. A mérkőzés szorosabb eredményt ígért, de
két döntetlenre álló játszmát a tapolcaiak
figyelmetlenség miatt veszítettek el.

LABDARÚGÁS:
A Veszprém megyei Labdarúgó Szövetség
első alkalommal rendezte meg a Téli Kupa
elnevezésű nagypályás labdarúgó tornát öt
helyszínen.  A tapolcai labdarúgóknak az ajkai
helyszín jutott. Az első játéknapon Magyarpo-
lány volt az ellenfél. A mérkőzést 2:1 arány-
ban a magyarpolányiak nyerték. A tapolcaiak
gólját Kulman lőtte.

KÉZILABDA:
Február 16-án előrehozott fordulóval elkezdő-
dött az NB II-es női kézilabda-bajnokság. A
tapolcai lányok ellenfele a győri Széchenyi
Egyetem gárdája volt. A hazaiak nagy csatá-
ban, szoros küzdelemben maradtak csak alul
26:29 arányban.

2014 januárja az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub számára az országos bajnokságok
hava volt, egy utolsó hajrá az Európa-baj-
noki és világbajnoki kvalifikációért.

A kadet fiúk sikerei után a lányok is helyt áll-
tak. A Junior Országos Bajnokságon Felker 
Adrienn hetedik, Siklósi Enikő nyolcadik helye-
zést ért el. Az összesített eredmények alapján
Adrienn és Enikő az országos ranglista 3-4.
helyét szerezték meg, így a Jeruzsálemben meg-
rendezésre kerülő Európa-bajnokságon képvi-
selhetik hazánkat. A fiúknál a februárban meg-
rendezett Heraklesz Junior Férfi Párbajtőr Világ-
kupán a 160 induló közül a kadet korosztályú
Siklósi Gergely magabiztos vívással a 9. helye-
zést érte el. Gergő éves eredményeinek köszön-
hetően ranglistavezetőként idén is képviselheti
Magyarországot az Európa-bajnokságon és a
világbajnokságon. Sok sikert és kitartást kívá-
nunk a három vívónak az elkövetkezendő hetek-
re, hiszen lapunk megjelenésekor éppen Izrael-
ben küzdenek az Európa-bajnokságon.       AE

Fényes párbajtőrsikerek

Ezüstérmet, majd értékes hetedik helyet
hozott András  két világkupáról: Heidenhe-
imből és Tallinból.

Rédli András, az Sz-L Bau Balaton Vívó-
klub válogatott párbajtőrözője a németorszá-
gi Heidenheimben rendezett világkupán fan-
tasztikus teljesítményt nyújtva ezüstérmet szer-
zett a 260 indulót felvonultató mezőnyben.

A döntőbe vezető úton első körben az olasz
Garozzót, majd az ukrán Reizlint győzte le. A
folytatásban nagy skalpot ejtett András, hiszen
a világbajnoki címvédő, világranglista-első észt

Novoszlojovot búcsúztatta hatalmas csatában.
Az elődöntőben a venezuelai Fernandezt győz-
te le 14:9-re. A döntőben az ukrán Nikisinnel ke-
rült szembe. A rendes vívóidőben nem bírt egy-
mással a két versenyző, a hosszabbításban az uk-
rán nyert. Világbajnok párbajtőrözőnk egy hét-
tel a heidenheimi ezüstérme után hetedik helyen
végzett a tallinni világkupa-versenyen. András
itt is  nagy skalpot szerzett . A nyolcaddöntőben
a világranglista második helyén tanyázó vene-
zuelai Limardot verte tusszegény mérkőzésen,
ahol a hosszabítás után Rédli nyert 3:2-re.    AE

Rédli András továbbra is 
jó formában versenyez 

Antal Edit

Január 25-én „Focifarsang” elnevezéssel a
hagyományos meghívásos teremlabdarúgó-
tornát rendezték a Csermák József Ren-
dezvénycsarnokban, amely a Stari-Ker Kft.
diadalával zárult.

Az idei farsangi teremtornára hat tapolcai
focicsapatot hívtak meg a szervezők. A
remek hangulatú eseményen körmérkőzése-
ket játszottak a résztvevők. A sportszerű küz-
delem végére kiderült, hogy a 2014-es far-
sangi tornán ki a legjobb, és kiknek van még

mit tanulniuk a fociról. Az idei győztes a
Stari-Ker Kft gárdája lett. További sorrend:
TÖFC+40, Hivatal, Rendőrség, Sz-L Bau
Kft., Tanárok.

A szervezők különböző különdíjakat is
odaítéltek. Legjobb mezőnyjátékosnak a
Stari-Ker Kft. labdarúgóját, Berta Attilát
választották. A legjobb kapusnak járó címet
a Hivatal csapatának hálóőre, Hársfalvi József
vehette át. A torna gólkirálya a TÖFC+40
gólzsákja, Szabó Zsolt lett. Antal Edit

Focifarsang

Február utolsó szombatján, 22-én terem-
labdarúgó tornát rendeztünk a Csermák
József Rendezvénycsarnokban. A tornán
hat csapat vett részt, három helyi és három
vidéki együttes.

A tornán két csoportra osztottuk a résztve-
vő csapatokat, ahol körmérkőzéseken dőltek el
a csoporton belüli helyezések.  A két csoport-
ból a két-két legjobb csapat jutott az elődön-
tőkbe, amelyeknek vesztesei a bronzmeccsen,
a győztesek pedig a döntőben bizonyíthattak.

Az eredmény az alábbiak szerint alakult: 1.
Sümegprága S.E., 2. Haverok, 3. Junior Nyi-
rád, 4. Él-csapat, 5. TÖFC, 6. Astra F.C. 
A torna gólkirálya: Berkes László (Junior Nyi-
rád). Legjobb mezőnyjátékos: Kocsor Milán
(Haverok). Legjobb kapus: Kovács Verner
(Sümegprága S.E.).

Az első három helyen végzett csapatok a
serlegek mellett egy helyi étterem jóvoltából
értékes utalványokat vihettek haza.

(Forrás: Tapolca Város honlapja

Dream Team Kupa

Csermák József olimpiai bajnok kalapács-
vetőre emlékeztek a róla elnevezett rendez-
vénycsarnokban február 14-én pénteken, a
sportoló születésnapján. Most lenne nyolc-
vankét esztendős.

A sportoló születésnapja alkalmából tartott
megemlékezésen a szervezők nevében Kovács
Melinda köszöntötte a résztvevőket. Majd fel-
idézte a bajnok életének jelentősebb állomá-
sait.

Csermák József Szencen született 1932. feb-
ruár 14-én. A háború elől menekülve édesany-
jával és öccsével együtt került Tapolcára. 1949.
május elsején ismerte meg Hetyei Arankát, aki
később felesége, társa lett.

Ebben az esztendőben látott először kalapá-
csot a nemesgulácsi kőbányában dolgozó fiú,
akinek tehetségét azonnal felfedezte a tapolcai
orvos-edző dr. Papp Pál. 1950-től a Tapolcai
Vasutas SK versenyzőjeként kezdett aktívan
sportolni, 1952-ben már a magyar válogatott

tagjaként olimpiai bajnok és világcsúcstartó
lett 60,34 méterrel. Ő a világon az első kala-
pácsvető, aki hatvan méteren felül dobott.
Egyéni legjobb eredményét (64,23 métert)
1960-ban dobta. 1956-ban, a melbourne-i
olimpia megnyitóján ő vitte a magyar csapat
zászlóját. 2001 januárjában, hatvankilenc éves
korában hunyt el.

Még abban az évben emléktáblát avattak tisz-
teletére. Emlékét ápolják. N. Horváth Erzsébet
újságíró és dr. Nádori László, a sporttudományok
doktora a rendezvénycsarnok megnyitásakor
állandó kiállítást rendezett a kiváló sportoló
emlékére. N. Horváth Erzsébet könyvet is írt
Csermák József a kalapácsvető címmel.

Az életút ismertetése után Kovács Melinda az
olimpiai bajnok lányával, Csermák Katalinnal
beszélgetett, majd Illés Zsófia sportszervező a
Csermák József életútját bemutató könyvből ol-
vasott fel. A folytatásban filmvetítéssel, majd ko-
szorúzással emlékeztek.    (Forrás: Sz.J., Napló)

Múltidézés Csermák József olimpikon születésnapján

Fotó: Archív

Csermák József a kalapácsvetés olimpiai bajnoka, 1952, Helsinki



Első alkalommal rendezték meg február
15-én a Csermák József Rendezvénycsar-
nokban a Tapolcai Rhodius Amatőr Fel-
nőtt Tollaslabda Versenyt.

56 versenyző vett részt a megméretteté-
sen, női egyéni, férfi egyéni, női páros, férfi

páros, illetve vegyes páros kategóriákban. A
tapolcaiakon kívül érkeztek még Veszprém-
ből, Pápáról, Várpalotáról, Keszthelyről,
Zalaegerszegről, Szombathelyről, Győrből,
Mosomagyaróvárról, Pécsről, Segesdről,
illetve Kaposvárról.

A férfi páros kategóriában III. helyezést
ért el Gombkötő Richárd (Tapolca)-Sákovics
Péter (Szombathely).

(Forrás: Tapolca Város honlapja)

1-én „Művészetek völgye”, Monostorapá-
ti-Pula-Kapolcs
8-án Monostorapáti-Almádi monostor
romjai-Monostorapáti
15-én Bicske-Csabdi-Szár, Közép-Du-
nántúli Piros túra
22-én „Lepke” Vonyarcvashegy
29-én Vállus-Lesenceistvánd-Tapolca

Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály 

februári túraterve

Remek alkalom a baráti szálak erősítésé-
re, kikapcsolódásra és egymás titkos
receptek alapján készült nedűinek a kós-
tolására a minden évben nagy népszerű-
ségnek örvendő Országos Vasutas Forralt
bor-főző Verseny. Február 8-án a meghí-
vásos rendezvényen 18 csapat mérettette
meg magát, illetve borát a tapolcai vas-
útállomás melletti szabad területen.

A jelenlévő csapatok tagjait elsőként
Gelencsér László helyi állomásfőnök kö-
szöntötte. Egyperces gyászszünettel adóztak
a január végén tragikus hirtelenséggel el-
hunyt kollégájuk, Kovács Lajos forgalmi
szolgálattevő emlékének.

Ezt követően Nagy Gábor, területi vasút-
biztonsági vezető (Szombathely) hivatalo-
san is megnyitotta a hatodik alkalommal
megrendezett versenyt. A tűzgyújtás után a
borok döntő többsége az üstökbe került,
ahol szigorúan titkos receptek alapján
készültek a nedűk. Természetesen bőven
maradt szomjoltásra is.  

Nem volt könnyű dolga a hat tagú zsűri-
nek sem, rengeteg minőségi, különleges
„mestermű” született. A végelszámolásnál a
Koczor és csapata nevet viselő formáció
örülhetett, nekik ítélték az aranyat. A képze-
letbeli dobogó második fokára három csapat

is fölállhatott: Balatonalmádi, Sümeg leg-
jobbjai, valamint a Három Grácia: Andrea,
Ildikó és Lilla. A többi résztvevő gárda bronz
minősítésben részesült.

A zenéről Kövesdi Ferenc és a zalaeger-
szegi TMK Rock Band gondoskodott.    DI

Bort forraltak a vasutasok

A Tamási Áron Művelődési Központ Amatőr Színjátszó Körének közreműködésével
a Tapolca Városi Televízió játékfilmet készített Molnár Ferenc Liliom című művéből.

A film bemutatójára március 29-30-31-én 16 órakor kerül sor a Városi Moziban. 
Operatőr: Török Zsolt; Vágó: Varga Károly; Producer: Kovács Melinda; Főszerep-

lők: Havasi Gábor, Kovács Edina; Rendező: N. Horváth Erzsébet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a moziba!

Elkészült Tapolca első játékfilmje

Észrevettük, szóvátesszük

Tollaslabdaverseny a rendezvénycsarnokban

Téli fonóbeli esték hangulatát idézte fel
január végén a Szent Erzsébet Óvoda-
Búzavirág csoportja. 

Az énekes-táncos játék nagyon beleillett
a farsangi időszak vidámságába. Minden
kisgyermek népi ruhába öltözött – a színes,
ráncos szoknyák, pörge kalapok, kucsmák,

nagykendők – szépen idézték a lányok, fiúk
népi viseletét, amit a lelkes szülők segítsé-
gével sikerült összeállítani. 

Az orsógurító lányok, a cserfes asszo-
nyok, népi muzsikusok vidám jelenetét a
lányok, fiúk ízes csúfolódása és közös tánca
zárta. K.E.-Z.J.

Téli este a fonóban

Fotó: Dancs

18 csapat vett részt az idei meg-
mérettetésen

Fotó: Z.A.

A képen a Búzavirág csoport gyerekei és óvónői valamint a „vendé-
gek” láthatóak

Fotó: Rendezvénycsarnok

A dobogós férfi párosok

Fotó: Dancs

A névadó vezetéknevéből 3 betű hiányzik

Részlet a filmből (balról-jobbra): Mari: N. Varga Katalin, Hugó: Torma
Tamás, Juli: Kovács Edina, Lujza: Vitus Kata


