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A felavatott kerékpárút
városrészeket köt össze

2014. január

„Előttünk a város,
mögöttünk a Kormány”
Tapolca Városa a hagyományos évértékelő újévköszöntőjét január 10-én tartotta
a Tamási Áron Művelődési Központban.
Császár László polgármester ünnepi beszédének elején arról szólt, hogy a mérlegkészítés, az évértékelés és a jövőkép felvázolása elengedhetetlenül szükséges ahhoz,
hogy a kijelölt úton Tapolca tovább tudjon
haladni. Ehhez nyújtott óriási segítséget –

venmillió, ebben az évben további mintegy
négyszázötvenmillió forint elengedését jelenti.
– Az adósságátvállalás újra „helyzetbe
hozta” az önkormányzatokat, tettekben is
megvalósulhat az általam 2010-ben is
elmondott mottó: „Előttünk a város, mögöttünk a Kormány” – hangsúlyozta Császár
László polgármester.

Fotó: Minorics

A nemzetiszínű szalagot Sólyom Károly alpolgármester, Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, Császár László polgármester és Horváth Tihamér,
a Horváth-Ép Kft. tulajdonosa vágta át
Ünnepélyes keretek közt avatták fel de- az azokban élő polgárokat is összeköti.
Az európai uniós és hazai támogatással
cember 20-án a Dobó-lakótelepet és a belbővült útszakasz hossza több, mint 2 km,
várost összekötő kerékpárutat.
Sólyom Károly alpolgármester, a település- amely mellett 46 db kerékpártárolót is kialarész önkormányzati képviselője köszöntőjé- kítottak.
/Írásunk az 5. oldalon Elkészült a kerékpárben arról szólt, hogy ez a kerékpárút olyan
kapocs, amely nemcsak a városrészeket, de út harmadik szakasza címmel./

Az életminőség javításáért

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke pohárköszöntőjében Tapolca elmúlt 15 évének fejlődési szakaszait
elevenítette fel
/Összeállításunk a 2. oldalon „A 2013. évi
nemcsak a városnak, de minden önkormányzatnak – a Kormány azzal, hogy átvál- önkormányzati költségvetés bevételi és kilalta az adósságállományt. Ez Tapolca ese- adási főösszegei közel négymilliárd forint
tében az elmúlt évben egymilliárd-százöt- körül alakultak” címmel./

Szilveszteri előzetes a Malomtóban
Egyre nagyobb érdeklődés közepette és
egyre nagyobb számú csobbanni vágyó
ember részvételével zajlik Tapolcán a szilveszteri Malomtóúszás.
A december 31-ei különleges program
vezéralakja most is Schirilla György, a
„nemzet rozmárja” volt, de a csobbanók

között feltűnt Kammerer Zoltán olimpiai és
világbajnok kajakozó is. A rekordszámú,
215 úszó legidősebbike a 71 éves Szebegyinszky Istvánné volt, akinek a szervezők
külön is megköszönték a bátorságát.
/Összeállításunk a 7. oldalon Szilveszteri csobbanás a Malomtóban címmel./

Fotó: Óvoda

A főzőnapokon egészséges ételekkel ismerkedtek meg az óvodások
Az egészséges életmódhoz szükséges liót – uniós és hazai támogatást nyert el. A
tudás és készség megszerzését, valamint programokat 2013. február 1-je és 2014.
az életminőség javításának segítését tűzte január 31-e között valósították meg.
/Horváth Zoltánné óvodavezetővel készíki célul a Tapolcai Óvoda.
A célkitűzés eléréséhez az óvoda mind- tett interjúnk a 6. oldalon Egészségre nevehárom tagintézménye – egyenként 10 mil- lés, szemléletformálás... címmel./

Tapolca, a kerékpárosbarát település
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
„Kerékpárosbarát Település” címet
adományozott Tapolcának. A cím
átvételére január 22-én Szentendrén került sor.
A Kerékpárosbarát
cím elbírálásában a
kerékpáros infrastruktúra nagysá-

ga, minősége mellett fontos szempont
volt a helyben szervezett kerékpáros
rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések, vagy a fejlesztésre fordított keret is, azaz
minden olyan szempont, amely tükrözi
a település elkötelezettségét.

Fotó: Havasi

Íme, a bátrak és a közönségük!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„A 2013. évi önkormányzati költségvetés
bevételi és kiadási főösszegei közel
négymilliárd forint körül alakultak”

Császár László polgármester a térség és a
járás vezetői, a helyi vállalkozók, a civil szervezetek és a történelmi egyházak képviselői
előtt tartott évértékelőjében hangsúlyozta:
– Kijelenthető, hogy biztonságosan, kiegyensúlyozottan, megfelelő mértékű tartalék képzésével működött a város. A 2013. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
közel négymilliárd forint körül alakultak. A helyi
adóbevételek jelentősen meghaladták az elmúlt
évi mértéket. A költségvetés bevételi oldalán
jelentkező mintegy nyolcszáznegyven millió
forint a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok nagy többsége pontos megfizetésének eredménye. Köszönet érte!
Az elmúlt évben már említést tettem a bennünket érintő, a nagy állami elosztórendszerek
átalakításából eredő változásokról. Most a működésről és a fejlesztésekről kívánok szólni.
A járó- és fekvőbeteg ellátás hatékonyságának növelése, színvonalának emelése, a munkahelyek megtartása, a működés finanszírozhatósága érdekében az Országgyűlés az önkormányzati intézmények és az azokat üzemeltető gazdasági társaságok államosításáról döntött, ideértve az ingó és ingatlan-vagyon átadását, de a terhek átvállalását is. A folyamat rendben lezajlott.
A stabil és biztonságosan tovább üzemelő kórház, a helyi szakrendelések, a helyi sebészeti
ambuláns ügyeleti ellátás, az Országos Mentőszolgálattal együttműködő háziorvosi ügyeleti
rendszer, a tüdőgyógyászati-barlangterápiás ellátás kiteljesedése, a kardiológiai rehabilitációs
kezelések indítása továbbra is garancia a hosszú
távú működésre, a munkahelyek megtartására.
A beutalási, betegellátási szabályozás figyelemmel kísérése, finomhangolása indokolt, hogy
mindenki a szakmai szabályoknak megfelelően,
a lehető legjobb ellátást kapja az észak- és nyugat-dunántúli régióban. Ezt bizonyára az ajkai és
veszprémi intézményekben zajló nagy ívű fejlesztések is elősegítik majd. Tapolcaiként és
városvezetőként továbbra is fontosnak tartom a
helyi ellátást, fejlesztéseket, így folyamatosan
segítem a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére szánt és a struktúraváltó kórházak átalakítási folyamatában a már megítélt, igen jelentős, közel kétmilliárd forint összegű projektek indítását.
A szolgáltatások fejlesztésére elnyert hatszázötven millió forint beruházási összegű projekt
megvalósítása hamarosan megkezdődik. A létrehozandó, mintegy kétezer négyzetméter alapterületű új épület és a hozzá kapcsolódó eszközés műszerfejlesztés méltó körülményeket fog biztosítani a tüdőgyógyászati, barlangterápiás és kardiológiai rehabilitációs kezelésekhez, ellátáshoz.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával új mentőállomás építése mellett átalakulnak és energia hatékony módon megújulnak, összekötésre kerülnek majd a meglévő
épületek, digitális képalkotó műszer- és eszközfejlesztés történik a termálvizet is felhasználó
mintegy egymilliárd háromszázmillió forint
beruházási összegű projektben. A létrehozása
százéves évfordulóját ez évben ünneplő megújuló, korszerűsödő intézmény továbbra is magas
színvonalon szolgálja majd Tapolca és térsége
lakosságát az igen jelentős összegű kormányzati támogatásnak köszönhetően.
A közoktatásban is igen jelentős változások
történtek az elmúlt időszakban. Az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Remélem, hogy

a városlakók a változásokat úgy élték meg, hogy
a lehető legkevesebbet vettek észre belőle. A
jogszabályi változások miatt önkormányzatunk
gondoskodik – a szakképző iskola kivételével –
az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről. Tapolca Város Önkormányzata ezt a feladatot rendben ellátja, a technikai munkatársakat tovább foglalkoztatja, a
munkatársi létszám csökkentésére nem került
sor. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
tankerületi irodájának létesítése körzetközponti
szerepünket erősítette.
Gyulakeszi és Raposka községek csatlakozásával a tapolcai Polgármesteri hivatal átalakult.
Közös Önkormányzati Hivatal jött létre, amely
a működését elismert módon, megújított minőségbiztosítással végzi. Itt és most, ezúton szeretném megköszönni vezetőtársaim és munkatársaim munkáját az átalakulási folyamatban a sokszor teljesíthetetlennek tűnő határidők betartásáért, a folyamatosan megjelenő, gyorsan változó
jogszabályokból adódó feladatok pontos ellátásáért.
A 2010. március 31-én elfogadott „Tapolca
Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban elfogadtuk és meghatároztuk fejlesztési céljainkat. Rögzítettük,
hogy „ A fejlesztések során kötelezően törekedni kell a hazai és európai uniós pályázati források bevonására, a saját erő kiegészítésére.” Stratégiai Programunk időarányosan megvalósult,
fejlesztéseink folyamatosak. Munkatársaim a
forráskereső, pályázatkészítő, bonyolító tevékenységet településünk fejlődése érdekében
magas színvonalon végzik. Ezt kiemelten kezeljük, továbbra is számítok az ezzel foglalkozók
szakmaiságára, tapasztalatára, elhivatottságára.
Jelenleg is és a jövőben is fontos szerepet kell
betöltenie ebben a folyamatban az e célra létrehozott Tapolcai Városfejlesztési Kft-nek is.
Tapolca Város Önkormányzata intézményei
és többségi tulajdonú gazdasági társaságai a fejlesztési programok megvalósítását elősegítően
hetven darab európai uniós és hazai forrású
pályázatot nyújtottak be 2011-2013 között. Az
elmúlt időszak fejlesztéseit nem tudom részletesen elmondani - előttünk zajlottak/zajlanak -,
mivel az előkészítési, megvalósítási történet
ismertetése meghaladná ennek a rendezvénynek a kereteit.
A legjelentősebbek közé tartoznak: a belvárosi rehabilitációs programban a meghatározó
városképi épületek, mint a Belvárosi Irodaház, a
Tamási Áron Művelődési Központ, a Wass Albert
Könyvtár és a Tópresszó, továbbá a városközponthoz csatlakozó belső udvarok, közterületek
megújítása; a belvárost és a Dobó-városrészt
összekötő kerékpárút kiépítése; a Keszthelyi útMájus 1. utca felújítása; a Kazinczy téri többfunkciós sportpálya és felnőtt játszótér létesítése, a
Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves
sportpálya építése; a Hősök terén végzett parkfelújítás, a Wesselényi és Petőfi utcai parkolók
minőségi szilárd burkolattal történő ellátása; a térfigyelő közbiztonsági kamerarendszer kiépítése.
A 70 db benyújtott pályázat közül sikeresen
megvalósult és lezárt 31 db 351 millió Ft összegben; eredményes, megvalósított, elszámolás alatt
5 db 702 millió Ft összegben; eredményes, megvalósítás alatt 17 db Egymilliárd 139 millió Ft
összegben; eredményes, de forráshiány miatt tartaléklistára helyezett 7 db 484 millió Ft összegben; nem támogatott 7 db 351 millió Ft összegben; elbírálás alatt 3 db 353 millió Ft összegben.
A fentieket összefoglalva Tapolcán mintegy

Kettőmilliárd-egyszázkilencvenöt millió Ft öszszegben valósult/valósul meg fejlesztés, kedvező elbírálás esetén pedig még további 837 millió Ft összegben gyarapodhat a városi vagyon.
– Az új tervezési, pályázati időszak Operatív
Programjaiban biztosítandó források elnyerésével, mind teljesebb körű használásával el kell
érnünk, hogy Tapolca jelentősen fejlődő kisrégiós központ legyen, vonzó befektetési, fejlesztési környezet megteremtésével a városlakók, a
térség és az idelátogató vendégek mind teljesebb
kiszolgálása érdekében működjön – hangsúlyozta Császár László.
A jövő feladatai között a polgármester a jelenleg kihasználatlan, vagy csak részben kihasznált önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását is kiemelte, hangsúlyozva, hogy ezzel
nemcsak a meglévő munkahelyek megtartása
erősödhetne meg, de újak is létesülhetnének, így
a munkanélküliség csökkentése mellett a helyi
adóbevételek is növekednének. A polgármester
szólt a közeljövőben induló, a város közvilágítási rendszerét teljesen megújító programról, a
civil szervezetek, a különböző közösségek támogatási rendszerének folytatásáról is.
Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Tapolca
2013-as tervei, céljai valóra válhattak.
– Tapolca Polgármestereként a tapolcai járás
valamennyi településén élő polgárnak kívánom,
hogy teljesüljenek vágyaik, terveik. Megvalósításukhoz legyenek erősek, kitartóak, következetesek és ez jó egészségben történhessen.
2014 a választások éve lesz. A kampány
már megkezdődött. Őszintén remélem, hogy a
nagypolitikai csatározások a város „falain”
kívül maradnak, megőrizzük a korábbi évekre jellemző nyugodt légkört, egymást tiszteletben, megbecsülésben tartjuk. Bízom abban,
hogy térségünk lakossága érzékeli az elmúlt
években végbement változások hatásait, mindennapi életében túllát a rezsicsökkentést bírálók, vagy az azokat nem akarók pesszimizmusán. Hiszem, hogy nem csak kritikai szemüveg lehet éles, hanem el lehet ismerni a településekért, közösségekért, családokért végzett
kormányzati és helyi önkormányzati munkát!
– szögezte le Császár László.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő már
15 éve, azaz 1998 óta képviseli a térséget és benne Tapolcát a Parlamentben. Új évi pohárköszöntőjében a város fejlődésének elmúlt másfél
évtizedes életét felelevenítve arról szólt, hogy
olyan fejlődés részese volt a település, amilyennek még soha. Közösségi színterek, intézmények létesültek, megújultak az utak, járdák, körforgalmi csomópontok, parkok, sétányok, történelmi emlékhelyek létesültek. Mozgásba lendült
a város. Ennek a fejlődésnek, dinamizmusnak a
folytatásához kívánt minden tapolcai polgárnak
jó erőt és egészséget, a terveik, céljaik megvalósításához pedig kitartást, összefogást és akaraterőt.
Az új évi köszöntő alkalmából a Járdányi Pál
Zeneiskola tanárai adtak műsort.
NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a februári polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban
kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
február 3. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
február 10. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
február 17. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ:
87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás
87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória 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 Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt
87/511-410
Hivatalvezető-helyettes:
Kisné Borbély Adrienn
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AKTUÁLIS

A fejlődő gazdaság biztos hátteret nyújt a szociális intézkedésekhez
A munkahely, az otthon megtartása és megteremtése, a szociális biztonság, a család- és
gyermekbarát szociálpolitika, az idősekről
való gondoskodás mind-mind olyan elvárható és jogos igény az állampolgárok részéről,
amelyért minden Kormánynak szinte naponta kell tennie. Arról, hogy mit tesz ezekért a
mostani Kormány, Lasztovicza Jenővel, a térség választott országgyűlési képviselőjével
beszélgettünk.
– Képviselő Úr! Kérem, jellemezze néhány
mondatban a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét!
– A magyar gazdaság most már olyan erőben
van, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságunkat,
nem tartozunk az IMF-nek sem. Ha Magyarország kötvényt akar kibocsátani, akkor a kötvényeink pillanatok alatt elfogynak A magyar kamatszint drasztikusan csökkent az elmúlt fél évben,
7%-ról 3%-ra, de ebben az évben lemegy 2,5%ra is. A Kormány a Magyar Nemzeti Bankkal
közösen 2 ezer milliárd forintot biztosít a bankszektornak 0 forint kamattal arra, hogy azok hiteleket tudjanak nyújtani a vállalkozói szférának.
Ez azt is jelenti, hogy a kereskedelmi bankok
maximum 2%-os kamattal nyújthatják a vállalkozásoknak ezt a forrást. De arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy itt van a devizahitel,
amely óriási teher volt – és ma is az – a magyar
társadalom nyakán, nagy népi elégedetlenséget
váltott ki a kamatszintek emelkedése, amely miatt
akár csődöt is jelenthetett volna Magyarország.
Óriási a felelőssége a Medgyessy-, Gyurcsánykormánynak abban, hogy a lakosság így eladósodott. A hitelek visszafizetése, a devizahitelesek
problémájának megoldását segítő intézkedések
mellett az elmúlt 2-3 év alatt olyan szociális
támogatásokat tudtunk bevezetni, amelyeknek a
jótékony hatását már tavaly kezdték érezni az
emberek. A minimálbér emelése, a pedagógusbéremelés, az egészségügyi dolgozók béremelése is ezek közé a döntések közé tartozik. Most
újra lesz a közalkalmazottaknak béremelés, a
nyugdíjak reálértékét tudtuk tartani, sőt 5,2%-kal
növeltük is a nyugdíjakat. Az, ami egyedülálló
Európában, de lehet, hogy az egész világon, az
az, hogy Magyarországon 2013-ban kétszer is
csökkentek a közüzemi díjak. Ez azt jelenti, hogy
a családoknál havonta több tízezer forint is megmaradhat. Ez éves szinten akár százezreket is
jelenthet. Azok a munkavállalók, akik eddig nem
tudták az adójukat 100%-osan leírni, mert kevés
volt a jövedelmük, mostantól már a járulékokon
keresztül is ki tudják használni ezt a lehetőséget.
Ily módon egy 3 gyerekes családnál akár nettó
50 ezer forinttal is több maradhat, amivel tud
gazdálkodni. Ráadásul az infláció ezelőtt 4-5 évvel 7-8%-os volt, most 1% körül van. 40-50 éve
nem volt ilyen alacsony a termékek, a szolgáltatások árnövekménye, mint most. Ezekre büszkéknek kell lennünk. Kevés országban van ilyen.
– Várható-e újabb rezsicsökkentés?
– A FIDESZ a legutóbbi frakcióülésén ezzel

is foglalkozott. Kerestük annak a lehetőségét,
hogy miként lehet újabb rezsicsökkentést elérni. Az, aki végigtekint az elmúlt 2-3 éven, és
számbaveszi a Kormány intézkedéseit és a döntések hatásait, gondoljon arra is, hogy honnan
indultunk, milyen „örökséget” kaptunk az előző
kormányoktól.
– Csökken a magyar népesség. Melyek azok
a konkrét intézkedések, amelyek arra késztethetik a magyar családokat, hogy több gyermeket
vállaljanak?
– Az biztos, hogy a gyermeknevelés komoly
áldozatokkal jár, de azt hiszem, hogy a gyermekeket a családok többsége azért vállalja, mert ez
az élet rendje. Egy felnőtt ember lelkében ott van
a családalapítás gondolata, az utódokról való
gondoskodás. Ahhoz azonban, hogy a gyermekek biztonságos környezetben tudjanak felnövekedni, családbarát intézkedésekre van szükség.
A Kormány igyekszik mindent megtenni azért,
hogy a családok olyan biztonságot érezhessenek
maguk mögött, hogy ha születik 2-3 gyerekük,
akkor se kelljen attól rettegniük, hogy nem lesz
munkahelyük. Gondoljunk bele abba, hogy az
édesanya kapja a gyest, a gyedet és ezek mellett is visszamehet dolgozni, nem kell attól félnie, hogy elveszíti az állami támogatást, ha fizetést kap. Ennek érdekében hozta a Kormány a
gyed-extrát. A családokat segíti az is, hogy az
utóbbi években 3000 fővel nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, és ez a tendencia csak erősödni
fog, mert bizonyára egyre több lesz az olyan
édesanya, aki visszamenne dolgozni, de szeretné biztonságos, szerető környezetben tudni a
kisgyermekét.
– Ez csak a szülői szándék és akarat. Ehhez
kell egy olyan munkaadó is, aki felvállalja a kisgyermekes munkavállalóval járó – mindenki
által ismert – gondokat, problémákat.
– Ez valóban így van. Ezért is született egy
olyan támogatási konstrukció, amely bár még
finomításra szorul, de sokat segíthet ezeken a
gondokon. Eszerint annak a vállalkozónak, aki
gyermekes édesanyát foglalkoztat, annak a munkabér járuléka, adója 50%-kal kevesebb lehet. Ez
megtakarítást jelenthet a vállalkozónál, ugyanakkor arra is ösztönzi őt, hogy kismamákat is
foglalkoztasson. Ezek a nagyon fontos intézkedések úgy jönnek létre, hogy a különböző társadalmi szervezetek javaslatokkal élnek a Kormány felé, mert a munkájuk során számtalan
olyan esettel találkoznak, amelyek országos
orvoslásra várnak. A „bölcs” Kormány pedig
ezeket a javaslatokat igyekszik beépíteni az
intézkedésekbe. Vannak olyanok a baloldalon,
akik hangsúlyozzák, hogy eltörölnék a fent említett intézkedéseket. Véleményem szerint ezeknek a jelentős döntéseknek az eltörlése óriási csapást mérne a családokra.
– A gyermekvállalást segítő, támogató intézkedések után beszéljünk az otthonteremtést támogatókról is.
– 2002 előtt az otthonteremtés segítésére az

Az adósságátvállalásról
Tapolca Város Önkormányzata január 14én rendkívüli nyilvános ülést tartott. Az
ülés egyetlen napirendi pontja annak a
határozatnak a meghozatala volt, amelyben a Képviselő-testület kinyilvánította,
hogy a Magyar Állam által történő adósságátvállalást – a 2014. évi költségvetési
törvényben írt feltételekkel – igénybe kívánja venni.
A Magyar Állam a 2013. évben az önkormányzatoktól részben átvállalta az adósságállományuk egy részét. A közszolgáltatások
megfelelő színvonalú ellátása, a pénzügyigazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges az önkormányzatoknál, ezért
az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi
Törvény szerint az önkormányzatok 2013.
december 31-én fennálló adósságállományát
annak járulékaival együtt a Magyar Állam

átvállalja. ebben a második körben mindez
Tapolca Város Önkormányzata tekintetében
1.706.847 CHF értékű kötvényt (240 Ft/CHF
árfolyamon számolva 409.643 ezer forint) és
75.704 ezer forint fejlesztési célú hitelt jelent.
Az átvállalás végrehajtásának menete szerint a polgármester és a jegyző nyilatkozatot
írt alá, amelyet 2014. január 16-ig meg kellett küldeni a Kincstár részére. (A határidőre
való tekintettel volt szükség a rendkívüli ülésre, mivel az anyagot január 10-én kapta meg
a város.)
A miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb
2014. február 28-ig megállapodást köt az
önkormányzattal és a hitelezőivel, ezzel pedig
gondoskodik az adósság átvállalásáról.
A kötvény átvállalásával kapcsolatosan a
pénzintézet eljárásrendje szerint – a tavalyihoz hasonló módon – kell az eljárást lefolytatni.

első kormányunk számtalan olyan döntést
hozott, amely kedvezően hatott rá. Akkor olyan
szociális kedvezményrendszert dolgoztunk ki,
hogy viszonylagosan minimális kamatra forintalapú hiteleket vehettek fel az emberek, amelyeket lakásépítésre, vagy új lakás vásárlására fordíthattak. Ezt a lehetőséget aztán kiterjesztettük
a használt lakás vásárlására is. Azt, hogy forintalapú hitel, azért hangsúlyozom, mert őszintén
megmondom, nekem is van ilyen, meg lehet
nézni a vagyonnyilatkozatomban is. Ezen a hitelen a kamatfelvétel, azaz 1999 óta alig növekedett, alig fizetünk többet, mint akkor. A kormányváltás után a Medgyessy-, Gyurcsány-kormányok megszüntették ezeket a lehetőségeket és
arra ösztönözték az embereket, hogy svájci frank
alapú hitelt vegyenek fel, mert ott nem kell előleget fizetni és szinte alig van kamat. A mi időnkben az otthonteremtéshez volt olyan szociálpolitikai kedvezmény, amely a 3 gyermekes családoknál már komoly milliókat jelentett. Ez
pedig szinte biztosította az önrészt, így a kedvezményes hitelt szinte 0 forint készpénzzel is fel
lehetett venni, és a család tudott venni egy lakást,
tudott otthont teremteni. Ez volt 2002-ig. Azt,
hogy mi történt azután, amikor a következő kormányok megszüntették ezeket a kedvezményeket, és a svájci frank alapú hitelek kerültek előtérbe, mindannyian a bőrünkön érezzük. Mert az
ezzel járó gondok, nehézségek nemcsak azokat
sújtják, akik felvették, de azokat is, akik nem. Ez
a hitel ugyanis ugyanúgy állami hitelként szerepel egy táblázatban, mintha a Magyar Kormány vette volna fel. Ezt is a magyar társadalomnak kell kitermelnie, azaz nekünk, a kamataival együtt. Ebben mindannyiunk pénze benne
van. Úgy gondolom, hogy az a küzdelem, ami
3 éve folyik a svájci frank-hitelek megszüntetésére, már jó úton halad, mert több százezer családnak sikerült megmenteni a biztonságos élethez szükséges otthonát. Most újra indulnak a
kedvezményes lakásvásárlási és építési hitelek.
Ezeket úgy szeretnénk bevezetni, mint 2002
előtt, azaz magyar pénznemben, forintban vehetnék fel az emberek, mert számunkra ez a fizetőeszköz.
– Ahhoz, hogy az említett szociális és egyéb,
a társadalom életére jótékonyan ható intézkedés
jól tudjon működni, biztos gazdasági háttérre van
szükség.
– Ez így van. Az elmúlt 3 év folyamatos, alaposan átgondolt döntései mögött hosszútávú
gazdasági háttér van. Elvünk az, hogy addig
nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Ennek a régi
mondásnak nagyon komoly igazságtartalma van.
Orbán Viktor miniszterelnök úr is többször
elmondta, hogy nem tesszük azt, amit a Gyurcsány-Bajnai-kormány tett, hogy komoly hiteleket vettek az IMF-től és az Európai Központi
Banktól azért, hogy azt a viszonylagos életszínvonalat tartani tudják. Mi azt az elvet valljuk,
hogy abból kell megélnünk, amiért megdolgoztunk. Amilyen állami bevételeink vannak, azok-

ból kell megteremteni azt a viszonylagos jólétet, amivel a társadalmat előbbre tudjuk vinni. Az
első lépéseket már megtettük. Ezeknek a megtétele mindig a legnehezebb. Biztos vagyok
abban, hogy a társadalom anyagi lehetőségei
egyre javulnak. Nemcsak a magyar, de a londoni és a párizsi elemzők is azt mondják, hogy
Magyarország 2015-ben jobban fog teljesíteni,
mint 2013-ban, és ez folyamatosan növekedni
fog az elkövetkezendő években is.
– A környezetemben is ismerek olyan családot, amelyik a devizahitel-terhek miatt eladósodott, az élete itthon reménytelenné vált, és szedte a „sátorfáját”, külföldre költözött a jobb
megélhetés érdekében. A most meghozott intézkedések mennyiben segíthetik a hazatérésüket?
– Én is ismerek olyan családokat, amelyek
úgy döntöttek, hogy külföldre költöznek, vagy
csak a férj, az édesapa indult el a jobb megélhetés reményében. Közöttük egyre több az olyan,
aki 4-5 évig Németországban, Ausztriában, vagy
Cipruson dolgozott, és a kint megszerzett tapasztalatával, szaktudásával újra hazatért, hogy azt
itthon hasznosítsa. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak a külföldi nagy befektetőknek lesz egyre
vonzóbb Magyarország, de azt is jelenti, hogy
azoknak a magyar honfitársainknak is kezd viszszatérni a hazánkba vetett bizalma, akik azt az
elmúlt évek alatt azért veszítették el, mert olyan
gazdasági döntések születtek, amelyek a megélhetésüket bizonytalanná tették.
– Ön szerint melyek azok a jelek, amelyek
bíztatóak lehetnek számukra?
– Több ilyen is van. Az uniós támogatási és
pályázati rendszeren keresztül 2014 és 2020
között közel 8 ezer milliárd forintos forrás jön be
Magyarországra. Ennek a 60%-át vállalkozásfejlesztésre, munkahelyteremtésre lehet fordítani.
Ez azt jelenti, ha Magyarországon van 60-70
ezer kis- és középvállalkozás és mindegyik csak
2 fő alkalmazottal növeli a vállalkozását, az már
120-140 ezer munkavállalót fog jelenteni. De
lesznek olyan vállalkozások, cégek, amelyek a
fejlesztéseik során újabb 10-100 főt is alkalmazni szeretnének. Ezeknek a figyelembevételével
akár azt is lehetne mondani, hogy néhány éven
belül nem lesz annyi szakképzett ember, ahányra szüksége lesz a magyar iparnak. Ez kiszámítható, ez matematika. A szakképzés jövőjét az
fogja meghatározni, hogy olyan szakmákra
képezzen ki embereket, amilyenekre szükség
van. Egyre több beszállítóra van szüksége a gépjárműiparnak. Vannak olyan vállalkozások a
választókerületemben is, amelyeknél a fejlesztések után az elmúlt 2-3 hónapban 150 új munkahely teremtődött, míg másutt most folynak az
építkezések, a beruházások. A most induló uniós
pénzügyi ciklus pedig újabb és újabb lehetőségeket, forrásokat fog teremteni a magyar vállalkozások számára. Ezek nagyon fontos dolgok.
Olyan előre mutató jelek, amelyek az elkövetkezendő években a magyar gazdaság töretlen fejlődését fogják garantálni.

Megyei fejlesztési stratégia
Veszprém megye fejlesztésének megalapozása 2014-2020 között címmel tanácskoztak
Tapolcán Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke és dr. Imre László főjegyző meghívására a járás polgármesterei, vállalkozói.
A cél az volt, hogy már az előkészítés
során minél szélesebb körben bevonják az
érintetteket, a helyi önkormányzatok képviselőit, a vállalkozókat, a társadalmi szervezeteket a stratégia kialakításába. Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy 2014. január 1-jével
egy újabb 7 éves pénzügyi ciklus kezdődött
el az Unióban. A Veszprém megyére jutó
területfejlesztési pénzösszeg a következő hét
évben 21 milliárd 555 millió forint. Ebből a
városi térségekre jutó összeg több, mint 17
milliárd forint. Tapolca város térségéhez
több, mint 2 milliárd forint kerül 2020-ig.

Új Tapolcai Újság

Míg tavaly a Kormánytól a megyék azt a
feladatot kapták, hogy készítsék el az adott
megye területrendezési koncepcióját, addig
a mostani konzultáció már a megvalósítandó programok előkészítésének folyamatáról
szól. A programokról április végéig kell a
Kormányhoz eljuttatni a tájékoztatást. Ez
azért is nagyon fontos, mert így már olyan
konkrét pályázatok íródnak ki, amelyek megfelelnek a megyék adottságainak, az ott
működő vállalkozóknak.
– Örülök, hogy itt Tapolcán – úgy mint
másutt is – nagyon aktív a közönség, sok jó
gondolatot kaptunk. Ezekből jó megyei programot tudunk összeállítani. Mert ha ez a
program jó, akkor 10-15 évre meghatározza
a megye fejlődését, jövőjét, az itt élő emberek gyarapodását – hangsúlyozta Lasztovicza
Jenő.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Karácsonyi
hangverseny
December 19-e a legsötétebb téli napok
egyike; estébe hajlott a nap, de a
Tamási Áron Művelődési Központba
friss lépésekkel igyekeztek a zeneiskolai diákok – fellépésre.
A zsúfolt nézőtér hallgatói jórészt a
zeneiskola növendékei, de a tartalmas
műsor akár igényes is nagyközönséget
kiszolgált volna.
Péni Béla igazgató ünnepi köszöntőjében a népek Megváltót váró ezredéveit idézte, ill. a karácsony varázsáról szólt:
a szeretet összetartó erejéről s így kívánt
békés, boldog ünnepeket.
Az első műsorszám: Schubert Német
tánc-a ugyancsak figyelemfölkeltő volt.
Gusztos Donát (talán alsótagozatos tanuló!) mind játékában, mind magatartásában fegyelmezett. Kitűnően begyakorolt,
tiszta hegedűjátékával elismerést nyert;
– reménység ez a gyermek. Ugyanez
mondható Kovács Benedek oboajátékáról is, illetve Haga Réka érces-tisztán
messzezengő trombitaszólójáról.
A fúvós hangszerek műsorain kívül
több négykezes zongoradarab is elhangzott. Ez a személyes begyakorláson kívül
jó alkalma a partnerhez való alkalmazkodásnak.
Meglepetés-ajándék volt a 8-9-10 évesek hegedűjátéka. Tanáruk, Román Iván
„kézvezető” játékával irányította a 8 kis
művészjelölt (?) produkcióját, amelyhez
később csatlakozott az egyesített zenekar.
Ez már kiteljesítette a karácsonyi hangulatot és szépséget. Kiegészülve az emberi énekhanggal – tökéletes volt az illúzió.
Haga Kálmán vezényletével a diákság
a közönséggel együtt énekelte a közismert
karácsonyi énekeket – a zenekar gyönyörű kísérete mellett. G Dr. Takáts Gizella

„A karácsony örömhíre
Isten emberszeretetének igazsága”
A Fő téren feldíszített karácsonyfa köré gyülekeztek Tapolca polgárai december 22-én,
hogy együtt köszöntsék a szeretet közelgő
ünnepét.
Miután Sági István alpolgármester meggyújtotta a Szentháromság-szobor köré épített
adventi koszorún a negyedik gyertya lángját,
Tapolca Város Önkormányzata és a maga nevé-

lóiban, emberek százait, akik gondterhelt tekintettel „menetelnek” az áruházi polcok labirintusában, és egyre türelmetlenebbül, szinte kényszeredetten keresik, hogy mit kéne vásárolni a
gyerekeknek, a szülőknek, a barátoknak és
mindazoknak, akiknek ilyenkor illik ajándékot
venni – hangsúlyozta Sági István. – Ennek változnia kéne. Ismét meg kéne tanulnunk, hogy

Fotó: N. Horváth

Egyre több a fiatal a közösen ünneplők között
ben is köszöntötte az ünneplőket. Szólt arról,
hogy a felfokozott várakozás reményteli, boldogságos perceiben furcsa, kettős érzés uralkodik benne. – Advent a várakozás, a lelki megtisztulás, a készülődés ideje. Legalábbis így
kellene, hogy legyen. Ehelyett mit látunk?
Autók tömegét a bevásárló központok parko-

mi a becsület, a segítségnyújtás kultúráját meg
kéne teremteni. Többet kéne törődni a betegekkel, a test és lelki bajokkal küszködőkkel,
az öregekkel, az egyedül élőkkel. Meg kéne
tanulnunk várni a csodát, amely abban áll, hogy
Jézus megszületett, hogy a karácsony örömhíre Isten emberszeretetének igazsága. Ez a nap

legyen az önmagunkból való kilépés ünnepe is.
Nézzünk a lelkünkbe, vizsgáljuk meg, hogy
lakozik-e benne béke és szeretet.
Szabó Emőke református lelkészasszony
annak az embernek a példázatos történetét osztotta meg az ünneplőkkel, aki Istentől 10 percet kapott arra, hogy az álmait, vágyait beteljesítse. Carpe diem! Használd ki a napot! –
idézte a Holt költők társaságából is ismert
mondást. – Így kell tennünk mindannyiunknak
– figyelmeztetett bennünket a lelkészasszony.
– Így kell szeretnünk ma, és nem a holnapra
hagyni a szent kötelességet. És ehhez 10 perc
is elegendő.
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész a szolgálattétel során arra buzdított mindenkit, hogy
adja tovább az örömhírt, hogy Jézus megszületik, nem hagyja elveszni az üzenetet, mert
csak így lesz örömmé, teljességgé.
Takács Péter atya a karácsonykor érkező
kisded iránti szeretet fontosságát hangsúlyozva vont párhuzamot a jelen gyermekei iránt
érzett szeretettel, hangsúlyozva, hogy a gyermek ajándék minden családnak, Isten ajándéka. Áldás.
Az ünnepi köszöntő és a történelmi egyházak képviselőinek szolgálattétele után az
Sz-L Bau Balaton Vívóklub férfi párbajtőrözői adtak át ajándékot a városnak. Azt a csodálatos eredményt, amellyel Tapolca sportjának történelmében ők lettek először egy országos bajnokság aranyérmesei.
A hatalmas ünneplő tömeg vastapssal köszönte meg az ajándékot. Az est varázslatos hangulatához a Varnyú Country együttes „Csengő
szó” elnevezésű koncertje is hozzájárult. A
Tapolca Kft. dolgozói forró teával, forralt borral és kaláccsal kínálták a Fő téren ünneplőket
a rendezvény ideje alatt.
NHE

A megújult könyvtár várja régi és leendő olvasóit
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű projekt részeként 200
millió forintból újult meg a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum épülete. A könyvtár
dolgozói január 21-én a Magyar Kultúra
Napja alkalmából, mintegy ajándékként
megnyitották az intézmény kapuit az olvasók előtt. A felújításról Nagy Eörsné igazgatóval beszélgettünk.
– Hosszú évekig vártunk arra, hogy a
könyvtár épülete megújuljon. 16 hónappal
ezelőtt kezdődtek el az átalakítási munkálatok.
A könyvtárfelújítás része volt „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű projektnek. A könyvtár kiköltöztetése közel
két hónapot vett igénybe. Több lépcsőben kellett az épületet kiürítenünk. Ez munkaszervezési nehézségeket is okozott, de a kollégáimmal megoldottuk a problémákat. Felköltöztünk a szétszedett múzeumi térbe, és ott töltöttünk el 13 hónapot összezsúfolódva, de nagy
békességben és szeretetben.
– A könyvtári munka miként zajlott abban
az időszakban?
– Természetesen az alatt az idő alatt is folytak a könyvtári munkálatok. A 29 település, a
valamikori kistérség községeinek ellátása
folyamatos volt, illetve a könyvbeszerzések
feldolgozása is megtörtént. Így aztán büszkén
mondhatom, hogy kb. 10 millió forint értékű
az a megnövekedett állományunk, amivel kárpótolni szeretnénk az olvasóinkat az elmúlt
hónapokért. Mától, azaz január 21-től változatlan nyitva tartással és nagy szeretettel várunk
mindenkit a könyvtárba.
– Mivel az elmúlt hónapok alatt a kölcsönzés is szünetelt, bizonyára sokaknál maradt
kint lejárt határidejű könyv. Velük mi történik?
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– Természetesen amnesztia napokat hirdetünk, azaz semmiféle késedelmi díj nem fogja
sújtani azokat az olvasókat, akik rajtuk kívülálló okok miatt nem tudták visszahozni a kikölcsönzött könyveket. Az amnesztia napok lejárta után viszont már „élesben” mennek a dolgok, oda kell figyelni a határidők betartására.
– Melyek voltak a legnagyobb volumenű
felújítások a könyvtárban?
– Ami a nem könyvtárlátogató számára is
látható, az az épület külső homlokzatának
megújulása, amely együtt járt a nyílászárók
cseréjével is. Ez utóbbinak nagyon örültünk,
hiszen télen a már 40 éves ablakokon besüvített a szél és a hó. A belső tér átalakításánál
leginkább szembetűnő a földszint szétdara-

boltságának megszüntetése. Így az a régi
álmunk vált valóra, hogy ott úgy tudunk különböző könyvtári rendezvényeket tartani, hogy
közben nem kell a szolgáltatásokat szüneteltetni, mint ahogy azt eddig kellett egy-egy
program alkalmával az első emeleti olvasóteremben. Ezzel sok bútormozgatástól is megmenekültünk. A világos, egybefüggő földszinti tér új bútorzatáért, a szalagfüggönyök elkészítéséért a Könyvtárpártoló Alapítványnak
mondunk köszönetet. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak
mindazoknak, akik támogatóink voltak ebben
a nagy munkában – köztük az Unizola Kft-nek
és vezetőjének, Horváth Zoltánnak –, de azoknak is szeretnénk köszönetet mondani, akik

Fotó: N. Horváth

Nagy Eörsné igazgató az első látogatók egyikének a földszinti termet mutatja be

Új Tapolcai Újság

részéről nem mindig volt megfelelő a hozzáállás –, mert volt ilyen is –, de a mi sebeinket
az idő begyógyítja, ők pedig lelkiismeretükkel
ezt nyilván „továbbcipelik”. Szeretném kiemelni a kollégáim hozzáállását. Nagyon sokat
dolgoztunk azért, hogy ilyen legyen a felújított könyvtárunk. Majd nyilván lesz egy ünnepélyes átadás is, ahol az elkészült fotók segítségével be tudjuk mutatni, hogy honnan
indultunk és hová jutottunk. Azokon majd
látni lehet, hogy milyen körülmények között
dolgoztunk az elmúlt hónapok alatt. Nyugodtan mondhatom, hogy a kollégáim egy emberként, zokszó nélkül tették a dolgukat. Mivel
szerettük volna a Magyar Kultúra Napjára a
nyitással megajándékozni olvasóinkat, nem
jutott idő a pakolás mellett az ünnepség megszervezésére. De a terveink szerint február
végén egy ünnepélyes megnyitó keretében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik
támogatták a munkánkat.
– Ilyennek álmodtad meg a felújítást?
– Ez még csak a kezdet. Eddig az elődeim
és az én álmaim csak kis részben valósultak
meg, de ennek is nagyon kell örülni. Tudjuk,
hogy ez az épület eredetileg nem könyvtárnak
készült, éppen ezért behatárolt az állomány
elhelyezése, mindenféle biztonsági előírást
figyelembe kell venni. De – szép lassú lépésekkel – közelítünk a megálmodott körülményekhez, feltételekhez. Aminek nagyon örülünk, az az, hogy majdnem minden szinten
megtörtént a burkolatcsere, bár ez nem volt a
projekt része. Így végre eltűnhetett a 40 éves,
koszos linóleumpadló. Nagyon bízom benne,
hogy aki betér hozzánk, jól fogja magát érezni nálunk. Mi pedig nagy szeretettel várjuk.
N. Horváth Erzsébet
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Elkészült a kerékpárút
harmadik szakasza
Tapolca Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázatán nyerte el azt a
88.404.899 Ft vissza nem térítendő európai
uniós támogatást, amelynek segítségével
kiépülhetett a Dobó-lakótelep és a belváros
közötti kerékpárút. A 96.740.141 Ft összköltségű projekt önrészét Tapolca Város
Önkormányzata biztosította.
A mostani, 2.018,7 m hosszú szakasz december 20-ai ünnepélyes átadásán Sólyom
Károly alpolgármester, a Dobó-városrész
önkormányzati képviselője köszöntőjében
szólt a kerékpárút kiépítésének szükségességéről és jelentőségéről.
– Amikor a Képviselő-testület 2 évvel
ezelőtt úgy döntött, hogy megpályázza ezt a
projektet, az a cél vezette, hogy Diszel-Tapolca és a Dobó-városrész több, mint 5 km-es
szakaszon – akár gyalogosan, akár kerékpárral – egyvégtében elérhető legyen. Ez egy
nagyon fontos kapocs. Nemcsak azért, mert a
biztonságos közlekedést segíti, a gyerekek
körében egyfajta szemléletformálást is elin-

A doni
katasztrófára
emlékeztek
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templomban január 12-én a doni katasztrófa 71. évfordulójára emlékeztek.
Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke arról szólt, hogy a 2.
honvéd hadseregben a ma élők apái, nagyapái,
dédapái harcoltak. Olyan emberek, akik
magyar állampolgárként tettek eleget a hadkötelezettségüknek. Tapolca Nagyközség közigazgatási területéről 100-150 fő vonult be a
nagykanizsai 17. és 47. gyalogezredhez.
A szentmisén Szakács Péter atya is szólt
arról a súlyos veszteségről, amelyet a magyar
hadsereg ott, a Donnál elszenvedett.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Cserép Tamás és Mihályi Alida
Csonka Péter György és Szalai Erika
Erdélyi Zoltán és Bicsérdi Hajnalka
Jokesz József és Farkas Hajnalka
Vörös Róbert és Sötét Zsuzsanna

Évfordulók
1949. január 1.
65 éve
A Tapolca és Vidéke Földművesszövetkezet megalakulása.
1994. január 1.
20 éve
Különválik egymástól a tapolcai és a sümegi kórház.
1884. január 3.
130 éve
A legelső Tapolcán kiadott újság, a Balaton,
Tapolca, Sümeg és Balatonfüred vidékének helyi
érdekű hetilapja.
1849. január 11.
165 éve
Ekkor született Pesten Darányi Ignác politikus,
aki 1905-től 1918-ig Tapolca országgyűlési képviselője, díszpolgára. Utcát neveztek el róla.
1999. január 21.
15 éve
Elhunyt a kassai származású dr. Görcsös Mihály
etnográfus, a Batsányi-kultusz és a magyar kultúra „mindenese”.
1829. január 28.
185 éve
E napon született Ádám József 1848/49-es honvédhadnagy, a tapolcai járás főszolgabírája.
1999. január 29.
15 éve
A megyében elsőként vált hozzáférhetővé az interneten keresztül a tapolcai könyvtár állománya.
1984. január
30 éve
A Balaton-felvidéki Vízitársulás megkezdte a
Malom-tó rekonstrukciós munkáit.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Nyáron már fogadhatja
a látogatókat a Városi Strand

dít, illetve a kerékpározást népszerűsíti, de
azért is fontos, mert közelebb hozza egymáshoz a három városrész lakóit is – mondta az
alpolgármester.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő
annak a reményének adott hangot, hogy a kerékpárutak kialakításával nemcsak a kerékpározás
éli majd a reneszánszát, de csökkenni fog a gépjárműforgalom és a környezetszennyezés is.
Utalt arra, hogy a volt laktanya területén kialakuló ipari park új munkahelyeket teremt, és ezek
megközelítése kerékpárral sokkal gazdaságosabb lehet, nem beszélve arról, hogy a kerékpározás egészséges is. Végül azt a jövőképet vázolta fel, amelyben a Tapolcát a Balatonnal összekötő kerékpárút is bele fog tartozni.
A Dobó-városrész lakói, a kisiskolások, a
város vezetői és a kivitelező cég képviselői
jelenlétében Császár László polgármester és
Horváth Tihamér, a kivitelező Horváth-Ép Kft.
tulajdonosa átvágta a nemzetiszínű szalagot,
amely a kerékpárút megnyitását is jelentette.
N. Horváth Erzsébet

Továbbra is
a Remondis Kft.
a szolgáltató
A január 9-ei rendkívüli nyilvános ülésen
arról döntöttek a képviselők, hogy visszavonják azt a határozatot, melyet 2013. április
26-án arra az esetre hoztak, ha a Remondis
Kft. 2013. június 30-áig nem tud megfelelni a
törvényi feltételeknek, azaz ha nem lesz többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú.
Ha ez nem történt volna meg, akkor vele a
közszolgáltatási szerződést 2013. december
31-ei határnappal felmondták volna.
Mivel a Remondis Kft. 96/-os állami tulajdonú lett, így az megszerezte a szükséges környezetvédelmi engedélyt, azaz megfelel a
szükséges törvényi feltételeknek. A Képviselő-testület ezért visszavonta a felmondást. Így
továbbra is a Remondis Kft. végzi a város területén a hulladékszállítást.
NHE

Tapolca Város Képviselő-testülete a január úgy határozta meg a Testület, hogy a strandon
9-ei rendkívüli nyilvános ülésén a strandfej- egy olyan komplexum alakuljon ki, amely szélesebb vendégközönség részére legyen vonzó,
lesztésről döntött.
Mint Császár László polgármestertől meg- de a fenntartási költségei a lehető legalacsotudtuk, a Testület a Városi Strand fejlesztésé- nyabbak legyenek.
– A tervezést és a közbeszerzési eljárásokat
nek fontosságáról és az ehhez szükséges források biztosításáról az elmúlt évek alatt már követően tavasszal már meg is kezdődhetnek
több ízben tárgyalt. Legutóbb a november a munkálatok, és jó esély van arra, nyáron –
12-ei rendkívüli ülésen döntöttek arról, hogy egy próbaüzem erejéig – már működhet is a
a 100%-os önkormányzati tulajdonú Tapolcai strand – mondta a polgármester.
A vízterület hasonló nagyságrendű lesz,
Városgazdálkodási Kft. – amely tulajdonosa és
üzemeltetője is a strandnak – törzstőkéjének mint amilyen volt, de más elrendezéssel. Más
tartalommal kell
emeléséhez 200
megtölteni, a mai
millió forint hitelt
kor igényeihez
vesznek fel. Mikell igazítani a
vel a hitelfelvételmedencék kialahez a Kormány
kítását. Lesz egy
beleegyezése is
gyermekmedenkell, elindították
ce, egy élményaz engedélyeztemedence, amely
téshez szükséges
a korábbi meleglépéseket. A siker
vizes medence
érdekében segítegyik felét tartalséget kért és
mazza. A másik
kapott a város
felén egy melegLasztovicza JenőRészlet a megújuló strand látványtervéből
vizes „ülős” metől, a térség ordence marad. A nagyobb méretű strandmeszággyűlési képviselőjétől.
A hitelfelvételre azonban nem került sor, dence nemcsak úszásra lesz alkalmas, de élménymivel a Kormány, mintegy karácsonyi aján- elemekkel is gazdagított lesz. Ezen a részen
dékként, 250 millió forint vissza nem téríten- úszásoktatást is lehet tartani. A medencéktől
dő támogatást adott a városnak a strand fejlesz- délre egy új kétmedencés bébi-, illetve gyermekmedence készül a hozzátartozó kiegészítésére.
A döntést hozóknak és az országgyűlési tőkkel (csúszda, egyéb élményelemek) együtt.
– A Városi Strand fejlesztése a helyi társaképviselőnek is megköszönve a támogatást,
illetve a közbenjárást, arról is tájékoztatta dalmi igény és elvárás, a körzetközponti funklapunkat Császár László, hogy az állami támo- ció erősítése szempontjából, továbbá települégatás december 23-án meg is érkezett az sünk turisztikai vonzereje növelése érdekében
önkormányzat pénzforgalmi számlájára, így a elengedhetetlenül szükséges. Tapolca és a térség lakosságáért, az új nemzedékért, a tanulóhitelfelvétel-kérelmet visszavonta a Testület.
A strandfejlesztés becsült összege nettó 350 ifjúságért érzett felelősség is motiválta, hogy
millió forint lesz, azaz a város az állami támo- a Városi Strand kérdése az elmúlt években
gatáshoz még 100 millió forintot hozzá fog rendszeresen napirenden volt. Mára már a
adni annak érdekében, hogy a felújítás meg- megvalósításhoz is elérkeztünk – hangsúlyozNHE
történhessen. A fejlesztés lehetséges irányát ta Császár László polgármester.

Tájékoztatás
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. február 01. napjától a VEMKH Tapolcai Járási Hivatal Törzshivatalának (Okmányirodai
Osztály és Hatósági Osztály) ügyfélfogadási ideje jelentősen bővül, melynek alapján a hivatal és szakigazgatási szerveinek ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint módosul:
Tapolcai Járási
Hivatal
Állategészségügyi
és Élelmiszerellenőrző Hivatala

Nap

Okmányirodai és
Hatósági Osztály

Tapolcai Járási
Gyámhivatal

Tapolcai Járási
Földhivatal

Járási Hivatal
Munkaügyi
Kirendeltsége

Hétfő

8.00-tól 18.00-ig

8.00-tól 16.00-ig

8.00-tól 13.00-ig
14.00-tól 17.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

Kedd

8.00-tól 13.00-ig

nincs ügyfélfogadás

8.00-tól 13.00-ig

nincs ügyfélfogadás

8.00-tól 12.00-ig

Szerda

8.00-tól 16.00-ig

8.00-tól 16.00-ig

8.00-tól 13.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

Csütörtök

8.00-tól 13.00-ig

8.00-tól 13.00-ig

8.00-tól 15.00-ig

8.00-tól 14.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

Péntek

8.00-tól 12.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

8.00-tól 13.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

8.00-tól 12.00-ig

A Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatán várjuk tisztelt Ügyfeleinket. Tisztelettel:

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2014. január hó 07. nap
20,00 és 21,00 óra közötti időben a Barackvirág utcában található családi házba kerítés
bemászás, besurranás módszerével, a kilincsre zárt ajtón keresztül behatolt és az asztalról
egy női táskát tulajdonított el, benne értéktárgyakkal, illetve egy kézi játékkonzollal együtt.
Az elkövető az eltulajdonított női táskát értéktárgyakkal, játékkonzollal a telek hátsó kerítésének vonalában, a hátsó kerítést határoló tujasornál otthagyta. A táskát kiforgatva, abból

70.000 Ft értékű készpénzt tulajdonított el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 70.000 Ft.
- Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2014. január hó 09. nap 16,30 és 17,05 óra
közötti időben a Templom domb alatt található Óvoda területéről, az ott lezárt állapotban
elhelyezett kerékpártárolóból eltulajdonított
egy elektromos kerékpárt. A bűncselekménnyel
okozott lopási kár: 100.000 Ft.
Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Új Tapolcai Újság

Benczik Zsolt hivatalvezető

A szeretet
adományai
Advent időszakában a Tapolcai Karitász Csoport több, mint 100 családnak
tudott tartós élelmiszercsomagot adományozni december 16-án az egykori
Legényegylet épületében.
Köszönet az adományozóknak és az
élelmiszert összegyűjtő csoport tagjainak,
hogy szebbé varázsolták a rászoruló családok karácsonyát.
NHE
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KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

A stressz nagy mértékben felelős
a mentális betegségek kialakulásáért

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért” pályázaton 2013 májusában
115.869.659 Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a segítségével az elkövetkezendő
két évben valósul meg a kistérség Egészségfejlesztési Terve. Sorozatunk mostani
részében Magvas Zoltán egészségfejlesztő
mentálhigiénikussal az egészségfejlesztő
program keretében induló Lelki Egészség
Klubról is beszélgettünk.
– Mielőtt a lelki betegségekről és azok megelőzéséről, kezeléséről beszélnénk, azt kérdezem, hogy mi is a LÉLEK? Az a bizonyos „21
gramm”?
– Nagyon röviden, az ember belső valósága. A lélekről elmondhatjuk, hogy egy absztrakt fogalom, amit már nagyon sokan próbáltak meghatározni több, kevesebb sikerrel. Ha
röviden szeretném megfogalmazni, én azt
mondanám, hogy a lélek nem más, mint tudatállapotok összessége, érzékelés, észlelés, emlékezés, gondolkodás, érzelmek, személyiség,
önismeret.
– Milyen tényezők okozhatnak lelki betegséget? A József Attila által megfogalmazott
emberi „szükséglet” – „Ehess, Ihass, Ölelhess, Alhass, a Mindenséggel mérd Magad!”
– valós igény?
– Mondhatjuk, hogy részben igen. Ki kell
emelnem, hogy a lelki betegség, mint gyűjtőfogalom létezik. Az oki tényezők eltérőek az
adott egyéntől, annak környezetétől, elhárító
mehanizmusaitól, cooping stratégiáitól, szocializációs színtereiken ért történésektől, illetve
eltérnek a mentális betegségtípusától függően.
(Nem mindegy, hogy fóbiáról, pánikbetegségről, depresszióról, stb. beszélünk.) A kérdésé-

re visszatérve elmondható, hogy Maslow felállított egy úgynevezett szükséglet piramist,
ami 5 egymásra épülő szintet foglal magába.
Az első, alapvető szükséglet a Fiziológiás szükségletek, amit József Attila is megfogalmazott.
Ennek kielégítéséhez hozzátartozik, hogy
legyen mit ennünk, pihenjük ki magunkat,
legyen hol laknunk, biológiai szükségleteinket
kielégíthessük, hiszen ez a létezésünk feltétele, nem csupán a jólétünké. Ezt követi a Biztonság és védelem szintje, majd a Szeretet és
összetartozás következik, utána az Önbecsülés,
végül pedig az Önmegvalósítás. A szintek nem
átléphetők, mert amíg az egyik feltétel nem
teljesül, nem léphetünk át a következő szintre.

– A stressz mennyiben járul hozzá a lelki
betegség kialakulásához?
– Mondhatjuk, hogy egyes mentális betegség kialakulásában nagy mértékben szerepet
játszik a stressz. Elmondhatjuk, hogyha a
stressz generalizálódik, maga a jelenség is
betegségnek tekinthető. Mi történik ilyenkor?
Folyamatosan várunk egy külső támadást, ami
nem érkezik meg, ezáltal irreális. Szervezetünk
mind testileg, mind pszichésen folyamatos
készültségi állapotban van, várva a támadást
(üss vagy fuss jelensége). A szorongás a
stresszre adott leggyakoribb válasz. Az emberek egy részénél súlyos, szorongásos tünetekkel kísért, úgynevezett poszttraumás stresszzavar alakulhat ki. Néhányan dühvel, vagy
agresszióval válaszolnak a stresszre. A stressz

visszahúzódást, fásultságot és depressziót is
eredményezhet. Amennyiben nem látunk lehetőséget körülményeink megváltoztatására,
könnyen megjelenik a passzivitással és a cselekvés hiányával jellemezhető tanult tehetetlenség. A stressz alatt kognitív, a higgadt és
logikus gondolkodást akadályozó károsodások is felléphetnek.
– Milyen tünetei vannak a lelki betegségnek?
– A különböző lelki betegségeknek különböző tünetei vannak. Sőt azonos betegségtípusoknál is eltérőek lehetnek a tünetek, melyek
egyén- és személyiségfüggők.
– Miként ismerjük fel, ha ilyen beteg van a
környezetünkben?
– Elmondhatjuk, hogy a mentális betegséget
nehezen ismerjük fel, illetve mire eljutunk a felismerésig, gyakran már nagy a probléma. Míg
a testi betegség könnyen észrevehető, mert jól
körülhatárolt tünetei vannak (pl.: vírus), addig
ez egy mentális betegségnél nem ilyen egyértelmű. Sigmund Freud azt mondta, hogy nem
minőségi, hanem mennyiségi különbség van.
Pl.: a fóbia. Egy intenzív félelmi reakció (a
félelem mindenkinél megvan), de akkor válik
betegséggé, ha ez túl intenzív. Gyakran a pszichés betegségre nem helyez a környezet elegendő hangsúlyt. Tapasztalatom az, hogy gyakran
bagatelizálják a mentális betegséget. Azonban
például nem szabad összekeverni egy szomorú, lehangolt állapotot egy depressziós epizóddal. Azzal mérhető legkönnyebben egy mentális betegség, hogy az mennyire zavaró az egyén
életvitelének folytatásában. Akadályozza – e
ebben a tünet az egyént? Mennyire szűkíti le
az életterét? (Pl: madárfóbiánál tudja élni az
egyén az életét hiányok nélkül, kivéve ha nem
csirkefarmon dolgozik.)
– Mi a teendőnk, ha lelki beteg van a környezetünkben?
– A legfontosabb a probléma felismerése,
illetve annak tudatosítása. Ezek nélkül nincs
javulás. Kérje szakember tanácsát.
– Szóljon néhány mondatot az Ön által vezetendő Lelki Egészség Klubról! Kiket várnak oda?

– A program Tapolca kistérségének felnőtt
lakosságát célozza meg. 18 éves kortól 99 éves
korig mindenkit szeretettel várok nemtől függetlenül. A klub maximum létszáma 15 fő, de
túljelentkezés esetén több csoportot indítunk.
Zárt, heterogén kiscsoportként fog működni.
Jellemzője, hogy a csoportműködésnél úgynevezett szemtől szembe (face-to-face) jelenség
érvényesül. A csoport tagjai kiscsoportban,
közvetlenül dolgoznak, előre meghatározott
ideig és rendszeres kapcsolatban vannak egymással. Azoknak ajánlom a Lelki Egészség
Klubot, akik fejleszteni szeretnék az önismeretüket, a társas készségeiket, akik kapcsolati
nehézségekkel küzdenek. Akár munkahelyi,
társkapcsolati, gyermek-kapcsolati, vagy intimitással, önbizalommal, önbecsüléssel kapcsolatos társas nehézségekről van szó, a résztvevők sokat profitálhatnak a csoportmunkából.
A csoportműködés alatt a tagok megosztják a
többiekkel személyes problémáikat. Az „itt és
most” érzéseivel dolgoznak, védett környezetben történik a változások inspirációja. Csütörtöki napokon a késő délutáni órákban működik a Csermák József Rendezvénycsarnokban.
Itt szeretném megemlíteni, hogy az egészségfejlesztő pályázati programban a lakosságnak
szervezett Lelki Egészség Klubbal párhuzamosan megvalósul egy másik csoportmunka,
ahol az egészségügyi dolgozók mentálhigiénéjével foglalkozunk. Ebbe a programba is folyamatosan várjuk a jelentkezőket, hogy megállítsuk a burnout kialakulását, ami lehet egy
következő interjú témája.
– Ha az Önnel készített interjú felkeltette az
érdeklődést, hol és hogyan lehet jelentkezni a
klubba?
– Jelentkezéshez fel kell keresni 8 -16 között
az egészségfejlesztési irodánkat, mely a Deák
Jenő Kórház területén a Háziorvosi Ügyelet
épületében található (tel: 06-30/454-1501; 0630/558-6302). Ott két egészségfejlesztő munkatárs várja az érdeklődőket, akik egy általános szűrővizsgálatot végeznek (Körmendiné
Szabó Zsanett, Szabó Krisztina). Ezt követően irányítják tovább az érdeklődőket. NHE
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Egészségre nevelés, szemléletformálás a tapolcai óvodákban
Míg a Tapolca Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye, valamint a Barackvirág Tagintézmény Tapolca Város Önkormányzata által benyújtott pályázat segítségével nyert 10-10 millió forintot az egészségre nevelésre, szemléletformálásra,
addig a Szivárvány Óvoda Tagintézménye
az Ovisokért Alapítvány pályázatán
keresztül jutott a 10 milliós támogatási
összeghez.
Az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10-10-10 millió Ft vissza nem térítendő támogatásából az
óvodák különböző programokat valósítottak
meg 2013. február 1-je és 2014. január 31-e
között. Ezekről a programokról Horváth
Zoltánnét, a Tapolcai Óvoda vezetőjét kérdeztük.
– A projekt során, mely közel egy éves
időtartamot ölel fel, sokféle programot kínáltunk a Tapolcai Óvodába járó gyerekeknek,
illetve utána is, mivel több éves fenntartási
periódus következik. Így természetesen nem
csak kizárólag a projekt idejére koncentrálunk, hanem egyfajta szemléletformálást szeretnénk a mindennapokba becsempészni a
gyerekek által, a felnőttek, a szülők életébe
is. A programsorozat célja, hogy az egészséges életmódhoz szükséges tudást és készsé-
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gek megszerzését támogassa, valamint az
életminőség javítását segítse.
– Milyen programokat szerveztek ez alatt
az idő alatt a gyerekeknek?
– A projekt ideje alatt sportversenyeket,
túrákat szerveztünk, a Barackvirág, Kertvárosi tagintézményeinkben, és ugyanazok a

programok valósultak meg a Dobó téri tagintézményben is (Ovisokért Alapítvány). 10
alkalommal játszóház keretében egészséges
életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves
foglalkozások valósultak meg. 5 főzőnap,
amikor az egészséges ételekkel ismerkedhettek a gyerekek, amelyekhez a megvásá-

Fotó: Óvoda

Nagy sikere volt a Kolompos-együttes műsorának a gyerekek körében

Új Tapolcai Újság

rolt alapanyagokból saját kezűleg készítették
el a gyümölcs vagy zöldségsalátákat, kóstolhattak különleges ételeket, amelyekkel a
mindennapokban nem feltétlenül találkoznak (cukkíni – csicsóka – zabpehely). A 10
táncház szervezésével még nagyobb kedvet
csináltunk a mozgás e fajtájához is. Természetesen mindezen tevékenységekbe a szülőket is bevontuk, többször éltek is a lehetőséggel. Egészségügyi állapotfelmérésre is sor
került a szülők körében, valamint a szakembereink fórumán gyerekorvos, pszichológus,
dietetikus tartott előadást, az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Itt választ kaphattak
kérdéseikre akár négyszemközt is. Nagy
sikere volt az Egészséghét című programsorozatnak, amelynek keretében volt főzőnap,
orvosi felmérés, bohócműsor, mentőbemutató, Kolompos-együttes koncertje, Tengerecki-játszóház, felfújható légvárak. Véleményem szerint óriási lépést tettünk a tudatos
egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra
ösztönzés terén.
– Hogyan tovább?
– További célunk az egészséges életmódra nevelés területén a mintaadás, a tapasztalatszerzés lehetőségeink széles kínálata, így
a gyerekeken keresztül a szülők szemléletét
is befolyásolni tudjuk.
N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

Európai uniós forrásból újul meg a Hajléktalanszálló
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívásra.
A „Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán” című projektet az Európai Unió 115.070.895 Ft összeggel
100%-ban támogatja. A Támogatási szerződés megkötésére július 25-én került sor. A kivitelezés határideje 2013. december 3-tól 2014.
július 31-ig.
A projekt nyitórendezvényén, december
20-án Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
arról szólt, hogy a város mindig is fontosnak
tekintette, hogy gondoskodjon azokról a polgárairól, akik életkörülményeik miatt a hajléktalanszállóra kerültek.

Fotó: Minorics

A korszerűsítéssel az épület energiahatékonysága is növekedni fog

Alázat, szorgalom, őszinteség

A korszerűsítésre váró épület több, mint 60
éve készült, nemcsak a szerkezete, de a villany-, víz- és a gázhálózata is elavult. A felújítást követően nemcsak az ott lakók élhetnek
komfortosabb körülmények között, de a dolgozók is egy minőségileg megújult munkahelyen gyakorolhatják hivatásukat.
Az intézmény jelenleg csak ideiglenes
működési engedéllyel rendelkezik. Ennek
egyik legfőbb oka, hogy a törvényben előírt
feltételeknek az épület a mostani formájában
nem tud eleget tenni. A korszerűsítéssel több
probléma is meg fog oldódni.
Az intézmény zsúfoltságának csökkentését
a belakható tér tágításával, az intézményen
belüli férőhelyek áthelyezésével, illetve épületbővítéssel kívánja elérni a megvalósítandó
projekt. A megvalósuló akadálymentesítés hozzájárul majd az esélyegyenlőség növeléséhez
is.
N. Horváth Erzsébet

Szilveszteri csobbanás a Malomtóban
Országos hírűvé vált az év utolsó napján,
december 31-én megrendezett Malomtóúszás és az a számtalan program, amely ezt
kísérte. Szinte nem is volt olyan országosan
fogható televízió, amely ne számolt volna be
híradójában a tapolcai kuriózumról.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is
hatalmas érdeklődés övezte az év végi csobbanást. Városunk lakosai már megszokhatták és az idelátogató vendégeknek sem volt
meglepetés, hogy a Tóparton megjelenteket

Schirilla György, a nemzet rozmárja köszöntötte. A Szilveszteri Családi Futóverseny után
215 bátor jelentkező gondolta úgy, hogy megmártózik a tó 16 fokos vizében, miközben a
nézők 4 fokos hidegben, télikabátban drukkoltak nekik.
A mártózás külön ünnepelt résztvevője
Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és
háromszoros világbajnok kajakozó volt. A
programot a Boombatucada dobjátéka tette
még emlékezetesebbé.
Havasi Gábor

Fotó: Havasi

Színpadon a Fonográf Emlékzenekar
Alázat, szorgalom és őszinteség. Talán ez
az a három szó, ami teljességgel jellemzi a
2011-ben alakult Fonográf Emlékzenekar
munkásságát és karácsonyi koncertjét, amelyet december 13-án tartottak a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Alázat, mivel tisztelettel és szeretettel nyúlnak a közismert dalokhoz. Szorgalom, mert a
főszólamok mellett a vokálra is hatalmas hangsúlyt fektetnek és nem elégednek meg a középszerűvel. Őszinteség, mert minden dal úgy szólal meg, mintha először látná „muzsikus szem”
a harmóniáktól átitatott papírt.
Úgy hozta a sors, hogy a Juhász Miklós (gitár,
ének, vokál), Tóth Árpád András (dobok, vokál),
Végh Zoltán (basszusgitár), Őri Sándor (billentyűk, ének, vokál) és Csatári Márió (gitár,
vokál) alkotta zenekar első önálló, saját szervezésű koncertjét éppen a legendás Fonográf születésének 40. évfordulóján tartotta.
A csapat számos fellépéssel és tv-s szereplés-

sel a háta mögött, úgy érezte, dacol a babonával és december 13. pénteken fergeteges koncertet adott a Tamási Áron Művelődés Központban. A plakátokról kiderült, hogy a srácok
komolyan gondolják a dolgot, hiszen meghívták Németh Oszkárt, a Fonográf dobosát, aki
elfogadta az invitálást és nemcsak dobjátékával,
jelenlétével fokozta a hangulatot, de néhány dal
erejéig mikrofont is ragadott és olyan slágereket énekelt, mint például a Vén vagyok, akár a
Föld vagy a Lökd ide a sört!.
Hatalmas érzés lehetett a „profi amatőrök”
számára, hogy az általuk játszott és szeretett
dalokat egy olyan legendával játszhatják
együtt, aki jelen volt a zeneművek születésénél és slágerré válásánál. A koncerten külön
színfolt volt a vendég Harangláb népzenei
együttes játéka, Mayer István és Őri Ádám
közreműködése. A közönség lelkes tapsa és
elismerő örömujjongása igazolta, hogy a fiúk
elérték céljukat.
Havasi Gábor

Beköszöntött a tél

Fotó: Havasi

Jajj, úgy élvezem én a strandot...

A Városszépítő Egyesület Nő Klub
2014. évi programja (februártól májusig)
Február 25.: Öt órai tea- szabad beszélgetés, recept csere-bere, kóstolás; Horgolt virágok
készítésének technikája; Húsvéti ötletek; Március 1.: III. Téltemető szervezése, részvétel
civil szervezetekkel és a Tamási Áron Művelődési Központtal együtt; Töpörtyűsütő versenyen való részvétel; Március 7.: Nőnap Czirok Lajos badacsonylábdi vendéglőjében;
Április 9.: Városszépítő Egyesület Tisztújító közgyülésén való aktív részvétel; Április 29.:
Beszélgetés Császár László polgármesterrel (strandberuházás, reptér, városfejlesztés);
Május 27.: Kirándulás Komárom, Komarno (Monostori Erőd, Kenyérmúzeum, Zichy
palota, Szent András templom, Duna Menti Múzeum – fakultatív Gyógyfürdő) Európa
park, Erzsébet-híd.
Varga Károlyné klubvezető

Gyönyörködjünk együtt!

Fotó: Dancs

Téli varázs a Malomtó partján

Nagy sikere volt a II. Mézeskalács Sütő Versenynek december 16-án a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Négy kategóriában indulhattak a versenyzők: felnőtt, gyermek egyéni, gyermek csoport
és felnőtt csoport kategóriában.
A szakértő zsűri tagja volt Boronyákné Papp
Margit, az Ambrózia Mézlovagrend lovagja,
bioméhész, Töreky Pálma, a Borostyán Cukrászda vezetője és Gyevnár Kálmán fazekaskeramikus.
NHE
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Fotó: N. Horváth
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„Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!”
Az igényes és nívós kultúra iránt érdeklődő polgárokat immár hatodik alkalommal
hívta és várta a Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület. A Wass Albert nevével fémjelzett irodalmi-történelmi emlékestnek a
Városi Mozi adott otthont január 18-án. Az
erdélyi magyar író és költő 106 esztendeje
született (1908. január 8.).

szögéből tálalta az eseményeket, aki „valami
öreg, európai gróf” szobáját vette ki pár hétre,
s a benne talált hagyatékokon át megismerhette Wass Albert életét, és annak a honvágya
által szült fájdalmát.
A rendezvény megvalósításában oroszlánrészt vállalt Bertalan Csaba szervező, rendező
és szereplő, az ifjú magyar emigráns szerepé-

Fotó: Dancs

A műsor szereplői és a közönség együtt énekelték a Székely Himnuszt
A hagyományos műsorra zsúfolásig megtelt
a mozi nézőtere. A megjelenteket Dobó Zoltán,
a Veszprém Megyei Közgyűlés tagja köszöntötte, aki utalt rá, hogy a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület nem titkolt célja, hogy közösségteremtő erőt képviseljen a mai konzervatív,
nemzeti keresztény értékrendhez tartozó gondolatokon keresztül, amelyeknek egyik kiemelkedő személyisége éppen Wass Albert.
A műsor egy fiatal magyar emigráns szem-

ben pedig Havasi Gábort láthatta a közönség.
A műsor további szereplői voltak: Vitus
Fotó: Dancs
Kata, Rádi Stella, Szigetvári Réka, Füstös Zsuzsi, Kovács Alexandra, László Lola, Szabó
Ábel, Havasi Marcell és Istenes József. Emellett a Violent Moon együttes néhány tagja
(Sikos Szilvia, Májer Edit, Lamport Gusztáv,
Kiss Tamás, Csillag Róbert) és a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
tanulói is közreműködtek.
Dancs István

Emlékezzünk
Verebélyi Zoltánné
Fülesi Editre
(1947-2014)
2014 januárjától hiányzik utcánkból, városunkból egy közismert kedves óvónéni, szomszéd,
jóbarát: Editke.
Alap- és középiskolai tanulmányai után a Soproni Óvónőképző Intézetben óvónői képesítést szerzett. Tapolcán működött a reptéri, a kertvárosi, az
Arany János utcai óvodában; 1991-től a Tapolcai
Bölcsőde-Óvodában. Óvónői munkája mellett hasznos társadalmi munkát is végzett szakszervezeti
bizalmi, gyermekvédelmi, tűzvédelmi felelős beosztásban.
Kiváló munkája elismeréseként TANÁCSOS-i kinevezést, több elismerő oklevelet
kapott. 1988-ban a művelődési miniszter dicsérő oklevéllel jutalmazta. Jutalomkiránduláson vehetett részt Moszkvában.
2002-től egészségi állapota fokozatosan romlott. Nyugdíjas évei alatt sokat betegeskedett. Mindebből a kívülálló mit sem vehetett észre; mindig mosolygó, beszédes –
aktív lénye minden jó ügy mellett kiállt. Érdeklődött az egyéni sorsok és a közélet ügyei
iránt. Balesete következtében – a testi fájdalom és a lelki vívódás okán is – rohamosan
haladt a vég felé, amely 2014. január 11-én bekövetkezett.
Halandó teste porait befogadja a hazai föld; lénye halhatatlan, napsugaras részét megőrzik családja tagjai s mindazok, akik ismerték és szerették.
Nyugodjék békében!
G. Dr. Takáts Gizella

A szeretet ünnepe a Dobó-lakótelepen
Második alkalommal is megrendezte karácsonyi ünnepségét a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület.

totta meg gondolatait, majd kezdetét vette a
színvonalas műsor, ahol a gyermekek kedveskedtek a jelenlévőknek.

A Kincsesgödör feltárásának szakaszai
A Halápi úti körforgalom melletti nagy vastetővel lezárt barlang valószínűleg Tapolca
legrégebbről ismert földalatti járatrendszere.
Sokan még emlékeznek rá, hogy nyitott lejárattal rendelkezett. A környéken lakó gyerekek
játszótere volt, a második világháború alatt
pedig óvóhelyként használták. Sajnos, utána
illegális hulladéklerakó hely lett belőle. A Kincsesgödör nevet a benn eldugott, majd később
megtalált fegyverek után kapta. Lezárás után
a szemétlerakás megszűnt, és a hulladék egy
részét el is szállították. Történtek kísérletek,
hogy a meglévő részekből továbbvezető járatot találjanak, de sajnos, jelentős eredményeket nem sikerült elérni az évtizedek alatt.
2012-ben újra napirendre került a barlang feltáró kutatása, és az első eredmény nem is váratott sokat magára. Az év karácsonyán a felső
részében egy huzatoló lukat megbontva, rövid
idő alatt sikerült megtalálni a továbbvezető járatot. Egy keskeny hasadékon keresztűl jutva és
egy omladéklejtőn lecsúszva egy 8x20 m-es

teremben találjuk magunkat. Ez az eddigi szűkös részekhez képest meglehetősen nagynak és
tágasnak mondható. Innen a továbbvezető járatok keleti irányba tartanak, de 30-40 m-t megtéve fokozatosan bezárulnak, a huzat megszűnik,
és a hőmérséklet lecsökken, ami végpontra utal.
2013-ban egy hőmérsékleti méréssorozatot
követően ismét egy kisebb huzatoló nyílásra lettünk figyelmesek a bejárat mellett az omladékból. Ezt megbontva egy homokos kuszodában
haladva délnyugati irányba, 20 m után biztatóan tágulni kezdett a szelvény. Még innen 10 m-t
megtéve egy 6x8m-es részbe érkeztünk meg,
aminek az északi oldala nagy tömbökből álló
omladék, déli része pedig szálkőfal. Ebben található egy keskeny hasadék, amiből intenzív
meleg 17,2°C-os párás huzat áramlik. Jelenleg
ennek a tágítása van folyamatban.
A barlang felmért hossza meghaladja a 200
m-es hosszt, de még jelentős részek várnak itt
felfedezésre. Ezen kívül feltételezni lehet a
kapcsolatát a közeli Berger Károly-barlanggal.
Horváth Sándor

Fotó: Dancs

A gyerekek énekkel, hangszeres előadással kedveskedtek a jelenlévőknek
A bensőséges programnak a részben felújíA településrész önkormányzati képviselője,
tott közösségi ház (egykori Dobó-laktanya egyben városunk alpolgármestere, Sólyom
bejáratánál található helyiségek) adott otthont Károly is az ünnep jegyében szólt a szeretet,
december 23-án.
az összetartozás fontosságáról.
Ezúttal lényegesen többen tették tiszteletüket
A program záróakkordjaként a közös karáa rendezvényre; zsúfolásig megtelt a felújított csonyi dal éneklése következett, majd a közösterem. Az egybegyűlteket Sárközi Szaniszló, a ségi ház előtti téren a gyermekek feldíszítetcivil szerveződés elnöke köszöntötte, aki egyben ték a fenyőfákat, a szervezők pedig forró teátájékoztatott az egyesület működéséről, tervei- val, forralt borral, zsíroskenyérrel és a lakóteről és köszönetét kifejezte a közreműködőknek. lepi hölgyek által készített süteményekkel várDancs István
Ezt követően Feketéné Tar Annamária osz- ták a megjelenteket.

Felhívás

Fotó: Horváth

A megtalált átjáró
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A Tapolca Kft. – Tamási
Áron Művelődési Központ és a civil szervezetek
2014. március 1-jén megrendezik a III.
Tapolcai Téltemető és Télbanyaűző Maskarádét.
A rendezvény keretén belül március 1-jén,
szombaton, 15:00 órakor kezdődik az I. Tapolcai Töpörtyűsütő verseny.
Helyszín: Tapolca Fő tere.
A versenyen való részvétel részletei: Csapatonként 3 kg zsírszalonnát és 1 kg kenyeret biztosítunk, a többi alapanyagot saját maguk hozzák. A zsűri részére az elbíráláshoz egy adag
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töpörtyűt tálal. A zsűri a versenyműveken kívül
a csapat megjelenését, különlegességét is értékeli. A szervezők biztosítanak 1 garnitúra sörpadot, minden egyéb felszerelést a csapatoknak kell hozni. Minden csapatot kérünk, előre
jelezzék, hogy gázt vagy fát használnak-e.
Nevezési díj nincs.
Várjuk intézmények, csoportok, klubok,
baráti társaságok jelentkezését minimum 3-5
fős csapattal.
Kérjük, szíveskedjenek jelezni részvételi
szándékukat (legkésőbb 2014. február 20-ig)
az alábbi elérhetőségeinken: tamasimk@tapolcakft.tapolca.hu, tel.: 06-30/8665-642.

CIVILTÉR

Nyugdíjasok karácsonya

Levelesládánkból
Példamutató emberi sorsok
Tisztelt Szerkesztőség!
Talán soha nem volt még olyan fontos a
példamutató emberi sorsok bemutatása, mint
napjainkban. Egy, az átlagosnál termékenyebb
életút utolsó három évéről szeretnék néhány
gondolatot írni és kérni, hogy a köszönet alábbi szavai megjelenhessenek az Önök újságában.
Szeretném továbbá kérni Önöket, hogy
részünkre a timarjanos@gmail.com címre
jelezni szíveskedjenek a megjelenés várható
időpontját. Előre is köszönjük!
Ma szokatlan dolog, hogy valakinek a munkásságát még életében emléktáblával köszönjék meg, főleg ha egy mentőállomás garázsmesteréről van szó. Geörch Edének a tapolcai
mentőállomáson végzett több évtizedes munkáját a Mentőszolgálat a Tapolcai Kórház falán
elhelyezett táblával köszönte meg. Geörch Ede
egy agyi történést követően – az Ajkai Kórházban kapott lelkiismeretes ellátás után – több,
mint három éve bekerült a Tapolcai Kórház
Ápolási Osztályára.
Maga a döntés, hogy az otthoni ápolás helyett az Ápolási Osztályt vesszük igénybe, sok
álmatlan éjszakával járt. Biztos, hogy a beteg
érdeke ez? Biztos, hogy a hozzátartozók érdeke ez? Van-e jobb megoldás? Így utólag
már tudjuk, hogy keresve sem találhattunk
volna jobb megoldást.
Az Ápolási Osztály dolgozói Hársfa Gyuláné
Marika, ápolási igazgató vezetésével minden
nap emberfeletti teljesítményt nyújtottak.

Mindenre kiterjedt a figyelmük, nem csak
a szó szoros értelmében vett ápolást végezték
maximális szinten. Mindig volt mindenkihez
– az ápoltakhoz is és a hozzátartozókhoz is –
egy jó szavuk, amivel a nap könnyebben telt.
Gyakran saját problémáikról megfeledkezve
csaltak egy-egy mosolyt az arcokra. Még ma
is nehezen érthető, hogy honnan merítették
ezt a rengeteg erőt. Minden ápolt esetében
ékes példáját láttuk annak, hogy a szakmai
hozzáértés kiemelkedő emberi tulajdonságokkal együtt milyen eredményekre képes.
Az ápolási osztály nem a hatalmas, látványos sikerek helyszíne. Az ápolási osztály
dolgozóinak szeretetteljes türelme és szakszerűsége azonban sok-sok ember életét tette és
teszi könnyebbé.
Nekünk most nehéz. Egy hete volt apukánk
temetése. Egy tevékeny emberélet sok szép
emléket hagyott hátra, van mire emlékeznünk.
Az elmúlt három év szép emlékei meghatározó módon az Ápolási Osztály dolgozóihoz, az
ö általuk végzett emberfeletti szolgálathoz kapcsolódnak.
Még egyszer szeretnénk megköszönni a
Tapolcai Kórház minden dolgozójának, a
gyógytornászoknak, a belgyógyászat dolgozóinak és természetesen az Ápolási Osztály
dolgozóinak odaadó munkáját, mellyel elviselhetőbbé tették a betegségben eltelt három
évet számunkra és minden gondjukra bízott
ember számára!
Egy hálás család
Geörch Ede családja

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Szerkesztőség!
2014. január 3-án, hajnali fél ötkor hívott
telefonon az anyósom, hogy elesett a lakásában. Mindketten helyi lakosok vagyunk.
Azonnal hívtam az ingyenes 104-es számot,
majd közöltem a diszpécserrel az ilyenkor szokásos adatokat. Közölte, hogy a helyszínre
küldi a tapolcai mentőállomás gépjárművét.
Így is történt. Még 10 perc sem telt el, máris
a helyszínen voltak. Mint kiderült, a „szeren-

csétlen” esés következtében combcsonttörést
szenvedett a 90 esztendős hozzátartozónk,
vákuumágyban vitték ki a mentőautóba, onnan
pedig a kórházba.
Ezúton szeretném, szeretnénk megköszönni a mentőszolgálatos diszpécsernek és a kiérkező, anyósomat ellátó dolgozóknak a hatékony, gyors, szakszerű munkát és segítséget.
Tisztelettel:
Frantz István

A szeretet jegyében találkoztak egymással a
Tamási Áron Művelődési Központban, december 17-én a Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
tagjai.

Fotó: Havasi

A szereteté volt a „főszerep” ezen az ünnepi délutánon
Wass Albert: Karácsonyi mese című műve
után – melyet Burszán Botond olvasott fel mély
átéléssel – Sólyom Károly alpolgármester
mondta el ünnepi beszédét, melyben a szeretet
és összetartozás fontosságáról szólt. A Tapolca
Környéki Önkormányzatok Társulása nevében
Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere

Emberi szempontból érthető a felekezetek hitbeli különbsége, de mi Krisztusért gyűltünk
össze s ebben egyek vagyunk – mondta.
A könyörgések is ez alapján szóltak a szegénység miatt megosztottakért, a beteg gyermek-fiatalokért, a gyermeket váró anyákért, a
veszélyeztetett fajokért, környezetvédelemért,
nemzetközi szolidaritásért.
Pál apostolt idézte Honthegyi Zsolt: Mily
gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek. Beszédében ismételten hangsúlyozta:
Milyen jó együtt lennünk! Az ökumené nem
meggyőzni akar, hanem tisztelni egymást. A
kézfogással kísért Béke veled! mintegy gyakorlattá váltotta a tanítást.
A szeretetvendégséggel záródó napok a kölcsönös szolgálattal, együttműködéssel messze
ható feladatot teljesítettek.
G. Dr. Takáts Gizella

Köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Barackvirág Óvoda Csengőbarack Csoportjának,
Novák Istvánné Bogi óvónéninek, a Tanúhegyek Egyesületének, hogy karácsonykor az
Ápolási Osztály betegeinek műsorukkal és az ajándékukkal (az ovisok saját készítésű
mézeskaláccsal) felejthetetlen perceket szereztek.
Hálásan köszönöm az osztály betegei, dolgozói nevében :
Hársfa Gyuláné ápolási igazgató o.v. főnővér

adventi időszakban megrendezésre került programon a Batsányi Népdalkör, a Csobánc Népdalkör és a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye tanulóinak műsora segítette a megjelent nyugdíjasokat ráhangolódni az ünnepekre.
Havasi Gábor

Boldog Özséb évforduló
A Boldog Özséb Alapítvány évről-évre
megemlékezik névadója, a pálos rend alapítójáról.
Január 20-án – Esztergomi Boldog Özséb
halála évfordulóján – ünnepi szentmise keretében emlékeztek az alapítóra a római katolikus plébániatemplomban.
Az ünnepi szónok, Puskás Antal pálos

atya mind az alapító, mind a pálos rend legjellemzőbb erényéül a szolgáló vendégszeretetet emelte ki.
A nagy érdeklődést kiváltó évfordulós
ünnepség áhítatát/fényét emelte a Tapolcai
Kamarakórus – orgonától kísért – igényes,
énekes közreműködése.
G. Dr. Takáts Gizella

Köszönjük!
Minden kutya és macska
nevében tiszta szívből megköszönjük a támogatást, amit
a sok kedves ember 2013ban is nyújtott nekünk.
Továbbra is nagyon nagy
szükségünk lesz a segítségre. Kérjük, ne felejtsenek el
minket!
Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely
Alapítvány
www.menhely-tapolca.hu
Adószámunk:
18919075-1-19

Ökumenikus imahét
A keresztény közösségekben immár hagyománnyá lett ökumenikus mozgalom ez
évben is hívta közös szertartásokra híveit.
Tapolcán január 21-én a protestáns, 23-án
a katolikus templomba.
A felolvasott bibliai részletek, az énekek és
könyörgések mind egy központi gondolatot
fejeztek ki: a keresztények egységének igényét. Az imahét bevezető kérdése is erre mutat:
„Hát részekre osztható Krisztus?” (1Kor 1,117). Pál apostol intelme: …ne szakadjatok pártokra… máig ható és érvényes.
A különállás és szembenállás századai után
megérett az idő, hogy Krisztus egyházának
különböző felekezetei a közeledést keressék,
az egységet szolgálják.
Szent Márk evangélista szavai alapján hirdette a szónok, dr. Csernai Balázs: …aki befogad egyet e kisdedek közül, engem fogad be.

köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédét így
indította: „A nemzetünk, mi magyarok, nem
létezhetnénk anélkül a pici sejt nélkül, amit
családnak hívunk. Mindennek az alapja a család, keresztény hitvallásunk ezt mondatja.”. Az

Retro Koktél Party
Jótékonysági bál Tapolca Város Önkormányzata,
a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ rendezésében a fogyatékkal élők javára
A rendezvény védnökei: dr. Kovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízott,
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Bernáth
Ildikó, a támogatott lakhatás nagykövete és Császár László, Tapolca Város polgármestere.
Időpont és helyszín: február 15. (péntek) 18 óra, Tapolca, Hotel Pelion.
A talpalávalót a Fantázia Tánczenekar szolgáltatja. Sztárvendég: Kovács Kati.
Közreműködnek: a veszprémi Göllesz Viktor Nappali Intézmény fiataljai, a Tapolcai
ÉFOÉSZ fiataljai, a Szász Márton-iskola tanulói.
Belépés farmerban. Belépőjegy svédasztalos vacsorával: 4000 Ft. A jegyek elővételben vásárolhatók: a Tapolca Városi Moziban. Tombola-felajánlásokat elfogadunk a 06-30/565-2887
számra. Érdeklődni a 06-87/510-176 telefonszámon.
A műsorváltoztatás jogát a rendezőség fenntartja!
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Nyerj a szeretettel!

Bajnokok a tapolcai párbajtőrözők

A Baptista Szeretetszolgálat idén tizedik
alkalommal gyűjtött Magyarországon „karácsonyi cipősdobozokat”.
A jótékony akcióhoz számos cég, baráti
közösség és magánember társult, ennek köszönhetően negyvenezer doboznyi ajándék
gyűlt össze. A karácsonyi ajándékoknak sok
hazai nagycsalád, szegénysorsú közösség és
Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonaiban élő
gyerekek is örülhettek.
A kezdeményezéshez a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolá-

ja is csatlakozott; tanulóink 712 cipősdoboznyi
ajándékot gyűjtöttek össze. A Baptista Szeretetszolgálat intézményei között meghirdetett versenyben így első helyezést értünk el. December
22-én a Papp László Sportarénában megtartott
karácsonyi ünnepségen vehettük át az ezzel járó
elismerést. Az ünnepség alkalmával Anda Lajos
kollégánk Ócsai Nagy Pál-emlékérmet, Lakatos
Ferencné kolléganőnk „BSZ Köszönet”-emlékérmet vehetett át több évtizedes, kiemelkedő pedagógiai munkásságáért Szenczy Sándortól, a Baptista Szeretetszolgálat elnökétől. Forrás: Iskola

Fotó: N. Horváth

Újabb arany betűk a tapolcai vívás könyvében
A Mindenki karácsonyán szép ajándékot nőtt férfi párbajtőrcsapat. Első vidéki csapatként
kapott a város a párbajtőrözőktől.
szerezte meg az országos bajnoki címet a BudaDecember 22-én a Tapolca Fő terén felállí- pesten rendezett országos vívóbajnokságon.
tott színpadon ünnepélyes keretek között
Tapolcának eddig még egyetlen egy sportköszöntötte Lasztovicza Jenő országgyűlési ágban sem volt felnőtt országos első osztályú
képviselő és Császár László polgármester az bajnokcsapata. A válogatottakból, világ- és
Sz-L Bau Balaton Vívóklub országos bajnoki Európa-bajnokokból álló csapat a kezdéskor
címet szerzett férfi párbajtőrcsapatának tagja- az NKSE alakulatát győzte le (45:32), majd a
it: Rédli Andrást, Hanczvikkel Márkot, File tataiakat (45:43) és az MTK vívóit (45:39). A
Mátyást, Siklósi Gergelyt és edzőiket: Szalay döntőt Pécs ellen vívták a tapolcai fiúk és
nyertek 45:41-re.
Gyöngyit és Borosné Eitner Kingát.
Szép volt fiúk! Gratulálunk!
NHE
Történelmi sikert könyvelhet el a tapolcai fel-

Új év köszöntő az óvodában

Fotó: Iskola

A szeretet hegyeket képes megmozgatni

Szépen, magyarul
A Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulóját január 9-én tartották a Batsányigimnáziumban.
A szaktanárokból álló zsűri nemcsak a
szép kiejtést, a hangszínt, hangsúlyozást,
az értő olvasást, a kiállást, de a gondolatok tolmácsolását is figyelembe vette a

döntéshozatalánál. A díjazottak: I. helyezést ért el Kovács Eliza 9.A osztályos
tanuló, II. Szabó Csilla 11.A, III. (holtversenyben) Tulok Fanny 12.C és Szabó
Gergely 10.A.
Az iskolát a megyei fordulón Kovács
Eliza fogja képviselni. Gratulálunk! KM

Rajzpályázat-nyertesek
a sümegi vár fokán
Fotó: Óvoda

Íme, a három király!
Megérkezve otthonról, a Szent Erzsébet
Óvodában megindult a nyüzsgő élet. A Margaréta Csoport Háromkirály-járással örvendeztette meg a többieket. Újévi jókívánságaikat dalolva és verselve adták elő, ezzel
szép, ünnepi hangulatot teremtettek.
A gyerekek nagyon készülnek ezekre az alkal-

Élményekkel teli kiránduláson vettek részt
azok az általános iskolások és óvodások
2013. december 28-án, akik a Tapolcai
Rendőrkapitányság „Itt a tél, de nincs megállás, hegyen-völgyön is fő a biztonság” elnevezésű rajzpályázatán értek el helyezést.

úti közlekedési balesetben megsérült gyerekekre is. Így egy tapolcai kislány is velünk
tartott.
A gyerekek már nagy izgalommal várták a
szombat reggelt, mikor gördül be értük a rendőrautó, ugyanis a nyerteseket otthonukból szál-

makra. Több szempontból fontos ez. A néphagyományok tisztelete, a feladattudat helyes
irányba való terelése, a felelősségvállalás mind,
mind célja ezeknek az alkalmaknak. Így örömmel és jókedvűen tapasztalhatják meg képességeiket, készségeiket, ez pedig a későbbi, iskolai
éveikben sokat jelent majd.
Zöldy Júlia

Csak ügyesen!
Fotó: Rendőrség

A boldog nyertesek. Gratulálunk!

Fotó: Havasi

December 30-án gyermekek szállták meg a tóparti Szent Antal Bormúzeum
előtt felállított fűtött sátrat, ahol különböző kézműves alkotásokat készíthettek
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A december elején meghirdetett balesetmegelőzési rajzpályázatra a kisebb települések
általános iskolásai és óvodásai küldhették be
alkotásaikat. Összesen 109 pályamunka érkezett, és a zsűrinek igencsak komoly fejtörést
okozott a helyezések kiosztása. Eredményt
három - óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriában hirdettünk. A gyerekek nyereménye
pedig a balesetmegelőzési ajándékcsomagokon kívül egy egésznapos kirándulás volt
Sümegre.
Azonban nemcsak rajzpályázatosainkra
gondoltunk, hanem a 2013-ban a Tapolcai
Rendőrkapitányság illetékességi területén köz-
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lítottuk a Kapitányságra.
Az eredményhirdetés után három szolgálati gépkocsi indult Sümegre a lelkes és a játék
hevében kissé megéhezett gyerekekkel, illetve kísérőikkel. A sümegi Hotel Kapitányban
egy középkori diáklakomán vettünk részt,
majd következett a vár meghódítása. A sok
lépcső és az időnként feltámadó szél sem vette
el a gyerekek kedvét, ámulattal csodálták a
középkori harcosok élethű ruháját, felszereléseit. Napnyugtakor lovagi torna kezdődött,
amely lenyűgözte a felnőtteket, gyerekeket
egyaránt.
Nagy Judit sajtóreferens
Tapolcai Rendőrkapitányság

KÖTŐDÉSEK

A tóparti fák, a zúgó vize, a kis csetrik is Rá emlékeznek

Sáry Lajos (1944-2013)
„Találtam egy képet, ami Apu napi, szokásos kávézós helyén készült. Azt hiszem, ez
tipikusan Ő. Nagyon szeretett a város szívében üldögélni, gondolkodni és a régi
ismerősökkel jókat beszélgetni. Kajtár Gyurival is mindig ott beszélték meg a találkozót. Mikor otthon voltam én is, soha nem

mulasztottuk el, hogy ott
leüljünk. Jókat szemlélődtünk, akár szótlanul is, de
így, együtt is kicsit része
akartunk lenni a tapolcai
vérkeringésnek. Ő talán még
a tapolcai mindennapok
képéhez is hozzátartozott” –
írta nekem Sáry Lajos fia,
András, abban a levélben,
amelyet az emlékező-méltató nekrológomhoz küldött.
Nekrológ? Búcsúztató? –
teszem fel a kérdést minduntalan magamnak, miközben
írok. Hogyan búcsúzhatnék
el attól a földimtől, aki nem
elvitt belőlünk, a lelkünkből
egy darabot, mielőtt a csillagközi örök utazását megkezdte, hanem itt hagyott
nekünk – intő figyelmeztetésül – egy olyan látásmódot,
életszemléletet, amely után
mindannyian csak sóvároghatunk. Mert Sáry Lajost, a
mi Öcsinket, az örök kamaszt az életre való rácsodálkozás olyan
képességével áldotta meg a Jóisten, amely
mellett nem volt helye a kicsinyességnek,
a felnagyított napi bosszúságoknak, a nemtörődömségnek, az életuntságnak.
Eddig még nem fogalmaztam meg, de
most kimondom, Sáry Lajos élni tanított

bennünket. Arra figyelmeztetett, hogy az
utunkba kerülő élettelen kőben se az akadályt lássuk, hanem azt vegyük észre, hogy
miként nőtte be, ölelte körül az élni akaró
moha.
Földim volt Ő a szó legszebb és legnemesebb értelmében. Ha találkoztunk, szinte pillanatok alatt fel tudtuk idézni a templom melletti gimnáziumunk ódon tantermeit, a gesztenyefákhoz lefutó, töredezett
lépcsőt, a nekünk kedves tanárainkat, társainkat. Az emlékezés csendjében – mint a
kagylóban a tenger morajlását – újra és újra
meghallottuk a Nagytó zúgójának moraját,
a fűzfák között átsuhanó szél játékát, az
elsuttogott, diákosan ügyetlen szerelmi vallomásokat, mert megérintett bennünket az
a csoda, amit csak azok érezhetnek igazán,
akiknek gyermek- és felnőttkorát is ugyanaz a horizont ölelte körül.
Nem véletlen, hogy az élet apró csodáiban
a teljességet kereső és megtaláló Sáry Lajos
kutatóbiológus lett, és a környezet védelmére tette fel az életét. Szeretett élni, szerette az
Őt körülvevő világot és – hadd mondjam ki
– az egyre kevésbé szerethető „vak dióba
zárt, törésre váró, bezárt lelkű” emberekkel
is megtalálta azt a hangot, amellyel mosolyt
csalt az arcukra, amely megnyitotta Őket.
Derűje, anekdotázó jó kedve soha, semmilyen körülmények között nem hagyta el.
Mindenről és mindenkiről volt egy-egy története. Ismert és – ami nagy szó! – meg is
akart ismerni bennünket. Tudtam, hogy a

„Hogy vagy Bözse?” kérdés mögött igazi
odafigyelés van. Rajta kívül soha senki nem
szólított így…
Munkája, kutatása révén bejárta az egész
világot. Világra szóló szabadalmai bárhol
jólétet biztosítottak volna neki és szeretett
családjának, három gyermekének. De Ő,
bárhol is járt a Földkerekségen, mint a
mesebeli vándor, mindig hazatért.
Hazatért, mert tudta, a szívével, lelkével
érezte, hogy a Jóisten itt, Tapolcán jelölte ki
a helyét a világban. Itt kell léteznie, élnie.
És itt kell útravalót adnia a gyermekeinek.
Olyan szépen beszélt nekem erről András, a
fia: „Apu a képzeletbeli hátizsákomba annyi
útravalót adott, hogy ha az életem során
bármilyen keresztúthoz érek, csak kinyitom
és megtalálom benne a kérdéseimre a
választ.”
De mit hagyott itt nekünk, a barátainak,
az ismerőseinek, mindazoknak, akik szerették és tisztelték?
A kérdésre egyszerű a válasz: az egész
lényét. Mert Ő nem „útra vált belőlünk”,
hanem benne maradt a tóparti fák susogásában, a víz csobogásában, az ezüstös csetrik cikázásában, a tapolcai utca színes forgatagában, azaz mindenütt, ahol élni kell,
ahol élni jó.
A mi Tapolcánkban.
Istenem! Csillagközi örök útján kísérd
szeretettel a Hozzád hazatérő, de a lelkének
egy darabját nálunk hagyó, megpihent vándort.
N. Horváth Erzsébet

HIRDETÉS

Intő jelek: itt valami probléma lehet
Interjú Dr. Órai Győző fül-orr-gégész és audiológus főorvossal
Hallásunk romlásának észlelése korántsem olyan egyszerű, mint a látásunké – kezdte beszélgetésünket
dr. Órai Győző fül-orr-gégész, a tapolcai Amplifon Hallásközpont audiológus főorvosa. De milyen tények állhatnak az elsőre talán meglepőnek
tűnő állítás mögött? Milyen kapcsolat
áll a passzivitás, az elszigeteltség érzése, az időskori depresszió és a hallásproblémák között?
Immár nyolcadik éve működik városunkban a világ legnagyobb hallókészülék forgalmazójának, a milánói központú Amplifon-nak hallásközpontja. Több
ezer hallásvizsgálattal és kezelt hallásproblémával, több évtizedes szakmai
tapasztalattal a háta mögött dr. Órai
Győző főorvos még ma is írigylésre
méltó szeretettel és lelkesedéssel beszél
hivatásáról és tapasztalatairól.
– Főorvos úr, miért nehezebb felismernünk a hallásproblémát, mint mondjuk a látásunkét?
– Naponta találkozom azzal a tipikus
esettel, amikor a hallásvizsgálatra jelentkező személy azt mondja, hogy ’Ó,
nekem nincs hallásproblémám, nem
vagyok én süket, hiszen értem, amit
mondanak nekem. Csak a gyerekeim

unszolására jöttem el a hallásvizsgálatra’. Sajnos, ez azonban nem minden esetben igaz. Még a közepes fokú hallásvesztésben szenvedő személy is értheti
azt, amit csendes környezetben, a tőle
két-három méterre levő egyén mond.
Ez azonban nem
egy általános
élethelyzet, sokkal inkább hívhatnánk laboratóriumi körülménynek. A halláscsökkenéshez
fokozatosan hozzászoknak és legtöbbször a hozzátartozóknak tűnik fel a gyengébb hallás.
– A városi környezetre valóban
nem az a legjellemzőbb, hogy
zajmentes lenne.
– Igen, és most nem is csak a legszélsőségesebb helyekre, mint például a forgalmas csomópontokra kell gondolni.
Az ilyen fokú hallásproblémák kezdeti
tüneteire abszolút jellemző, hogy köze-

pesen zajos környezetben, több beszélő
esetén, már csak elveszetten üldögél a
társaságban az illető és próbálja kitalálni, hogy vajon miről is beszélgetnek a
többiek. Minden erejével a társalgást
akarja követni, de nem megy. Ha valaki ilyet észlel,
mindenképpen
szükségesnek tartom ellenőriztetni hallásának állapotát.
– A hallásproblémák elsősorban az idős
embereket érintik. Milyen egyéb
következményekkel járhat egy
nem kezelt hallásprobléma?
– A hallásvizsgálat eredményéből több fontos következtetést is levonhatunk. Mondok is egy példát. Fontos, hogy a hallás állapotának
pontos felmerésével biztosan tisztázni
tudjuk, hogy például az idős embereknél gyakorta előforduló passzivitás
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mögött esetleg időskori depresszió, vagy
csak egy egyszerű időskori nagyothallás
húzódik meg, aminek a megoldása igen
egyszerű. A passzivitást a családtagok,
ismerősök észlelik, és számtalan esetben
ők hozzák el a hallásvizsgálatokra szüleiket, nagyszüleiket. Ami az idős
embereknek sokszor elszigeteltség érzetét okozza, az gyakran a hallásproblémákra vezethető vissza.
– Milyen további kellemetlenségeket,
veszélyeket okozhat még ezeken kívül?
– A halláscsökkenés negatívan befolyásolja az ember helyzetfelismerési
készségét, reakcióit, gyakran gondot
okoz a biztonságos közlekedésben, vagy
akadályozza a biztonságos munkavégzést. Számos kellemetlenség, kisebbnagyobb baleset megelőzhető lenne, ha
a hallással kapcsolatos problémák kezelve lennének. Ezért mindenkinek javaslom, hogy jelentkezzen be ide Tapolcára, a Tavasbarlanggal szemben található Amplifon Hallásközpontba, és vegyen
részt egy teljes körű, ingyenes hallásvizsgálaton.
Bejelentkezés: a 06-87-411-333-as
telefonszámon!
(x)
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Pattogott a pingponglabda
Asztalitenisz-bajnokság helyszíne volt
január 19-én a Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőtere.
Az ötórás küzdelem öt asztalon folyt
párhuzamosan, amit a szervezők hat
kategóriában bonyolítottak le az előzetes és a helyszíni nevezések alapján. A
helyezettek oklevél- és éremdíjazásban
részesültek.
Eredmények: A 14 év alatti fiúknál a
csabrendeki Kovács Balázs győzött a gyulakeszi Horváth Eriket és a tapolcai Krizsán
Martint megelőzve. A 14-18 év közötti lányok
versenyén tapolcai győzelem született Németh
Noémi révén. A második helyen is tapolcai
lány végzett, Gyarmati Sarolta, a dobogó har-

madik foka a csabrendeki Szabó Virágnak jutott. Ugyanebben a korosztályban a fiúknál csak csabrendekiek állhattak dobogóra: Kovács Balázs, Holczer
Balázs, Hóti Péter.
Női amatőr kategóriában a következő
lett a sorrend: Gyarmati Sarolta, Németh
Noémi, Gyarmati Zoltánné.
A férfi amatőr kategóriában két tapolcainak jutott az arany és az ezüstérem: Németh
Nándornak és Krizsán Tibornak. A bronzérem a káptalantóti Lutár Tibor nyakába került.
A férfi igazolt kategóriában a következő eredmény született: 1. Szollár Csaba (Tapolca), 2.
Nagy Emil (Csabrendek), 3. Nyőgér József
(Bakonyjákó).
Antal Edit

Szólj, síp, szólj ! . . .
Nem férünk el egymás mellett? – Volt idő, mikor hálóhelyen, rabszállító kocsiban, munkahelyen, nyomortanyán összezsúfolva éltek (?), szenvedtek emberek.
Jobb időkben elférnének; tágasabb a hely, de nem adnak helyet egymásnak az emberek.
Utazáskor gyakran kénytelen állni – idősebb is! –, mert haverok szétterülve, csomagjaik szétrakva elfoglalják az ülőhelyeket. Fanyalogva, sőt megjegyzéssel engedik át, ha átengedik. S az ordítva szórakozó, mocskos szavú környezetből „önként” (inkább kénytelen)
távozik a „befurakodó”.
Népek sem férnek meg egymással. (Ki jött előbb, ki jogosabb itt lakni, ki, hogy került ide,
építi vagy rombolja hazáját.) Még törvény is gondoskodik az embertelenségről. A vétlen
szenvedő pedig hallgasson vagy tűnjön el! (Attól is függően, kit támogatnak a nagy hatalmak, nagyhatalmak!)
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Lódner Nándorné dr. Tóth Piroska tanár
(Tapolca, 1901 – Tapolca, 1935. január 30.)

Felettünk a csillagok

80. rész
Egy gyorsan forgó csillag és egy fekete lyuk tánca
Egy spanyol kutatócsoport felfedezett egy
olyan kettőst, melyet több elmélet is már
előre megjósolt. Ez a kettős pedig nem más,
mint egy gyorsan forgó, úgynevezett Be csillag és egy csillagtömegű fekete lyuk párosa.
A galaxisunkban található Be csillagok
80%-a olyan kettős rendszerben található,
melynek másik tagja egy neutroncsillag. Az
„átlagos” csillagoktól az is megkülönbözteti
őket, hogy olyan nagy a tengelykörüli forgási sebességük, ami már instabilitással jár.
A most felfedezett fekete lyuk az MWC 656
jelölésű, tőlünk nagyjából 8500 fényévnyi
távolságban található Be csillag körül kering.
Az MWC 656 egyenlítőmenti forgási sebessége meghaladja az egymillió km/h-t! Összeha-

sonlítás képpen a Nap esetében ez a sebesség
kb. 7200, a Földnél pedig 1700 km/h.
Ezt a csillagot 2010-ben kezdték el alaposabban tanulmányozni, amikor több űrteleszkóp is gammasugárzást észlelt felőle. Bár ez
a jelenség később nem ismétlődött meg, de a
megfigyelések kiderítették, hogy az MWC 656
egy kettős rendszer tagja.
Az ilyen kettősöket rendkívül nehéz észlelni, mivel a csillagról ledobódott gázokat
„csendben”, nagyobb mértékű sugárzás kibocsátása nélkül nyeli el a fekete lyuk.
A kutatók úgy gondolják, hogy ez a páros
egy eddig ismeretlen, „rejtőzködő” populáció
első ismert képviselője, és a közeljövő
nagyobb, erősebb távcsöveivel már többet felfedezhetünk közülük.
Huszák László

Meghívó
Tapolca Város Önkormányzata meghívja Önt, kedves családját és barátait 2014. február 7-én 19 órára, a SPORTGÁLA 2014 díjátadó ünnepségre és sportbálra.
A rendezvény helyszíne: Csermák József Rendezvénycsarnok (8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.); A díjátadó ünnepséget megnyitja: Császár László polgármester; A sportbált megnyitja: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke; Díszvendég: Kammerer
Zoltán olimpiai bajnok kajakos.
Belépőjegy ára: 4.000 Ft, amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, a programokon való
részvételt. Jegyek a Moziban és a helyszínen vásárolhatók.
Bővebb információ: +36-30/565-1130, www.tapolcacsarnok.hu

Gyógynövények
Édesgyökér
Népies elnevezései: édesfa, cukorkóró.
Fásodó, belül sárga, édes rizomájú növény.
Levelei szárnyasan összetettek, a fonákon
mirigyes-ragacsosak. Az ibolyaszínű virágzat
8-15 cm-es, felálló fürt. Termése csupasz, vagy
mirigyes-serteszőrös.
Gyökérzetét használják gyógyászati célokra, gyűjtési ideje októbertől áprilisig.
Az édesgyökérben található triterpén-szaponinok nyálkaoldó, köptető hatásúak, ezért
gyakran alkalmazzák köhögéscsillapító készítményekben. Gyomorfekély és gyomornyálkahártya gyulladás esetén gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. Gyógykészítményekhez, élel-

17. rész

miszerekhez édesítőszerként való hozzáadása
ártalmatlan.
Tea készítése: Csészénként 1-1,5 teáskanálnyi drogot forrásban lévő vízzel leöntünk, 15
percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. A nyálkatartalom mennyiségének megőrzéséhez célszerű azonban a földfelszín alatti részeket
hideg vízzel felönteni és csak rövid ideig főzni.
Naponta háromszor étkezések után fogyasztandó egy csészényi tea. Kezelési idő 1-2 hét.
Légúti hurutok esetén kiváló.
Érdekesség: Az édesgyökér a medvecukor
készítésének fontos alapanyaga. A növényt a
barna sör színezésére is használják.
Folyt. köv.
HL

Tamási Áron Művelődési Központ
februári programjai
11. 18 óra: Szépség és egészség az Oriflame-mel; 17. 10 óra: Ifjúsági Filharmónia:Vujicsics
Együttes; 14. 18 óra: Jótékonysági bál a fogyatékkal élők javára. Helyszín: Hotel Pelion;
25. 19 óra: Fogi Színház: Délután a legjobb – komédia. Bérleten kívüli előadás.
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 Maurer Tamásné: Táplálkozás a változókorban; Grafo Klub: 18.
kedd 18.00; Hastánc: hétfő 18.00-19.00; Hastánc: péntek 17.00-19.00; „Iciri-Piciri” babamama játszó: péntek 09.30-11.00; Mama Klub: hétfő 16.00-17.45; Páneurópa Klub: 20.
csütörtök 15.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00-10.30; Énekes, mondókás, ölbeli játékos
foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Sakkedzés: HP. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
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Alsóbb iskoláit Tapolcán végezte. Tanár akart lenni, ezért a pápai
Ranolder Intézetbe iratkozott be. Itt szerzett elemi iskolai tanítói oklevelet. Ezután Budapesten az Erzsébet Nőiskolában tanult tovább. Itt a
matematika, a természettudományos tárgyak és a testgyakorlás oktatásához szerzett tanári képesítést. Tanári működését is Tapolcán kezdte. 1926. március 1-től
1930. április 2-ig a polgári fiúiskolában foglalkoztatták. Ettől az időtől egészen korai haláláig
a tapolcai állami polgári leányiskola tanára volt. Igényes tanár volt, „Tele volt a lelke a szépnek, a jónak, a nemesnek a szeretetével. Benne elpusztult egy gazdag élet minden értéke. A
tanári pályán több a tüske, mint a rózsa, de ő mindenütt csak a rózsát látta, mert ezt kereste.
Kiváló tanár és kitűnő nevelő volt. Lelke egész melegével szerette tantárgyait.” – írta róla igazgatója. Tagja volt az Országos Polgári Iskolai Tanáregyletnek és a Természettudományi
Társulatnak. Elnöke volt az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesületnek. Egy ideig az ifjúsági könyvtárt is kezelte. Szerette az irodalmat. Sokat írogatott maga is, különösen a helyi lapokba. Állandó munkatársa volt a Tapolcai Újságnak. Egy ideig ő vezette a lap kritikai rovatát. Novellái,
kisebb írásai többféle folyóiratban jelentek meg és jelentős olvasóközönséget tudhatott magáénak. Írásait többnyire Palmetta, etta, Marietta nevekkel írta alá. A tuberkulózis fokozatosan
elhatalmasodott rajta, 35 éves korában hunyt el. Sírja a tapolcai temetőben található.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Savanyított kerékrépa kapros sertéspaprikással
és sültkolbász karikával
Kedves Olvasók!
Novemberi ajánlatban egy savanyított kerékrépából készült étel szerepelt. Sokan megállítottak az utcán, piacon és kérték, hogy osszak meg
még egy pár receptet. Ígéretemhez híven, most
a következő finomságot ajánlom, és osztom
meg a kedves olvasókkal:
Jancsibá
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg savanyú
kerékrépa, 80 dkg sertéslapocka, 20 dkg debreceni kolbász, 10 dkg szalonna, 20 dkg vöröshagyma, 1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom,
4 gerezd fokhagyma, 1 dl étolaj, 1 nagy pohár
tejföl 20%, 1 evőkanál étkezési keményítő,
őrölt bors, 1 teáskanál őrölt pirospaprika, só,
1 mokkáskanál szárított kapor őrlemény (ha

van friss az még jobb). Felengedéshez kb. 0,5
l csontleves, vagy leveskocka
Elkészítés: Kockára vágott szalonnát kipirítjuk az olajon, majd hozzáadjuk a megtisztított apróra vágott vöröshagymát és megfonynyasztjuk. Rátesszük a pirospaprikát, felengedjük vízzel, és hozzáadjuk a kockára vágott
sertéslapockát, a csíkokra vágott zöldpaprikát, és a kockára vágott paradicsomot. Ízesítjük zúzott fokhagymával, sóval, borssal,
kaporlevéllel, levesporral és felengedjük annyi
vízzel, hogy ellepje a húsunkat. Megkeverjük, lefedjük és kb. 20-30 percig főzzük. Majd
beletesszük a kimosott, kinyomkodott savanyú
kerékrépát és ezzel együtt tovább főzzük.
Simára keverjük a tejfölt az étkezési keményítővel, és amikor
megpuhultak az alapanyagok,
akkor besűrítjük vele az ételünket. Összeforraljuk, és hozzáadjuk a finomra vágott kaporlevelet, és a közben paprikás zsírban
lepirított debreceni karikákat,
ízlés szerint, után ízesíthetünk,
és forrón tálaljuk. Adhatunk
mellé friss fehér kenyeret, bucit,
sajtos stanglit, stb… Jó étvágyat
kívánok!
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Ez nem egy eb, hanem egyetek
– Te, ez nem öt órai tea, már fél hat van.
– Képzeld fiam, a pincér az étteremben kérdezi tőlem: Vörösbort, vagy fehéret? Válaszom: Tökmindegy, színvak vagyok.
– Mit ért volna el a magyar labdarúgó-válogatott, ha kijutott volna?
???
Az első visszajövő gépet.
– Kisfiam, úgy eszel, mint a malacok. Olyan
vagy, mint a malacok. Tudod, mi az a malac?
Igen, Papa. A malac a disznónak a gyereke.

Új Tapolcai Újság

– Hány órát alszol egy nap, Pistike?
Két-három órát.
Hát ez nagyon kevés – mondja a tanár.
Tetszik tudni, mind az öt tanórán nem merek
aludni.
– Két részeg beszélget.
Egyik: Te, én azon gondolkodtam, legyünk
inkább barátok.
Másik: Hülye vagy, hogy néznénk ki csuhában?
Dr. Töreky László

SPORT

Emlékezés
a bajnokra
A megemlékezés koszorúi kerültek a helsinki olimpiai bajnok, Csermák József sírjára halálának 13. évfordulóján.
Csermák József, a helsinki olimpia kalapácsvető bajnoka 2001. január 12-én hunyt el
Tapolcán. 2013 októberében ünnepélyes keretek között Csermák József nevét vette fel a
város ékszerdoboza, a rendezvénycsarnok. A
bajnokról halálának 13. évfordulóján koszorúzással emlékeztek meg sírjánál a régi temetőben. A megemlékezésen Csermák Katalin, a
sportoló leánya és családja, Tapolca Város
Önkormányzata, a Csermák József Rendezvénycsarnok, a Pápai Sportegyesület és a
Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület helyezett
koszorút a bajnok sírjára, és főhajtással emlékezett a nagyszerű sportemberre.

Arany(os) párbajtőrözők

Tapolca nevében Sólyom Károly alpolgármester helyezett el koszorút

VIII. Sipos Péter Labdarúgó Emléktorna
December 21-én a Csermák József Rendezvénycsarnokban zajlott a hagyományos
Sipos Péter Labdarúgó Emléktorna kilenc
rendőrcsapat részvételével.
Nyolcadik alkalommal gyűltek össze a megyéből rendőr labdarúgó csapatok, hogy labdarúgó tornával tisztelegjenek fiatalon elhunyt
kollégájukra emlékezve. A megnyitóra felsorakozott csapatokat, a megjelent családtagokat,
munkatársakat, a vendégeket a tapolcai kapitányság vezetője, Rausz István alezredes köszöntötte, s emlékezett meg Sipos Péterről. Ezt
követően a csapatok képviselői a Honfoglalás
szívbe markoló dallamára helyezték el a megemlékezés virágait az emléktorna névadójának
képe mellé, s gyújtottak egy-egy gyertyát.

A megható megemlékezés után kezdődött a
torna, melyen kilenc rendőrcsapat vetélkedett
a küzdőtéren. Izgalmas, küzdelmes, sportszerű mérkőzéseket játszottak a csapatok. A nyolcadik alkalommal rendezett focitorna az Ajka
Rendőrkapitányságának sikerült a legjobban,
ők nyerték az idei tornát. További sorrend: II.
Sümeg Rendőrörs, III. Várpalota Rendőrkapitányság, IV. Tapolca Rendőrkapitányság V.
Veszprém VI. Balaton (Balatonfüred Rendőrkapitányság és Balatonalmádi Rendőrkapitányság közös csapata), VII. Zalaszentgrót Rendőrörs, VIII. Keszthely Rendőrkapitányság.
Az emléktorna legjobb játékosa a győztes
ajkai kapitányság csapatából Simon László
lett.

Ismét sikeres volt a Sportfesztivál!
A VI. Sportfesztiválra, az egyesületek, szakosztályok játékos vetélkedőjére kilenc csapat adta le nevezését, hogy részt vegyen a
vidám évzáró megméretésen. Hagyományosan a Csermák József Rendezvénycsarnok
volt a helyszíne a sportos eseménynek.
2013. december 27-én az esti órákban gyülekeztek a csarnokban a Tapolca Városi Sportegyesület különböző szakosztályainak sportolói, szurkolói, hogy évzáró, vidám játékos
vetélkedővel búcsúzzanak el az óévtől. A
Sportfesztiválra kilenc csapat (Tomcsányi Ford
tájfutók, TVSE futó szakosztály, labdarúgó
játékvezetők,TVSE női kézilabda, TIAC,
TVSE női foci, TÖFC, IPA Tapolca, Tapolcai
Sportakadémia) nevezett, mely csapatok maxi-

mum 12 főből állhattak. A játék első körében
az izgalmas sor- és váltóversenyek pörögtek le,
ezt követően 7-eseket dobtak és rúgtak a versenyzők. Nem maradt ki a labdás feladatok
sorából a kosárra dobás sem. A teremíjászat
állomás volt a feladatoknak az a vízválasztó
száma – ez csak az eredményhirdetésen derült
ki –, ami a mezőnyt pontilag nagyon szétszórta. A kimerítő futások után szinte pihentetőként
jött az elme edzése, a szellemi feladat, ami
egy sportkvíz formájában került a csapatokhoz.
Az idei sportfesztiválon megosztott első
hely született. Azonos pontszámot ért el a
Tapolcai Sportakadémia és a TIAC csapata. A
képzeletbeli dobogó harmadik foka a TÖFC
játékosainak jutott.

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub párbajtőrözői halmozzák az érmeket, kényeztetnek
bennünket remek eredményeikkel, pazar
teljesítményükkel. Egy hónap leforgása
alatt két csapatarany plusz egyéni győzelem
a tapolcaiak tarsolyában. A felnőtt országos
bajnoki győzelem besöprése után mindkét
kadet arany Tapolcára került.
A felnőtt csapat arannyal fejezte be az
óévet, a kadetek arannyal nyitották az újat. Ám
náluk nem csak csapatarany, de egyéni is született Siklósi Gergelynek köszönhetően. A
Budapesten rendezett országos bajnokságon
az Sz-L Bau Balaton Vívóklub színeit a Siklósi Gergely, Kalácska Botond, Müller
Roland, Cziráki Bálint összeállítású csapat
képviselte (Cziráki Borosné Eitner Kinga
tanítványa, a többiek Szalay Gyöngyi tanítványai). A nap folyamán kiegyensúlyozottan
vívó alakulat magabiztosan került a döntőbe,
ahol a BVSC első számú együttesével csatázott. A fiúk komoly előnyt szereztek a hajrá-

Teremfoci futószalagon
Több teremlabdarúgó-torna is zajlott az
elmúlt hónapban a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Fociztak hölgyek, öregfiúk és a főversenyek résztvevői.
Időrendi sorrendben így következtek a
meccsek: december 21-én és 22-én rendezték
az Aranykapu kupa teremlabdarúgó tornát. Az
első napon 4 öregfiú csapat, a másodikon 12
felnőtt férfi csapat mérte össze tudását.
A torna végeredménye az „Öregfiú” kategóriában: 1. KLSE Rum Takarék, 2. TÖFC, 3.
Hévízi Szobakiadók Szövetsége, 4. Dimitrov
tér. Legjobb mezőnyjátékos: Jáger László
(KLSE Rum Takarék). Legjobb kapus:
Németh László (TÖFC). Gólkirály: Hantó
Zsolt (KLSE Rum Takarék)
A főverseny eredménye: 1. Cseték, 2. Jóbarátok, 3. Sport 36, 4. Karakt-Air. Legjobb mezőnyjátékos: Szűcs Adrián (Cseték). Legjobb
kapus: Marbu Dávid (Sport 36). Gólkirály:
Szőke János (Jóbarátok).
Az újév első szombatján, január 4-én zajlott
az Újévi kupa felnőtt teremlabdarúgó-torna.
A tornára tizenhat csapat nevezett. Négy
csoportban kezdődtek a csoportküzdelmek,

Az Ajkán 20. alkalommal rendezett városi
sakk-csapatversenyen négy csoportban mérték össze tudásukat a sakkozók. A legfiatalabbaknál Gaál Zsóka lett a legjobb, a „B”
jelű mezőnyben Kaufmann Péter, az „A” csoportban pedig Egresi Kristóf győzött.
Szombathely adott otthont a 2013-as Dunántúl-sakkbajnokságnak, ahol a tapolcai sakkiskola ismét remekül helyt állt. Két egyéni
győzelem született Gaál Zsókának és Bakos
Balázsnak köszönhetően. Előbbi a 8 év alattiak, utóbbi a tíz év alattiak bajnoka lett. A csapatversenyben is teljes volt a tapolcai siker. Az
1. és a 2. helyet is a tapolcai sakkiskolások szerezték meg. Harmadik helyen a szombathelyi
sakkiskolások végeztek.
December 23-án a tapolcai Csermák József
Rendezvénycsarnok volt a helyszíne a Szünidei Kupa elnevezésű gyermek egyéni sakkversenynek.
A kezdők „A” csoportjának helyezettei (9

induló): 1. Németh Viktor, 2. Lovász Zsófia,
3. Bodó Boglárka, 4. Kölcsey Virág. A „B”
csoportban (8 induló) győzött Németh Áron,
2. Kötéljártó Áron, 3. Gergely Dániel, 4. Tóth
Csongor.
A haladók mezőnyében 12-en vették fel a versenyt.
Az „A” csoportban Buzás Bertalan, Árvai Eszter, Érseki Tamara, Ács Márton volt a sorrend,
a „B” jelű hatosban Érseki Áron, Réti Boldizsár, Csalló Krisztián, Gaál Zsóka a legjobb
négy.
A december 28-án a szintén Tapolcán rendezett Flúgos futam néven futó hagyományos
egyéni villámverseny eredményei:
Gyermek kategóriában (6 fő) a Pápa SE versenyzője, Margl Roland győzött Csalló Krisztián, Érseki Áron előtt.
A felnőttek 14 fős mezőnyében Heiligermann
Gábor lett a legjobb, a bajnok. Az élmezőnyben 2. lett Buzás Bertalan, 4. Kosztolánczi
Gyula.

majd a csoportonkénti két legeredményesebb
jutott tovább a középdöntőbe. Innen már egyenes kiesésben folytatódott a torna. A legjobbak
serleget és pezsgőt vehettek át az eredményhirdetésen. Győzött a Karakt-Air, megelőzve
a Bakony FC-t, a Badacsonyi Szürkebarátok
és a Révfülöp NSE csapatait. Különdíjakat is
osztottak. Legjobb kapus a Bakony FC-től
Horváth László, mezőnyjátékos Kiss Márton
(Badacsonyi Szürkebarát), gólkirály Balla
Tamás (Bakony FC).
Január második hétvégéjén már ötödik alkalommal rendezték a Csarnok Kupa elnevezésű női teremlabdarúgó tornát. Hat női csapat
rúgta a bőrt, körmérkőzéseket játszva. A torna
végén a hazai csapat, a TVSE-Honvéd örülhetett, 4 győzelemmel és egy döntetlennel lett
győztes. Második helyen a győrszentivániak,
harmadikon az ajkai lányok végeztek. A további sorrend: Balatonfüred, Csabrendek, Ugod.
Különdíjak is gazdára találtak. Legjobb
mezőnyjátékosnak a tapolcai Torma Szabinát
választották. A legjobb kapus cím az ajkai Hídi
Jennifernek jutott, gólkirálynő a győrszentiváni Tóközi Tímea lett.

Óévbúcsúztatás sakkgálával
December 27-én a Csermák József Rendezvénycsarnok küzdőterén már hatodik alkalommal rendezték meg a látványos és vidám
hangulatú élősakk-gálát.
Ismét sok érdeklődőt vonzott a december
végi sakkrendezvény a városi rendezvénycsarnokba. Császár László,Tapolca város polgármesterének köszöntője után a látványos élő-

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK-BLOKK:

ig, aztán a fővárosiak próbáltak zárkózni, ám
Müller és a befejező Siklósi megakadályozták
a zárkózást, 45:40 arányú balatonos győzelem
született.
Egyéniben 80 versenyző állt pástra. Az SzL Bau sportolói közül a hazai ranglistavezető
Siklósi Gergely hibátlan és megállíthatatlan
volt, Kalácska Botond 4/2-es teljesítménnyel
zárta a csoportkört. Az egyenes kieséses szakaszból mindketten a nyolc közé jutottak, ott
azonban egymással kerültek szembe. Siklósi
jutott tovább, s a folytatásban sem talált legyőzőre, kadet magyar bajnok lett. Botond a nyolcadik helyen végzett.
A Szalay Gyöngyi által vezetett Sz-L Bau
Balaton Vívóklub női párbajtőr-csapat is kiemelkedően szerepelt, az értékes ötödik helyet
szerezte meg. A Siklósi Enikő, Felker Adrienn,
Siffer Klaudia trió – kadet és junior korosztályúak! – a Pécset búcsúztatta, a Békéscsabától vereséget szenvedett, a helyosztón pedig
győzelem az MTK és a Diósgyőr felett.

A Csermák József Rendezvénycsarnokban
január 18-án került megrendezésre a Tapolca
Grand Prix elnevezésű gyermek egyéni sakkverseny. Az I. korcsoportos leányoknál győzött
Koleszár Bíborka Lovász Zsófia és Kölcsey
Virág előtt. Ugyanebben a korcsoportban a
fiúknál Rieger Richárd, Németh Áron, Gergely
Dani lett a sorrend. A II. korcsoport leány
győztese Varga Sára lett. A fiúknál 1. helyen
végzett Csalló Krisztián, a további sorrend:
Kaszás Gergő, Rohály Csanád .

KÉZILABDA:
U-13-as leány kézilabda utánpótlás csapatunk,
a TVSE az ERIMA gyermekbajnokság 2. fordulójában tapolcai rendezéssel győzelmet szerzett Úrkút ellenében, vereséget szenvedett
Ajkától és Pápától. A 3. fordulóban 1 győzelemmel, 2 vereséggel folytatták a lányok a
küzdelemsorozatot. A verseny helyszíne ezúttal Lenti volt. Győzelem a zalaszentgrótiak
ellen, vereség Lentitől és Pápától.
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sakk-bemutatóval kezdődött a gála, ahol a
tapolcai és a szombathelyi sakkiskolások keltették életre a sakkfigurákat a küzdőtéren elhelyezett hatalmas méretű sakktáblán. A világos
bábukat Lakos Nikoletta sakknagymester, a
sötéteket a tapolcai polgármester vezette. A
parti természetesen nem maradt élő közvetítés
nélkül, hiszen a program megálmodója, Paréj
József, mint ceremóniamester közvetítette a
sakktáblán zajló eseményeket. Az élősakk-parti
döntetlennel végződött, mint minden évben.
A program térsakk-bemutatóval folytatódott. Istvándi Lajos nemzetközi mester ellenfele Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő volt. A felek döntetlenben egyeztek ki.
Villámpartik következtek. Az egyik asztalon
Rédli András párbajtőr-világbajnok küzdött
Gaál Zsóka országos óvodás bajnokkal, és
bizony Zsóka bizonyult jobbnak 2:0 arányban. A másik asztalon két mester, Párkányi
Attila nemzetközi mester és Kosztolánczi
Gyula FIDE-mester sakkozott. A partit 1,5:
0,5 arányban Párkányi Attila nyerte.
Egy kis lazítás következett a programban.
Sor-és váltóversenyekben és labdarúgásban
mérték össze tudásukat a tapolcai sakkiskolások a vasi sakkiskolásokkal, míg a szülők a
kosárlabda-tudásukat vetették össze.
A gála zárásaként négykezes szimultán játszottak 20 táblán- Lakos Nikoletta nagymester, Istvándi Lajos, Párkányi Attila és Bodó
Norbert nemzetközi mesterek, valamint Marton József FIDE-mester közreműködésével.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Szilveszteri futás

Év végi malackodás a tóparton,
„különös szilveszter” a Fő téren
A 2013-as esztendőt is vidám hangulatban, színes és változatos programok közepette búcsúztatták Tapolca polgárai és az
idelátogató vendégek, turisták.

Fotó: N. Horváth

Szakértő böllérek, érdeklődő emberek
A Szőke András színész-filmrendező által levezényelt „malackodás” nagyon sok
érdeklődőt vonzott a tópartra december
29-én délelőtt. Volt is látni- és megkóstolni
való! Míg a böllérek óriási érdeklődés mellett láttak hozzá a hatalmas „termetű” disznó felbontásához, addig a kolbásztöltő versenyre nevezett hat csoport bemutatkozással egybekötött odaadással gyürkőzött neki
a feladatnak. A közönséget nemcsak a sajátos humorú és látásmódú műsorvezető késztette nevetésre, de a kedvet a finom pálinka
is feltüzelte. Volt ének- és táncverseny, zenekarok léptek fel, majd a Kinizsi Táncegyüttes műsorát követően máglyát is gyújtottak.

Észrevettük,
szóvátesszük...
Egy érintett tapolcai olvasónk hívta föl a
figyelmünket a Régi Temetőben történtekre.

Ez a nap nemcsak a
december 31-ei Malomtóúszáshoz és a családi
futóversenyhez bizonyult
jó alapozásnak, de a Fő
téri közös szilveszter éjszakához is. A hatalmas,
táncos kedvű, trombitát
fújó, szilveszteri álarcot
viselő tömeget éjfélkor
Császár László polgármester és az Irigy Hónaljmirigy műsora köszöntötte. Az óév vidám
hangulatban búcsúzott és
Fotó: N. Horváth
fergeteges jókedvvel köszöntött be a 2014-es A vidám és ötletes bemutatkozásnak meg is volt
esztendő.
NHE a sikere

Fotó: N. Horváth

Boldog új évet!

Képek és versek a Balatonról
Élénk érdeklődés mellett adott otthont
– a Magyar Kultúra Napja alkalmából –
Németh Anna és Németh István Péter
KÉP-VERS című kiállításának a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási
Központ január 23-án.
A szép számú érdeklődőt Sági István,
városunk alpolgármestere köszöntötte. Megnyitó gondolataiban a képzőművészet és irodalom szépségének, értékeinek felvázolása
után külön is méltatta a két művészt, hangsúlyozva, „mélyen meghajolva” ismeri el
azt a munkát, munkásságot, ami a tárlaton
is látható, illetve a kötetből olvasható volt.
A rendezvény két főszereplője pusztán

„művészi rokonság”-ban áll, azonban megegyeznek abban, hogy Anna a festészetben,
míg István az irodalomban örökíti meg a
balatoni, a „füredi” mindennapok apró szépségeit a maga eszközeivel.
A taliándörögdi születésű, ám Balatonfüreden élő képzőművész alkotásai ihlették
és adták az ötletet Németh István Péternek,
hogy megalkossa hozzá a kötetté dagadó
műveket, amelyekből közkívánatra fel is
olvasott a hallgatóság nagy örömére.
A KÉP-VERS című tárlat nívóját a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusainak előadása emelte és színesítette.
Dancs István
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Fotó: Tapolca Kft.

Hajrá!
A következő lapzárta időpontja: 2014. február 20.

Fotó: Dancs

Több, mint egy méter magasan tornyosul a szemét a félreeső helyen a
temetőben
Úgy gondoltam, utána fogok járni a
dolognak, így kimentem a helyszínre. Az
„átkeresztelt” Tanúhegyek (egykori Bacsó
Béla) utca felőli bejárattól jobbra, rövid séta
után található egy konténer, amelybe a temetői hulladékot elhelyezhetik az elhunytak
hozzátartozói.
Ennek ellenére a gyűjtőobjektumtól néhány méterre, kissé félreesőbb helyen, olvasónk kerítésétől talán 1 méter távolságra
nagyobb mennyiségű szemetet halmoztak
föl. Mivel főleg gyúlékony anyagokat hordtak oda, így fokozott a tűzveszély is… hab
a tortán, hogy a szeméthalmot fák ölelik
körül.
Szomorú, hogy szeretteink végső nyughelyén sem vagyunk képesek betartani a
„játékszabályokat”, veszélyeztetve a természetet és mások magántulajdonát (természetesen ezúttal is tisztelet a kivételeknek).
Dancs István

Futóversennyel és a 4. alkalommal rendezett Malomtóúszással búcsúztatták az
óévet mindazok, akik szilveszter délelőttjén ezt a sportos, vidám, csobbanásos
programot választották: akár résztvevőként, akár szemlélőként.
Pontban 10 órakor rajtoltak a legkisebbek
a szokásos tókörrel. Ki szülővel, nagyszülővel, a kicsit nagyobbak önállóan. Futásukat, befutásukat szurkolás, zeneszó és taps
kísérte. A felnőttek egyéni és váltóversenyének indításakor a hangulat tovább fokozódott. A futókat inspiráló dobszó és buzdítás itt sem maradt el. Minden kilométer
teljesítését követően és a váltásokkor nagy
volt az ünneplés a nézők részéről. A szervezők forró teával, forralt borral és zsíroskenyérrel vendégelték meg a futóverseny
résztvevőit. A színpadon került sor az eredményhirdetésre. A váltófutás kategória
győztese a Berta Attila, Berta Péter, Boldizsár Tamás trió lett. Második helyen zárt a
Takács Gábor, C. Enrico, Molnár István,
Fülöp Kristóf kvartett, a dobogó harmadik
fokára pedig a „VECSIHO” Vers-CsipszerHorváth összetételű csapat állhatott. Női
kategóriban Bárány Nóra, Papp Tímea,
Baksai Zsuzsanna lett a sorrend. A férfiaknál Tulok Mátyás állt a dobogó legmagasabb fokán, második Vers Róbert, harmadik
Damsits Krisztián lett. Gyermek kategóriában Kovács Ákos nyert.
Antal Edit
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Sági István alpolgármester méltatta megnyitójában a két művész munkásságát

A Tapolca VSE Természetjáró Szakosztály
februári túraterve
1-jén „Téli Tihany 20/15/10” túra; 8-án Nagyvázsony-Kab-hegy-Nagyvázsony; 15-én
Balatonakali-Dörgicse-Zánka; 22-én Szigliget
Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/
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