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Magyarságunk lényege:
a szabadságszeretet
– Az egyik legszentebb, legigazibb és legőszintébb ünnepünk március 15-e –
mondta ünnepi beszédében Sági István
alpolgármester március 15-én a Tamási
Áron Művelődési Központban.
– Ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. Egy
olyan népről beszélünk ma, amely Európa
közepén megálmodta a „békét, szabadságot és
egyetértést”. Kokárda, Nemzeti Dal, Táncsics
Mihály, Pilvax-kávéház, Petőfi Sándor, Jókai
Mór, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, for-

radalom, Márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum,
szabadság – ezekről a fogalmakká vált szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut
eszébe: akkor, ott a magyar nép sorsot választott. Nem kért többet a hazugságokból, az
elnyomásból és nem kért többet abból, hogy
másodrendű polgár legyen a hazájában és
Európában. A magyar nép öntudatra ébredt!
– hangsúlyozta az ünnepi szónok.
/Összeállításunk a 4. oldalon A nemzetért
cselekedni, áldozatot hozni a bátrak erénye
címmel./

Fotó: MTI

Képünkön a tapolcai küldöttség tagjai dr. Kövér László házelnökkel (középen)
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek mel mutatkozott be, amelyben a város esélyTanácsa által odaítélt „Befogadó telepü- teremtő programjaival, a befogadással, a
lés” kitüntető címet Dunakeszi és Buda- toleranciával és az elfogadással ismerkedhettek meg a rendezvény résztvevői.
örs mellett Tapolca Városa is elnyerte.
A városnak esélyegyenlőségi programja
A díjat március 13-án a Parlamentben
dr. Kövér László házelnök, a rendezvény is van. Ebben a fogyatékkal élők érdekében
fővédnöke adta át a tapolcai küldöttséget kitűzött célokat is meghatározza.
/Írásunk a 3. oldalon „Nem baj, hogy
vezető Császár László polgármesternek.
A díjátadó ünnepségen Tapolca egy film- nem vagyunk egyformák” címmel./

Az Év Állatmenhelye 2013

Fotó: Havasi

Lovas huszárok az ünnepi felvonuláson

Sándor-napi bormustra
Harmincnégy bor volt a „főszereplője” a
Tamási Áron Művelődési Központban
március 18-án megtartott Sándor-napi
bormustrának.
Az idei seregszemlén a magas termé-

szetes cukortartalmú szőlőből készült
borkülönlegességek kerültek a kóstolási
listára.
/Írásunk az 5. oldalon Jó minőségűek lettek a borok címmel./

Fotó: veol.hu

Az Év Állatmenhelye 2013 díjat dr. Horváth László, a Magyar Állatorvosi
Kamara főtitkára és dr. Színesi András, a Magyar Állatorvosi Kamara
Pannon Területi Szervezetének alelnöke adta át Ulrike Vollnernek, az
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnökének
A tapolcai Sebronban lévő állatmenhely teljes gondozás, gondoskodás közel százméltán kapta meg a legjobbnak kijáró húsz kutyának és negyven cicának ad biztos fedelet és élelmet.
díjat 2013-ban.
/Írásunk az 3. oldalon Az év legjobb állatAz Ulrike Vollner vezette menhelyen lévő
kutyák, macskák igazi átmeneti otthonra menhelye díj Tapolcára, a Sebronba került
találtak. A szeretettel párosuló felelősség- címmel./

Fotó: Dancs

Indul a bormustra. Középen Gálné Dingisz Éva, Az Év Bortermelője 2013
cím birtokosa

VIII. Tapolca Tavasz – április 25-27. Tópart
Elfeledett mesterségek fesztiválja a jazz és világzene kíséretében

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Korszerű közvilágítás,
jelentős megtakarítás

Megújult
parkolók
– A Wesselényi utcai, valamint a Petőfi utcai
parkoló felújítása önerőből valósult meg –
hangsúlyozta Császár László polgármester
február 28-án a parkolók átadásán.
Míg a Wesselényi utcaiban 19 db parkolóhelyet alakítottak ki, addig a Petőfi utcaiban 11 db
áll a lakosság rendelkezésére. Megújult a burkolat, megoldották a csapadékvíz-elvezetést is.
– Azt, hogy saját erőt tudtunk fordítani a felújításra, nagyban elősegítette a kormány adósság-konszolidációs törekvése, azaz az önkormányzatok adósságának átvállalása. Az így
felszabadult forrásokat Tapolca városa a fejlesztésekre tudta fordítani. Reméljük, hogy az
elkövetkezendő időszakban is lesz olyan saját
erőforrása a településnek, amellyel a további
fejlesztéseket tudjuk finanszírozni – mondta a
polgármester.
– Közterületeket, parkokat kívánunk felújítani, új járdákat szeretnénk építeni, de sok feladat vár megvalósításra a Barackos Lakóparkban is. Ha lesz kellő pályázat, mi az önerőt –
úgy mint eddig is – biztosítani fogjuk ahhoz,
hogy ilyen és ehhez hasonló fejlesztések, beruházások megtörténhessenek Tapolcán – tette
hozzá Császár László.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke az átadáson „időutazásra” hívta a jelenlévőket. Nemcsak
a vasútállomás előtti áldatlan állapotokat idézte meg, de a főutca rossz állapotú járdáit, útját
és a többi utcát is. – Az elmúlt 10 évben óriásit
fejlődött a város úthálózata, méltán lehetünk rá
büszkék. Különösen akkor, amikor – járva a
megyét – látom, hogy másutt milyenek az útviszonyok – hangsúlyozta.
NHE

– A város közvilágítását érintő, több, mint
350 millió forint összköltségű (85% uniós
támogatás, 15% önrész) fejlesztés indult el
Tapolcán – tudtuk meg azon a sajtótájékoztatón, amelyet Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke és Császár László polgármester
tartott március 3-án a Városházán.
– Az Önkormányzat az „Épület-energetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” tárgyú felhívásra 2013 februárjában nyújtott be pályázatot az Új Széchenyi
Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül. A programjavaslatot a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság,
támogatásra alkalmasnak ítélte – mondta Császár László polgármester. – A „Közvilágítás
korszerűsítése Tapolca városában” című, európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás során a meglévő lámpatesteket
újra cserélik. A korszerű, LED lámpatestek
jelentős energiamegtakarítást fognak eredményezni – hangsúlyozta a polgármester. – Ezzel
az átállással mintegy 38%-os megtakarítás
érhető el. És ha ehhez még hozzátesszük azt
is, hogy mivel az árambeszerzést is megpályáztattuk és kedvezőbb áron kapjuk már az áramot, ez a megtakarítás akár 50%-os is lehet.
Az itt felszabaduló összegből újabb fejleszté-

seket tudunk majd indítani. Mivel a Barackos
Lakóparkban még nincs közvilágítás, szeretnénk azt az ígéretünket megtartani, hogy ott
még ebben az évben elindítjuk annak kiépítését – ígérte a polgármester.
Lasztovicza Jenő a beruházás fontosságát
hangsúlyozva arra hívta fel a figyelmet, hogy
hazánk nagyon energiafüggő ország, és mivel
azt többnyire külföldről vásároljuk, ezért is
nagyon fontos a takarékosság. A Kormány
folytatni kívánja azokat a programokat, amelyekkel azokat a lakóházakat és társasházakat
támogatja, amelyek tenni akarnak azért, hogy
az energiamegtakarításuk növekedjen. A nyílás-zárók cseréjének, az épületek szigetelésének
szorgalmazása is ezt a törekvést szolgálja.
A következő ciklusban 40 milliárd forintos
projektet indít el a kormány a megvalósítás
érdekében. – Tapolcán is arra bíztatok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel. Az a cél, hogy
2020-ig minden társasház energiatakarékos szigetelést kapjon az országban. Ehhez uniós
támogatások is várhatók – tette hozzá az
országgyűlési képviselő.
A tapolcai közvilágítási hálózat fejlesztésére indult projekt július 31-én fejeződik be. Ez
alatt az idő alatt 1838 lámpatestet cserélnek le
úgy, hogy közben az energiaellátás zavartalan
marad.
NHE

TAPOLCAI JÁRÁSI HIVATAL

TÁJÉKOZTATÁS
Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr 2014.
április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.
A választópolgár szavazáson való részvételének elengedhetetlen feltétele, hogy igazolja
személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy vezetői engedéllyel és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal).
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy okmányaik érvényességi
idejét szíveskedjenek ellenőrizni.
A Tapolcai Járási Hivatal Okmányirodai

Osztályán – a választás napjáig – teljes munkaidőben – ügyfélfogadási időtől függetlenül
– biztosítok lehetőséget az érvényességi idő lejárata miatti okmánycsere ügyintézéséhez.
Tapolca, 2014. március 13.
Tisztelettel:

Óvodai beíratás a 2014/2015-ös tanévre
Tisztelt Szülők!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtesülete egyetértésben az óvodák vezetőivel, a 2014/2015-ös nevelési évre történő
óvodai beiratkozás és az azt megelőző „nyílt
napok” időpontjait az alábbiakban határozza meg:
A Tapolcai Óvoda „nyílt napjai”: Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye: április
07. 9-11 óráig; Tapolcai Óvoda Szivárvány
Tagintézménye (Alkotmány utca): április 08.
9-11 óráig; Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye: április 10. 9-11 óráig; Tapolcai
Óvoda Szivárvány Intézményegysége (Dobó
tér): április 11. 9-11 óráig; A Szent Erzsébet
Óvoda „nyílt napjai”: március 27-én és április 9-én 8.30-10.30 óráig.
TAPOLCAI ÓVODABEIRATKOZÁSI
IDŐPONTJA ÉS HELYE: április 23. (szerda) 9.00-16.00 óráig, április 24. (csütörtök)
9.00-16.00 óráig. Barackvirág Tagintézmé-

nye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.; Kertvárosi Tagintézménye: 8300 Tapolca, Darányi u. 4.;
Szivárvány Tagintézménye: 8300 Tapolca,
Alkotmány u. 9.; Szivárvány Intézményegysége: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
SZENT ERZSÉBET ÓVODA BEIRATKOZÁSI IDŐPONTJAI ÉS HELYE: április 23 (szerda) 9.00-16.00 óráig, április 24.
(csütörtök) 9.00-16.00 óráig. Szent Erzsébet
Óvoda, Tapolca, Templom domb 2.
Az óvodák felvételi körzete: Tapolca város
és Raposka község közigazgatási területe.
A gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben
részt venni.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát), születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát,a szülő személyi azonosí-

tó és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkeznek vele), sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői véleményt.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapja a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanap.
Az óvodákat bemutató tájékoztató kiadvány megtalálható az óvodákban, bölcsödében, a gyermekorvosi rendelőkben és a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal portáján.
További felvilágosításért forduljanak bizalommal az Önkormányzati és Igazgatási Iroda
munkatársaihoz, valamint az Óvodák vezetőihez.
Tapolca Város Önkormányzata nevében:
Tisztelettel:
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
87/511-415
Hatósági Osztály: Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:
Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/510-903, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 87/511-280 ; Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert
87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter
87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@lab.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes:
Zsadányiné Kovács Judit
87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.
Tel.: 06-87/414-485
E-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 13.00-17.00 óráig, kedd: 7.3017.00 óráig, péntek: 7.30-12.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

AKTUÁLIS

Fejlesztések
a Római Katolikus Plébánián
Terveket körvonalaztak a tapolcai egyházi
objektumok felújításáról. A Veszprémi Érseki Hivatalban történt megbeszélésen részt
vett dr. Márfi Gyula érsek; dr. Mail József
gazdasági helynök; Rajmon Viktor építész;
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a
megyei közgyűlés elnöke; Császár László,
Tapolca Város polgármestere; Papp Zoltán,
Tapolca Város főépítésze; Szakács Péter plébános Tapolca.

A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések által Tapolca és környéke lakói hitéletének élénkítése által összetartó közösséget
építsenek. Közösségi terek kialakításával a
régió lakosságát, civil szervezeteit bevonják a
megvalósítandó programokba.
Az „Oratórium” projekt törekszik a plébánia és a város fejlesztési koncepciójának kölcsönös összehangolására is. Sajátosan kapcsolódna a város korábbi projektjeinek meg-

Az év legjobb állatmenhelye díj
Tapolcára, a Sebronba került
A tapolcai állatmenhely nyerte el Az Év
Állatmenhelye 2013 díjat, amelyet Ulrike
Vollner, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke vett át február
28-án a Hévízen megrendezett állatorvosi konferencián.
A menhely tevékenységét dr. Horváth
László, a Magyar Állatorvosi Kamara főtitkára és dr. Színes András, a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezet
alelnöke méltatta. Szóltak arról, hogy a
menhely szigorú szabályok szerint, de az
állatok iránt érzett felelősséggel és szeretettel működik. Az Alapítvány a számlájára
befolyt összeget nem reklámokra, hanem a
működtetésre, az állatok ellátására fordítja.
Ulrikét, a menhely vezetőjét jól ismerik
Tapolcán. Sokan tudják róla, hogy milyen
óriási küzdelmet kellett vívnia azért, hogy
itt, Magyarországon is elfogadják az
emberek azt, amit szülőhazájában, Németországban megtapasztalt, hogy a „megszelidített” állatainkért felelősek vagyunk.
Az, aki napjainkban ismerkedik meg a
menhellyel, el sem tudja képzelni, hogy a
’90-es évek végén milyen állapotok ural-

Fotó: veszpremiersekseg.hu

Új gépsor,
új munkahelyek

Képünkön a projektmegbeszélés résztvevői
A komplex közösségi tér kialakításának ötletét a Néri Szent Fülöp által szervezett oratóriumok inspirálták. A projekt során a tapolcai
Római Katolikus Plébánia területén egy kedvelt lelkiségi találkozó helyet szeretnének
kialakítani a város és környéke lakóinak.
Időrendben az elsőben, az ún. ifjúsági házban lelkészlakásokat fognak kialakítani, majd
a Legényegylet volt épületében hoznak létre
közösségi programok (színdarabok, hangversenyek, iskolai, óvodai ünnepségek stb.) rendezésére alkalmas helyiséget.
Ezután kerül sor a plébániaépület felújítására és zarándokszállások létrehozására is.

valósítása során felújításra került szomszédos
ingatlanokhoz: többek között a közeli P+R
parkoló használatához zarándokbuszok részére. Tematikus kapcsolódás kialakítása lenne lehetséges a felújított Tópart és környékbeli intézmények városi rendezvényeihez.
Karakterisztikus kapcsolódás lehetséges a
régió turisztikai fejlesztési irányvonalaihoz:
kerékpáros, gyalogos programok szervezése
a zarándokszállásra érkezőknek, a környékbeli szőlőhegyi kápolnák látogatása borkóstolóval, kikapcsolódás a felújításra kerülő
strandfürdőben.
Forrás: veszpremiersekseg.hu

kodtak ott. Csontsovány, harapós kutyák,
bűz, penészes étel és félbehagyott építkezés.
Ezt az örökséget vette át Ulrike, és
teremtett Trümperné Bogdán Mariann
önkéntessel, a „jobb kezével” együtt egy
olyan menhelyet, amely méltán érdemelte
ki a legjobb címet. A tiszta, fedett és tágas
kenelekben barátságosak a kutyák, van
műtő, betegszoba és konyha is. Jól érzik itt
magukat nemcsak a kutyák, de a macskák
is. A menhely látja el a gyepmesteri feladatokat. Itt minden nap munkanap, hiszen
az állatokat gondozni, etetni kell. Ebben a
feladatellátásban – mellékállásban – még
két embernek teremt munkalehetőséget a
menhely.
Ulrike a németországi kapcsolatai révén
folyamatosan adja örökbe oda a kutyákat,
macskákat, több a külföldi új gazda, mint
a magyar.
A gondoskodó női kéz, az odafigyelő szeretet, a maximalizmus, az elhivatottság és a
profizmus olyan körülményeket teremtett a
tapolcai menhelyen, hogy azt bátran nevezhetjük ma már az állatok otthonának is.
N. Horváth Erzsébet

A Bakonyerdő Zrt. Befag tapolcai parkettagyárában március 17-én ünnepélyes
keretek közt állították munkába azt a
fedőréteg-táblásító új gépet, amely nemcsak a termelés mennyiségének növekedését segíti elő, de három új munkahelyet is
„teremtett”.
– A vállalat vezetésének jövőbeni tervei
között szerepel, hogy a gyárban megújítják a
teljes technológiát – mondta dr. Jung László,

a tulajdonosi jogokat gyakorló FB Agrár és
Turisztikai Befektetési Főigazgatóság ügyvezetője.
Császár László polgármester az átadáson
hangsúlyozta, hogy a gyár 80%-ban külföldre szállít, azaz a jó minőségű parketta piacképes. Lasztovicza Jenő, a térség országgyűlési képviselője, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke is üdvözölte az új, 110
milliós gépsor üzembe helyezését. NHE

„Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák”
Idén első alkalommal, március 13-án adták
át a Parlamentben a „Befogadó település”
kitüntető címet, amelyet a Feszt (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) ítél
oda azoknak a városoknak, akik sokat tesznek a fogyatékkal élőkért.
A díjat a rendezvény fővédnöke, Kövér
László házelnök adta át Dunakeszi, Budaörs és
Tapolca polgármestereinek. A tapolcai delegációt Császár László polgármester vezette,
aki elmondta, hogy a díj ösztönzi a települést
arra, hogy a jövőben még inkább odafigyeljenek a fogyatékkal élő emberekre. Megköszönte Horváthné Somogyi Ildikónak, az ÉFOÉSZ
alelnökének, hogy tevékenyen segíti az Önkormányzat ilyen irányú munkáját. Ennek eredményeképpen jöhetett létre az egyelőre csak
Tapolcán működő Kulcs Program, amely
három fogyatékos fiatalt készített fel és vezetett be az önálló életbe.
A rendezvényen egy filmmel mutatkozott be
Tapolca az alábbi szöveggel:
„Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák,
talán unalmas is lenne a világ, ha mindenben
egyetértenénk. Ahogy magamat szeretem,
téged is úgy fogadlak el. Gyökereink összeérnek a föld mélyén, s a nap is ugyanúgy simogatja szirmainkat.” (Simon András grafikusművész)

Ezt vallja Tapolca, ez a Balaton-felvidéki
kisváros a toleranciáról, a befogadásról és az
elfogadásról. Önkormányzatunk célja, hogy
támogassa az esélyteremtő programokat, településünk hátrányos helyzetű csoportjainak
érdekében. A fogyatékossággal élők társadalmi befogadása számunkra ugyanúgy fontos,
mint a gyerekeké, nőké, romáké vagy az időseké. Tapolca Városa rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, ami elemzi a helyi hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, és meghatározza az érdekükben megfogalmazott, elérni kívánt célokat. Ebben a munkában igazi
összefogás tapasztalható meg a város nem
önkormányzati fenntartású intézményeivel,
civil szervezeteivel. Velük együtt igyekszünk
érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét
a társadalmi élet minden területén.
Az elmúlt tíz esztendőben nagy számban
sikerült olyan beruházásokat végrehajtani,
amelyek az esélyegyenlőségi célcsoportok számára is igen hasznosak, különösen pedig a
mozgássérültek számára azok, hiszen az addig
számukra megközelíthetetlen épületek akadálymentesítetté váltak. Velük együtt mindezek haszonélvezői lettek az idős emberek,
kisgyermekes és babakocsival közlekedő szülők is. Ma már nem gond számukra a bejutás
a pályázati támogatással és önkormányzati

saját erőből felújított Ringató Bölcsődébe, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolába, a Wass
Albert Könyvtárba, a Belvárosi Irodaházba, a
Tamási Áron Művelődési Központba, az
Önkormányzati Közös Hivatalba, a Járási Kormányhivatalba, a Földhivatalba, a Csermák
József Rendezvénycsarnokba, vagy a Városi
Moziba sem. A fizikai akadálymentességen túl
a legtöbb helyen megvalósult az infokommunikációs akadálymentesség is.
Nagy hangsúlyt fektet a város a kisgyermekek, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei elhelyezésére. Felvételnél előnyt
élveznek az egyedülálló szülők, a családban 3
vagy több gyermeket nevelők, a családgondozásban részesülők, a nem megfelelő fejlettségű gyermekek, a beteg szülők vagy nagyszülők által nevelt kisgyermekek. Az idősek érdekében többféle szolgáltatást nyújt a város a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
keretein belül. Ilyen az étkeztetés házhozszállítással, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszer
kiépítése, az idősek nappali ellátása, az idősek
klubja. De ennek az intézménynek a feladata a
hajléktalanok átmeneti szállásának működtetése is, amelynek felújítása és férőhelybővítése
jelenleg is folyamatban van.
A fogyatékkal élő emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja.
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AZ ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület
a térségben élen jár a fogyatékkal élők foglalkoztatásában. Az általuk biztosított munkahelyen megváltozott munkaképességű, látás-,
hallás-, értelmi- és mozgássérült emberek is
dolgoznak. Sokak számára igazi kincs az egyesület által biztosított „Segítünk” Támogató
Szolgálat, amely nem jelent mást, mint a
fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben történő segítését.
Igazi kuriózum a Tapolcán megvalósított
Kulcs Program, amely mára sikertörténet lett.
Három értelmi fogyatékos fiatalt segített
önkormányzatunk olyan módon, hogy lakást
biztosított számukra, hogy mentoraik felügyelete mellett megkezdhessék önálló életüket.
A kezdeményezés egyedülálló és példaértékű.
Az élet bebizonyította, hogy a program életképes, hiszen a fiatalok az elmúlt három évben
teljes értékű tapolcai polgárok lettek, akiket
nagyon sokan ismernek és szeretnek városszerte. Részt vesznek a kulturális életben, dolgoznak, szórakoznak, csekket adnak fel, kertet művelnek, vásárolnak, főznek, sportolnak.
Úgy élnek, mint bárki más. Így nem kétséges,
hogy a kezdeményező ÉFOÉS-szal közösen,
ezt a munkát folytatni kell Tapolcán. Mert nem
baj, hogy nem vagyunk egyformák…
Kovács Melinda
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A nemzetért cselekedni, áldozatot hozni a bátrak erénye
A tavalyi évhez hasonlóan idén sem volt
kegyes az időjárás a márciusi hősökre emlékezőkhöz. Tapolcára szerencsére csak a szél
jutott, de ez is elég volt ahhoz, hogy átrendezze az ünnepséget.
A szélben lobogó zászlók jelezték a hagyományőrző lovas felvonulás kezdetét, amely a
Juhász Gyula utcából indult, végigvonult a
Halápi és Iskola úton, majd megérkezett a Fő
térre, ahol a Nyírettyű Népzenei Együttes
muzsikája várta a lovasokat és a csekély számban megjelent, időjárás viszontagságaival
dacoló bátrakat. Egy tíz fős külföldi turistacsoport mellett álltam, akik hangos tapssal és kurjongatással fejezték ki tetszésüket, amikor a
hagyományőrzők olyan kardpárbajt prezentáltak, amelynek végén eldördültek a puskák, sor
került a díszlövésre.
A Szentháromság-szobortól ezután a Régi

Fotó: Havasi

Az ünnepi beszédet Sági István alpolgármester mondta

temetőig vonult a menet, ahol Miltényi József
huszárkapitány sírjánál koszorúkat helyeztek
el. A néma főhajtás talán legmeghatóbb pillanata volt, mikor a Miltényi család legifjabb tagjai egy dalt énekeltek hős ősük emlékére.
A koszorúzás után, a időjárásra való tekintettel módosított útvonalon, a Tóparton folytatódott a megemlékezés. Az Alsó-tó partján
koszorút helyeztek el Török János honvéd
alezredes és Török Antonius Flórián honvéd
százados emléktáblájánál, majd ágyúlövéssel
jelezték a ma élők, hogy nem feledik a múltat, és büszkén gondolnak a forradalom nagyjaira. Az előzetesen a Köztársaság térre megálmodott ünnepi műsort végül – a Kossuthdombormű megkoszorúzása után – a Tamási
Áron Művelődési Központban tartották, amelynek aulájában a műsor kezdetéig a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar fokozta az ünnepi hangulatot.
Sági István alpolgármester a színházteremben megtartott ünnepi beszédében a dicső márciust megidézve a jelenről is szólt. – 1848.
március 15. hatalmas pillanat volt, a nemzet
nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy csodálatos másodpercre. A több évszázadnyi elnyomás után a nemzet megtalálta önmagát.
Mi pedig most itt állunk Petőfire, Kossuthra, Táncsicsra és az újonnan magukra öltött
zubbonyokban masírozó honvédokra gondolva és emlékezve, itt, Európa szívében. 166 év
telt el azóta. Túlélt a nemzet két vesztes világháborút, egy igazságtalan békediktátumot és
egy pártállami diktatúrát. Eltávozott a hazából
több millió magyar, több millió pedig úgy lett
hazátlan kisebbségi, hogy szülőföldjét soha el
nem hagyta, csak a határ lépett át felette. Túléltük, itt vagyunk, ha megfogyva is, de még
elegen, hogy Magyarországot – immáron
sokadszor – újjáépítsük. A magyar szabadság
eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él
a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonos-

Ünnepélyes átadás a Hősök terén
Egy sikeres, több, mint 7 milliós pályázat
segítségével megújult a Hősök tere még
tavaly év végén. A tér ünnepélyes átadására a tavasz kezdetén, március 14-én került
sor.
Mint Császár László polgármester elmondta, a Balaton Fejlesztési Tanácstól nyert összegből, illetve az önerőből új burkolatot kapott a tér,
akadálymentesítették. Új fákat, egynyári, valamint évelő növényeket ültettek el. Így a városközpont egyik fontos tere már megszépülten
várja az itt élőket és az idelátogató vendégeket
is. A tér egyik sarkában egy olyan oszlopot helyezett el a város, amelyen a partner-, illetve testvértelepülések neve mellett az irány és az a
távolság is rajt van, amennyi Tapolca és köztük

van. Majd arról szólt a polgármester, hogy egy
újabb pályázat segítségével tervezik az itt található Hősök-szobrának a felújítását is.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is örömének adott hangot. Mint kiemelte, a térfelújítás
fontos állomása a város azon törekvésének,
hogy megszépítse, komfortosabbá tegye a települést. Ezt a törekvését már számtalan megyei
és országos díjjal is elismerték.
A köszöntők után az ünnepélyes átadás a
nemzetiszínű szalag átvágásával folytatódott.
Majd a testvérvárosokat megidéző oszlopra a
jelenlévő iskolásokkal közösen kötött nemzetiszínű szalagot Lasztovicza Jenő és Császár
László.
NHE

ságunk szerves része lett – hangsúlyozta az
ünnepi szónok. Majd március 15-ei üzenetét is
megfogalmazta:
– Márciusi ünnepünk legfőképpen arra
figyelmeztet bennünket, harmadik évezredbelieket, hogy legyen egy szív és egy akarat minden igaz és hazáját szerető magyar életében.
Nagyot vétkezik, aki rontja a nemzet belső és
határokon kívüli esélyét, aki magyart magyarral akar szembeállítani. Amikor március 15-re
emlékezünk, nem csupán a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is látnunk kell magunk
előtt. Magunk elé kell idéznünk azt a számta-

lan elszánt és tenni akaró embert, aki Petőfi,
Jókai vagy Vasvári Pál szavait hallgatta. Magunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely
bennük az ország, a nemzet jobbá tételére felbuzdult. El kell hinnünk, ha jobb lesz az
országnak, akkor jobb lesz a városunknak, és
jobb lesz magunknak és a családunknak is.
Csak közösen érhetünk el eredményt – figyelmeztetett Sági István.
Az ünnepi beszédet követően a Kinizsi
Táncegyüttes és Kulturális Egyesület adott
műsort Burszán Botond és Havasi Marcell
közreműködésével.
Havasi Gábor

Fotó: Havasi

A tánccal megelevenedett a dicső múlt

Ismerőim és ismerőseim
„Azért is tartom nagy kincsnek e kötetet, mert
benne feltárul a régmúlt és a közelmúlt számos történése, megismerkedhetünk olyan kiemelkedő személyek életútjával, akik méltók
arra, hogy megmaradjanak emlékezetünkben” – olvasható Császár László Előszavában az Ismerőim és ismerőseim című Reindl
Erzsébet által írott kötetben, melynek bemutatójára március 24-én a Wass Albert
Könyvtárban került sor.

Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke nem pusztán a könyvben, hanem a hallgatóság előtt is részleteiben
szólt Reindl Erzsébet életútjáról, munkásságáról, a Szent György-hegy védelmében végzett tevékenységétől, a honismereti táborok
szervezésén át a helytörténészi tevékenységéig, beleértve több ezer fotóját is.
A napvilágot látott kötetről, annak struktúrájáról, tartalmáról, mélységi mondanivalójáról

Fotó: Dancs

Császár László polgármester is méltatta a könyv szerzőjét, munkásságát, életútját

Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínű szalagot Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke és Császár László polgármester vágta át
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A zsúfolásig megtelt első emeleti nagyteremben helyet foglalókat elsőként Hangodi
László történész, muzeológus köszöntötte,
majd Császár László polgármester méltatta
városunk ny. tanítónőjét, helytörténészét, a példaképet, az „igazi közösségi embert”, aki többek közt Tapolca Városért és Pro Comitatu
kitüntetésben is részesült, de kiérdemelte a
Honismereti Emlékérmet is. A település első
embere utalt rá, örül, hogy a könyv megjelenésében a város vezetése is segíthetett.
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fogalmazta meg gondolatait Tölgyesi József főiskolai docens, a kötet szerkesztője. A könyv első
részében cikkeket, tanulmányokat és közleményeket fedezhet föl az olvasó, a második részben tapolcai életrajzok, könyvtári aprónyomtatványok találhatók.
A könyvbemutató második részében Hangodi
László beszélgetett a mű szerzőjével a kezdetektől a lokálpatriotizmusán át élete egyes állomásáig, a jelenről, a kötetéről és a megvalósítandó tervekről.
Dancs István
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Csendes emlékezés
Szencz Lajosnéra, Cunira…
Fájó szembenézni azzal a ténnyel, hogy
akit sokan ismertek, tiszteltek, becsültek,
szerettek, nem lehet közöttünk többé.
Nem búcsúzunk, mert valamennyien
vagy sejtjük, vagy érezzük, vagy hisszük,
hogy az ember élete szellemi-lelki értelemben a halállal nem érhet véget!
Mi, a barátok, a kollégák, a tisztelőid
pedig emlékeink közt keresgélünk. Hiányzik majd a szájad szegletében megbúvó
csintalan mosoly, a pajkos kacsintás, mely
azt jelentette: nyugi, megoldjuk. Az utánozhatatlan fejmozdulat, amellyel jelezted,
hogy valami fontosat szeretnél mondani, a
bölcs tanácsaid, a tudásod, a beszélgetések,
a lehetetlent nem ismerő örök optimizmusod, a lendületed mind-mind nagyon fognak hiányozni valamennyiünknek. A Téged
ismerők a színes egyéniséged emlékét fogják őrizni a szívükben. Fáj, hogy életutad az
életed tartalmassága ellenére rövidre szabatott. Betegségedet türelemmel és kitartással
Szencz Lajosné
viselted olyannyira, hogy sokan hosszú
(1946-2014)
ideig nem is tudtak róla.
Kedves Cuni! A Te lélek-virágod nem úgy hervadt el, ahogy az ősi törvények szerint
az génjeinkbe kódolva van, hanem idő előtt lehajolt érte és leszakította azt a Jóisten.
Leszakította, hogy a paradicsomi virágos-kertjében e virág színeiben, illatában nap, mint
nap közelről gyönyörködhessen, hogy lelked szirmai megpihenhessenek, de soha ne hervadhassanak el, s azokat jutalomból az idők végezetéig fényes angyalok az égi örök élet
vizével locsolgathassák!
Nyugodj békében!
Polgármester kollégáid

Évfordulók
1984. március 1.
30 éve
Próbaüzem a KÖSZIG új bazaltgyapotgyártó üzemében.
1884. március 2.
130 éve
Ekkor kezdték meg az iparos tanulók oktatását,
miután 1883-ban megszűnt a tanonciskola. A tanulók száma 137.
1894. március 4.
120 éve
A tapolcai izraelita hitközség közgyűlése dr. Singer Bernátot választotta rabbivá.
1859. március 5.
155 éve
Zánkán született Vadnay Andor politikus, ügyvéd,
aki 1884-ben a tapolcai kerület országgyűlési képviselője volt.
1904. március 9.
110 éve
110 éve született dr. Nagy Béla, Tapolca jegyzője, főszolgabírája.
1929. március 15.
85 éve
„Csobánc” néven Dal- és Önképzőkör alakul
Varga Gyuláné vezetésével.
1854. március 16.
160 éve
Megnyitották Tapolcán az 1853 szeptemberében
bezárt postát.
1894. március 20.
120 éve
Nagyarányú utcai fásítás kezdődött Tapolcán. Az
utcafásítást végző munkások középkori, kb. a 12.
századból való sírokra bukkantak a Liget-vendéglő előtti Szent Miklós-temető területén, a Damjanich
utca és a Keszthelyi út torkolatának közelében.
1899. március 22.
115 éve
Tapolcán született Koncz József tanító, aki 50 év
tanítás után igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba.
1994. március 23.
20 éve
Aba-Novák Vilmos születésének 100. évfordulója alkalmából a művész grafikáiból, terveiből, vázlataiból nyílt kiállítás a Galériában.
1994. március 24.
20 éve
Az Ipar utca 3. szám alatti új mentőállomás átadása.
1894. március 29.
120 éve
„A tapolczai vinczellériskolánál ingyenes szőlőoltási tanfolyam tartatik.” – írja a Borászati Lapok.
1994. március 29.
20 éve
Boczkó Gábor, a Tapolcai Bauxit ISE párbajtőrözője Mexikóvárosban junior világbajnok lett.
1894. március 31.
120 éve
Megkezdte működését Tapolca első „Műmalma”.
Tulajdonosa Pruska Ferenc molnár.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Jó minőségűek lettek a borok
A Balatoni Borrégió tradicionális szakmai
seregszemléjére immár tizenkettedik alkalommal került sor. Március 18-án a Tamási Áron Művelődési Központban rendezték meg a Sándor-napi Bormustrát, mintegy százötven résztvevővel. Ezúttal a magas természetes cukortartalmú szőlőből
készült borkülönlegességek kerültek górcső alá, a kóstolási listán 34 tétel szerepelt.
A résztvevőket ifj. Mezőssy Zoltán szervező, a Hotel Gabriella vezetője köszöntötte,
majd városunk polgármestere, Császár László
megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy a hagyományt folytatva, ezúttal is
minőségi borokat kóstolhatnak a szakmabeliek. Kihirdette a Város Bora pályázat győzteseit is: a Nyári Pince 2012-es Rajnai Rizlingje és a Varga Pincészet 2013-as Olaszrizlingje bizonyult a legjobbnak Fehérbor-, míg
a Horváth Pince 2012-es késői szüretelésű
Olaszrizlingje Különleges bor kategóriában
bizonyult a legjobbnak.
Dr. Kállay Miklós, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az
intézmény Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének vezetője a 2013-as évjárat nedűiről eddig gyűjtött tapasztalatait osztotta meg:
– Aki megfelelő szüreti időpontot és borászati technológiát választott, az kiváló, illatos,
üde és friss fehérborokat tudott előállítani.
A vörösboroknál talán az érlelési kapacitás
nem teljesen megfelelő, nem mindegyik
alkalmas a hosszú, fahordós érlelésre – tájé-

Szépkorúakat köszöntöttek
Ápolva az elmúlt esztendők hagyományait,
március 23-án köszöntötte szépkorú polgárait Diszel településrész. A rendezvényre a
Csobánc Művelődési Házban került sor.
Az ünnepelteknek elsőként a Tapolcai
Óvoda Barackvirág Tagintézményének apróságai adtak szívhez szóló prózai-zenés-táncos
kulturális műsort, majd Benczik Sarolta szavalta el Szalai Borbála: Csacsi című művét.
Az ezüsthajú és aranyszívű szépkorúakat
Bakos György, a városrész önkormányzati képviselője ezúttal is kedves gondolatokkal
köszöntötte a hála, tisztelet, megbecsülés és
szeretet jegyében.
– A mi világunk önökkel: szüleinkkel, nagyszüleinkkel, az ő életükkel, munkásságukkal
kezdődött. Önök építették számunkra a jelent,
amelyben a mi generációink egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. A mindennapi
munkánkhoz az elődök példájából kell, hogy
merítsünk erőt, hitet és bátorságot.
Császár László, Tapolca polgármestere is az
előző generáció, generációk elévülhetetlen érde-

meit domborította ki: – Önök, a mi elődeink
teremtették meg azt a világot, amelyben élünk…
mindezt azért, hogy idővel mi is tovább tudjuk
majd adni a következő nemzedéknek.
Kiemelte, hogy településünk komoly elismerésben részesült, elnyerte a „Befogadó
Város” kitüntető címet. Ami azért érdekes,
mert nem csak a fogyatékkal élők, hanem a
gyermekek, nők és az idősek megbecsülése,
befogadása is fontos szerepet játszott ebben.
Ezt követően a településrész két legidősebb
tagját köszöntötték, majd ismét a kulturális
műsorok kapták a főszerepet. Dalcsokorral
köszöntötte és énekeltette meg az ünnepelteket a helyi Csobánc Népdalkör, őket a raposkai Avil Angels táncos formáció követte, végül
Bognár-Szászik Melinda énekhangja kapott
vastapsot.
Mint minden évben, ezúttal is ínycsiklandozó étkeket szolgáltak föl a szépkorúaknakBene Károlynak köszönhetően. Akinek ezután
még volt kedve táncra perdülni, azoknak Varga
Árpád húzta a talpalávalót.
Dancs István
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Teltházas rendezvény Diszelben. Szépkorúakat köszöntöttek
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koztatott az elismert szakember. Mivel az
idei kóstoló a magas természetes cukortartalmú szőlőből készült borkülönlegességekből
állt össze, Kállay professzor elmondása szerint csak a borászok tudásán múlt a minőség.
Véleménye szerint jó nívójú borokra számíthatunk.
Ehhez kapcsolódva a késői szüretelésű és
töppedt szőlőkből készült borok különleges
alkotórészeiről, azok jótékony hatásairól,
valamint a termesztési nehézségekről is megosztotta magvas gondolatait előadásában dr.
Májer János, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomásának igazgatója.
Sándor-nap lévén az „ünnepeltek” és mindenki egészségére a rendezvény díszvendégeként is megjelent Az Év Bortermelője 2013
címmel büszkélkedhető Gálné Dingisz Éva
rozéborával koccintottak a program résztvevői.
Egy-egy nedű kóstolása előtt a rendezvény szakmai vezetője, Kulka Gábor (Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottságának titkára) mutatta be a termelőt, majd dr. Kállay
Miklós véleményezte a borok legfontosabb
jellemzőit.
A bormustra elmaradhatatlan része a
vacsora. A Mezőssy-család és a dolgozók
idén is kitettek magukért, szürkemarhapörköltet, valamint ínycsiklandozó harcsapaprikást szolgáltak föl a résztvevőknek.
Dancs István

Házasságot
kötöttek:
Bálint Gábor és Sánta Nikolett
Szabó Csaba és Takács Andrea
Pintér Tibor és Földi Barbara

RENDŐRSÉGI
HÍREK
– Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március hó 02. nap 18,30 óra és 2014.
március hó 03. nap 06,45 óra közötti időben a
Kazinczy téren található egyik lakáshoz tartozó lépcsőházi zárt tároló kerámia szellőzőnyílását betörte és azon keresztül 25 kg. mennyiségű házi füstölt kolbászt, valamint 5 kg. házi
füstölt szalonnát tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott lopási kár: 82.500 Ft., rongálással okozott kár: 10.000 Ft.
– Szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal
elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2014. február hó 20. nap 15,00 óra és 2014.
március hó 08. nap 14,00 óra közötti időben a
Dobó-lakótelep külterületén lévő kerítéssel körbekerített hobbikert zárt fatárolójából lakatlevágás módszerével eltulajdonított egy damilos
fűkaszát. A bűncselekménnyel okozott lopási
kár: 15.000 Ft., rongálási kár: 2.000 Ft.
– Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2014. március hó 10-én 19,30 órakor az Ady
Endre utcában található társasházból eltulajdonított egy Genesis gyártmányú mountain bike
típusú kerékpárt. A bűncselekménnyel okozott
lopási kár: 141.000 Ft.
Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság
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KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

„Jó lenne, ha az egészségügyi alapellátás
EFI-alapon (Egészségfejlesztési Iroda) működne”

A kistérségi egészségfejlesztési programról
készített sorozatunk mostani részében
dr. Huberth János háziorvossal, a Kistérségi Egészségfejlesztő Program szakmai
vezetőjével, valamint Duró Máriával és
Kónicz Lászlóval, az Életmódváltó Klub
tagjaival beszélgettünk.
– Főorvos Úr! Te valójában kettős minőségben veszel részt a programban. Egyrészt mint
szakmai vezető, másrészt pedig azért, mert elhatároztad, hogy életmódot fogsz váltani, és ezzel
mintegy példát is kívánsz mutatni a betegeidnek.
– Ez valóban így van. Így volt ez 1996.
április 27-én is, amikor a napi 3 doboz cigarettát letettem, és azóta sem gyújtottam rá.
Emlékezzünk csak vissza erre a dátumra
együtt! A csernobili katasztrófa kapcsán készítettél akkor velem egy televíziós interjút, majd
a felvétel befejezése után arról kezdtünk
beszélni, hogy 1 hét múlva indul a dohányzás
ellenes kampány, és én úgy állok annak az
élére, hogy leteszem a cigarettát. Szavamon
fogtál és újra indult a felvétel, de az most már
a fogadalmamról szólt. Bíztam abban, hogy ez
a második interjú csak 1 hét múlva kerül adásba, és fel tudok készülni a cigaretta letételére.
Sajnos, vagy hál’ Istennek, még azon a héten
lement, és nekem egyik pillanatról a másikra
kellett eldöntenem, hogy eddig és nem tovább.
A kínok kínját álltam ki, de megérte. Mint
mondtam: azóta sem gyújtottam rá. Most is
bízom abban, hogy a „nyomomban fogsz
loholni”, és számon kéred rajtam az ígéretemet.
– A cél érdekében megígérem, hogy így lesz.
A kérdésem: miért határoztad el, hogy beállsz
az életmódváltók közé?
– Ennek több indoka van. Bárki, bármit mond,
legyen az szakember, vagy más, nagyon nehéz
a feladat. Aki ezt nem fogadja el, az az életében
még nem próbált meg fogyókúrázni, testsúlyt

csökkenteni, illetve valószínű, hogy a gyomrával van baj. Már sokszor elmondtuk, hogy mi
nem azért eszünk, hogy ne haljunk éhen, hanem
azért, mert az étkezés örömszerzési forrás. Ebben
a világban elfogadhatóvá tenni a fogyókúrát
csak úgy lehet, ha ezt a szót elfelejtjük, helyette életmódot váltunk. Sokszor és sokféle csodaszert, zsírégetőt hirdetnek. Azzal veszik rá a
vásárlókat, hogy akár fotelban ülve, csokoládét,
ropit majszolva is le lehet fogyni. Nem lehet!
Tenni kell érte! Életmódot kell váltani hozzá!
– Sokan azt hiszik, hogy azok, akik túlsúlyosak, nem foglalkoznak a súlyukkal. Szerintem
többet is, mint azt mások gondolják. Többször
nekifutunk, aztán kezdődik minden elölről néhány
plusz kilóval megterhelve a „sikeres” fogyókúrát.
– Ez egészen biztos. A tavasz és a nyár közeledtével hányan és hányan állnak kétségbeesetten a tükör előtt a tavalyi ruhájukkal, fürdőruhájukkal, amely nem megy rájuk. Egy professzor
mondta, dekánként hízunk, de kilónként szeretnénk a súlyfelesleget leadni. Ez a látványos
dolog nem megy. Ezt a tévhitet szét kell rombolni. Át kell rendeznünk a mindennapjainkat,
adni kell magunknak napi 1/2-3/4 órát erre a feladatra. Az egészségünk meg kell, hogy érjen

ennyit. Most nem akarok arról beszélni, hogy
milyen végkifejleteket ismerek, hogy milyen tragédiákat okoztak már a túlsúlyból adódó betegségek. Most és itt arról van szó, hogy miként
lehet ezeket megelőzni az életmódváltással. Ehhez
nyújt óriási segítséget az egészségfejlesztési program keretében működő Életmódváltó Klub is –
mondja dr. Huberth János.
Duró Mária, a klub tagja – hallva a főorvos
szavait – a saját példájával erősíti meg az elmondottakat. – Mindig is küszködtem a súlyommal, de az utóbbi években még ehhez társult egy
súlyos gerinc- és lábfájdalom. Orvoshoz jártam vele. Szerencsémre a Megbecsülés Idősek
Otthonában, ahol szakácsnő vagyok, együtt dolgozom Szabó Krisztinával, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársával, aki még januárban
rábeszélt arra, hogy jöjjek el, próbáljak meg
életmódot váltani. Megmondom őszintén, először kételkedtem a sikerben, de aztán a ruháim
egyre „bővebbek lettek”. Most már a 3. emeletre is fel tudok úgy menni, hogy nem fogy el
a levegőm. Szakácsnőként továbbra is meg kell
kóstolnom minden ételt, de most már nem egy
fél liter leves „kell” ehhez, hanem elég egy deci
is. És hát kerülöm az édességeket is. Szeretnék

Fotó: N. Horváth

Képünkön (balról jobbra): Szabó Krisztina, Kónicz László, Duró Mária és
dr. Huberth János

végig kitartani. A páromat is sikerült rábeszélnem, hogy eljöjjön velem.
– Örülök, hogy Marika rábeszélt – mondja
Kónicz László. – Nehéz fizikai munkát végzek,
hegesztőként, lakatosként egész nap állok, és
bizony a napi munka után nem könnyű eljönni a heti két foglalkozásra, de egymást erősítve itt vagyunk. A mérési eredmények mutatják, hogy jó úton járunk.
– Engem is erősítenek ezek a példák – veszi
vissza a szót dr. Huberth János. – Ha megvan
már az elhatározás, ahhoz kell egy külső erő is,
hogy az úton elinduljunk. Egy segítő kéz, olyan,
amilyent az Iroda munkatársai nyújtanak minden ide jelentkező felé. Nem egy recept, amit
ki kell váltani, hanem egy partner, egy társ az
életmódváltó úton. Mindenkiben ott van a zsírégető izom, csak el kell kezdeni működteti.
– Mi a végcél?
– A lényeg az, hogy elindultunk az úton,
hogy teszünk az egészségünkért. Az eredmény
majd később jön. Nagyon jó lenne, ha az alapellátás az elkövetkezendő években már EFIalapon (Egészségfejlesztési Iroda) működne,
ha a prevenció, a megelőzés kerülne előtérbe.
Ez az egészségfejlesztési program 2 évig
működik, most már egyre több helyen az
országban. Szócska Miklós államtitkár úr legutóbbi nyilatkozatát figyelembe véve remélhetjük, hogy megvalósul az előbb említett cél.
Azaz az alapellátás a prevenciót fogja szolgálni és nem tablettát ad a beteg kezébe. Lehet,
hogy a kollégáim megharagszanak rám azért,
amit most mondok, de az, amit mi az orvosi
rendelőben végzünk, az tűzoltó medicina.
A lángokat próbáljuk oltani, a zsarátnokig sem
jutunk el. Márpedig ha nem jutunk el, akkor a
láng újra égni fog. Bízom benne, hogy a példám is erősíteni, alátámasztani fogja az elmondottakat, és ha egy fél, egy év múlva megkeresel, nem kell majd szégyenkeznem. Úgy,
mint ahogy a cigarettát letettem 17 évvel
ezelőtt, úgy sikerül majd életmódot is váltanom
– nem másokért, másoknak bizonyítva, hanem
magamért, az egészségemért.
NHE

CIVILTÉR

Számítunk a tapolcai polgárőrökre
Igen Tisztelt Tapolca Városőrség Polgárőr
Egyesület!
Örömmel vesszük a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének Elnöksége részéről,
hogy a jövőben az egyesület aktívabb tevékenységet fog folytatni.
Nagyon jól értékelte az Elnökség az elmúlt
2012. évi rendkívül aktív szolgálatellátást. Elismerjük a 2013. évi tevékenységet is, jónak
tartjuk a jelenlétet.
Sajnos, az elnökként nyilatkozó Szalkai
Zsolt nem kompetens e minőségben nyilatkozni, mivel törvényi előírásoknak nem tett
eleget a bejegyzéssel kapcsolatban.
Egy gondolat a támogatásról: az egyesület
vezetésében történt változást követően vannak
törvényi előírások, amelyet nem teljesített az új
vezetőség. A megyei szövetséget is köti a jogsza-

bályi előírás a támogatási pénzek elosztásánál.
A fentiek ellenére a 2013. évi harmadik
támogatási összegből, mely a polgárőr törvényben előirt, a tagok igazolvány cseréje alapján került elosztásra. A tapolcai polgárőrök is
kaptak egy jelentős anyagi támogatást.
A jövőben is számítunk az egyesület és
tagjainak a munkájára, hisz a város közrendje érdekében ez az önkéntes munka feltétlen
fontos.
A megyei szövetségnek érdeke, hogy a
Veszprém megyében működő 123 polgárőr
egyesület hatékonyan működjön, és működésükhöz a lehető leghatékonyabban tudja az
erkölcsi és anyagi támogatást biztosítani.
Kovács Imre, a Veszprém Megyei
Polgárőrségek Szövetsége Elnöke,
Dézsi János Tapolca Járási Koordinátor

Két kerékpárral a köz biztonságáért
Az Országos Rendőr-főkapitányság 200
kerékpárt adott a polgárőrségnek. Ebből
került 2 db a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesülethez. A kerékpárok ünnepélyes átadására március 19-én a Tamási
Áron Művelődési Központ előtt került
sor.
Vörös Béla, az egyesület elnöke – megköszönve a hasznos és „bevethető” kerékpárokat
– arról szólt, hogy ez egy újabb lépés a helyi
polgárőrség jobb felszereltsége felé. A további, kiérdemelt támogatást kérve hangsúlyozta,
hogy minden pályázati lehetőséget ki fognak
aknázni, hogy a következő lépés már egy gép-

kocsi beszerzése legyen. Végezetül arra kérte
a tapolcai fiatalokat, nyugdíjas rendőröket,
katonákat, hogy vegyenek részt a szervezet
munkájában, segítsék a város közbiztonságáért tett erőfeszítéseket.
Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének Tapolca Járási Koordinátora jó szolgálatot kívánt a helyi polgárőröknek, kiemelve, hogy a városban kialakított
kerékpárút lehetővé és szükségessé tette, hogy
ezek a kerékpárok Tapolcára kerüljenek.
Az átadást követően a polgárőrök nyeregbe pattanva vették „birtokukba” a hasznos
ajándékot.
NHE

Köszönet az elismerésért és a támogatásért
A közelmúltban több esemény is történt a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület életében.
Év elején tagjainknak összehívtunk egy taggyűlést, ahol egy vacsora keretében beszélgettünk
gondjainkról és megfogalmaztuk a tennivalókat is.
Sajnos, az új vezetésnek valóban nem sikerült –
többszöri próbálkozás után sem – a Bíróságon
bejegyeztetni a változást. Ez is okozott némi zavart
az egyesület működésében. Ma azonban már
elmondhatom, hogy a vezetőinkkel és a városvezetőkkel történt megbeszélés eredményeként a
továbbiakban a titkári, gazdasági teendőket Domán
Gábor, a szolgálatvezetői teendőket Szalkai Zsolt,
az elnöki teendőket pedig én fogom ellátni. A közeljövőben egy taggyűlés keretében is megbeszéljük
a további célokat, tennivalókat. Jó hírként el kell
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még mondanom, hogy februárban egy pályázat
alapján 150.000,-Ft támogatást kapott egyesületünk
a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségétől,
most pedig az OPSZ-től kaptunk 2db kerékpárt.
Minden szervezet életében vannak sikeresebb és
nehezebb időszakok. Úgy gondolom, hogy az
összefogás eredményeként most ismét jobb időszak
következik a tapolcai polgárőrségnél is. Ennek érdekében kérek minden tapolcai lakost – fiatalokat,
időseket is! – hogy jelentkezzenek egyesületünkbe. Vigyázzunk együtt Tapolcára, a tapolcaiakra!
Minden polgárőrünknek és az egyesületünket
segítőknek is köszönöm az elmúlt években tanúsított áldozatos munkáját! Kérem, hogy a továbbiakban is segítsék tevékenységünket.
Tisztelettel:
Vörös Béla

Fotó: N. Horváth

Jól fogják szolgálni a közbiztonság ügyét a kapott kerékpárok
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CIVILTÉR - TÖRTÉNELEM

A tapolcai csata egyik katonájának emlékére
Tapolcai csata. A második világháború
magyarországi hadieseményeit leíró hadtörténelmi szakirodalomban ugyan hiába
keresnénk ezt a meghatározást, mindazonáltal a városunk északi előterében, a település utcáin, a Lesence- és a Viszló-völgy térségében 1945. március 27-28-án lezajlott
harci cselekmények sorozata minden szempontból igazolja e helytörténeti kategória
létjogosultságát.
Ezeken a 69 évvel ezelőtti tavaszi napokon
számos katonakorú fiatalember – magyar,
német és orosz – élete ért erőszakos véget
Tapolca és a városkörnyék területén. A 23.
német páncéloshadosztály egyes kivérzett
alegységei és más csapattöredékek, folyamatos
harcérintkezésben hátráltak az előretörő szovjet erők nyomásának engedve. A Haraszton
Halastó-puszta térségében, majd a Lesencepatak vonalán tudták időlegesen feltartóztatni
a támadókat. Egy fiatal német katonát ez utóbbi helyen ért utol a végzete. Bajtársai a lesenceistvándi temető északi szélén, egy öreg
fenyőfa árnyékában helyezték nyugovóra. Egyszerű fakeresztjén egészen 1970-ig kivehető
volt a neve is. Azonban napjainkra a szelíd,
zöldfüvű rétségen már semmi sem jelezte, hogy
miféle titok emléke rejtőzik a felszín alatt.
Hosszas és kiterjedt történeti kutatás és adatgyűjtés nyomán, aztán újfent derengeni kezdett, hogy ez a katonafiú hol porladozik majd’
háromnegyed évszázad óta. 1944 ősze és 1945

Fánkfesztivál-díj
A nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház hagyományőrző szándékkal indította útjára az ORSZÁGOS FARSANGI FÁNKFESZTIVÁLT.

A versenyző csapat tagjai: Fekete
Károlyné, Talabér Károlyné, Tóth
Ferencné (klubvezető) Tóth Mária
Magdolna. Akik hiányoznak, de fánkjuk az asztalt díszíti: Süle Zoltánné,
Kocsis Lászlóné
Az idei VI. fesztiválon Tapolca is képviseltette magát. A hazai csapatok mellett szlovének és horvátok is részt vettek a versenyben. A fesztivál ideje alatt több, mint 16.000
db fánk fogyott el. A zsűri értékelésében az
ízletes sütemény mellett az igényes feltálalásra is nagyon figyelt. A résztvevők népes
mezőnyéből a tapolcai VOKE Nyugdíjas
klubja a FESZTIVÁL DÍJÁT hozta el. Büszkék vagyunk rájuk!
Varga Károlyné

tavasza között a hazánk területén zajló hadműveletekben mintegy 54 ezer német katona
vesztette életét, akik közül ma még legalább
15 ezren nincsenek meg: jeltelen hantok alatt
nyugszanak erdőn, mezőn, kertek végében,
kutak iszapjában, szemétdombok alatt vagy
milliom miszlikbe szakadva a semmiben.
A VDK, a Német Népi Hadisírgondozó
Szövetség magyarországi munkatársaikkal és
önkéntes civil segítőikkel őket keresik. E
munka évről-évre komoly sikerekkel jár. Az
adott esztendőben megtalált földi maradványokat ökumenikus tábori istentisztelet keretében, Mindenszentek táján helyezik immár
valóban végső nyugovóra a regionális német
katonatemetőkben. A Tapolca térségében megtalált katonákat – mint például a Hegyesden
2008-ban exhumált Johann Lorke és Paul Saeter SS légvédelmi tüzér altiszteket – a budaörsi központi temetőben részesítik végtisztességben.
Most, József-napján reggel 8 órakor feldübörgött a munkagép motorja a lesenceistvándi
temető szélén. Második nekifutásra, több, mint
2 méteres mélységben feltárult a háborús múlt.
A kihantolás résztvevői halk munkálkodás közben ott álltak a megnyílt hadisír két oldalán.
A finomecsetelés nyomán láthatóvá vált, hogy
a katonával feltehetően fejsérülés végzett. Előírásos katonai temetésben részesült: sátorlap
korhadéka fedte a csontjait. Sorban bukkantak
elő a műanyag ing- és a fém zubbonygombok,

a teherelosztó vállszíjazat fémcsatjai. Egyenruházatából tenyérnyi méretű darabok is megőrződtek a homokos talajban, két bakancsa pedig
meglepően jó állapotban volt. Felülről a második zubbonygombja körül, élénk piros, fehér és
fekete színekkel a másodosztályú Vaskereszt
szalagja virított, de a levegővel érintkezve pár
perc után porrá omlott. A legfontosabb lelet az
olvasható minőségben fennmaradt alumínium
azonossági jegy, az Erkenungsmarke volt. Ezen
az alakulat rövidítései és az egyéni sorszám jó

Fotó: Hangodi

Feltárul a múlt

Lomtalanítási napok Tapolcán
2014. április 14-18. között
Tapolca Város Önkormányzata és az NHSZ
Tapolca Kft. értesíti Tapolca város lakosságát,
hogy 2014. április 14-18. közötti időszakban
lomtalanítási napokat szervez a lakosság (közületek nem értendők ide) részére.
A családi és társasházak szemétgyűjtő
edényzete mellé szállítható állapotban kihelyezett lomtalanítási hulladékot (nagyobb méretű
berendezési tárgy, bútor) az NHSZ Tapolca
Kft. szállítja el a meghirdetett időpontokban.
Nem számít lomtalanítási hulladéknak a
kommunális hulladék (pl. újságpapír, műanyagzacskó, konzervdoboz, stb.), amely a rendszeres gyűjtés során elszállított kukákban elhelyezhető, továbbá nem kerül elszállításra az építési
sitt, törmelék, autóroncs, gumiabroncs, ipari
hulladék, kiselejtezett elektronikai hulladék (TV,
hűtő, mikrohullámú sütő, számítástechnikai
alkatrészek, monitorok, fénycsövek, stb.).
Városunk és környezetünk tisztaságának
megóvása és javítása érdekében kérjük a
lakosság szíves együttműködését és segítségét.
Lomtalanítási menetrend
Nyugati városrész: Kihelyezés április 1213-án, elszállítás április 14-én. Ipar u., Nyár,
Tavasz, Kandó K., Vincellér., Bacsó B., Dózsa
Gy., Keszler Aladár., Tanúhegyek., Ősz., Vasút,
Wesselényi M., Baross G., Honvéd, Liszt F.,
Alkotmány, Május 1., Sümegi, Keszthelyi,
Hegymagasi, Stadion u., Dobó-városrész

Déli városrész: Kihelyezés április 13-14-én,
elszállítás április 15-én. Batsányi J., Arany J.,
Batsányi J. tér, Szt.György, Csobánc, Martinovics I., Csányi L., Kölcsey F., Kereszt, Balaton, Bajza, Kiss J., Kertész, Sallay Misi, Kinizsi P., Királykúti, Toldi M., Vastag J., Templomdomb, Hősök tere, Deák F., Fő tér, Nagyköz, Petőfi S., Jókai M., Hunyadi, Zrínyi,
Török J., Táncsics M., Szt.László, Zöldfa,
Szegfű, Szt.István, Damjanich, Széchenyi,
Árpád, Fazekas, Akácfa, Rákóczi, Nyárfa
Kertvárosi utcák: Kihelyezés április 14-15-én,
elszállítás április 16-án. Bárdos L., Bartók B.,
Glázer S., Darányi I., Semmelweis I., Munkácsy M., Munkácsy M. köz, Víztorony, Ley
J., Ady E., Szálloda., Véndeki, Fenyves, Vajda
J., Halastó, Haraszt u., Pacsirta, József A.,
Lehel, Teleki P., Géza fejedelem., Attila köz,
Erkel F., Apponyi A., Béke, Batthyány L.,
Bajcsy-Zsilinszky E.
Keleti városrész, Diszel-városrész: Kihelyezés április 15-16-án, elszállítás április 17-én.
Halápi, Iskola, Kisfaludy S., Marton L., Vörösmarty M., Bem apó, Kossuth L., Móricz Zs.,
Eötvös L., Kodály Z., Bólyai J., Bertha V.,
Simon I., Móricz Zs. köz., Juhász Gy., Berzsenyi D., Egry J., Lóczy , Köztársaság tér, Radnóti M., Csokonai, Bányász, Kazinczy tér,
Barackvirág, Barackos, Tapolca-Diszel.
Tapolca Város Önkormányzata,
NHSZ Tapolca Kft.

Elektronikai hulladékgyűjtés Tapolcán
2014. április 7-11. között
Tapolca Város Önkormányzata elektronikai
hulladékgyűjtést szervez a Keszthelyi úti volt
„Kinizsi Laktanya” kijelölt épületénél április 7-11-e között (hétfőtől-péntekig) 7.30-16
óráig. A gyűjtés keretében az alább felsorolt, a
háztartásokban használt, de már nem működő
berendezések leadása történhet: nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, stb.), kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító stb.), számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon, stb.), szórakoztató elektronikai berendezé-

sek (pl. televízió készülék, rádió, stb.), barkácsgépek (pl. varrógép, fűnyíró gép, stb.), világítástechnikai berendezések (pl. izzók, lámpák, fénycsövek, stb.), játékok és szabadidő sporteszközök, orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő, stb.).
Figyelem! Az átvétel megtagadható, amenynyiben az átadásra szánt berendezések erősen
rongált, főalkatrészekkel nem rendelkező (pl.
képcsöves berendezések esetében a képcső hátsó
részén lévő réz tekercs, hűtőgép esetében kompresszor és hűtőrács, mosógép esetében a forgó-

dob és villanymotor hiánya, stb.) törött – törmelékes vagy erősen szennyezett állapotban vannak.
Figyelem! A lakossági lomtalanítási napokat Tapolca Város Önkormányzata az elektronikai hulladékgyűjtést követő héten április 14-18. között szervezi. Városunk és környezetünk tisztaságának megóvása és javítása érdekében kérjük, ne tegyék az utcára
elektronikai berendezéseiket!
Tapolca Város Önkormányzata,
NHSZ Tapolca Kft.
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esélyekkel kecsegtettek a későbbi, név szerinti azonosításhoz.
Dokumentálás, fényképezés, kiemelés és csomagolás után az este már a budaörsi központi
gyűjtőhelyen érte e katona földi maradványait.
Ő tehát meglett. De a szépfüvű gyep alatt csak
itt, további négy bajtársa fekszik még valahol.
Mint ahogy ugyanezen csata elesettjeiként, a
hiányzó 15 ezres seregnévsor tagjai közül, ezeddig még nem kaphatott végtisztességet a tapolcai zsidó temetőnél kivégzett és elhantolt hét
német páncélgránátos, a Hotel Pelion keleti
udvari területének földjében rejtőző egyes katonasír harcosa, ugyanitt a gazdasági kapu előtti
úttest alatti ismeretlen sírszámú tömegtemetkezés elhunytjai, vagy a Pap-telep nyugati határában, egy öreg nyárfa alatt nyugvó fiatal német
gyalogos katona, illetve a Viszló-völgy városperemi, nyugati völgyélén rejtőző hadisír elfelejtett katonája. De még lehetne sorolni, e földrajzilag csak kis területen is.
Március van, a hónap vége. Ez a csata szinte napra pontosan 69 évvel ezelőtt folyt le. A
hadísírkutatás- és gondozás még korántsem
tekinthető lezárt történetnek. Ez a történet a
mában és a jövőben íródik tovább. Bizony,
jócskán akad még tennivaló.
A feltárómunkát Kohlrusz Gábor (VDK)
vezette, tapolcai szakmai és önkéntes segítői
pedig Szabó Csaba pedagógus, Szatmári János
ny. honvéd tiszthelyettes és jelen sorok írója voltak. Hangodi László történész, muzeológus

Hölgyeket köszöntöttek
Március 10-én a Vasutas Nyugdíjas Egyesület, 12-én pedig a Tapolca és Környéke
Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesülete ünnepelte
hölgy tagjait a nőnap alkalmából.
A VOKE Batsányi János Művelődési Központban a közel hetven fős tagság fele ünnepelte a nemzetközi nőnapot jó hangulatban. A
férfiak nevében Papp József és Polgár József
köszöntötte a szebbik nem képviselőit, akik
házisütemény, szendvics és Szent Györgyhegyi bor mellett elevenítették fel közös emlékeiket. Következő nagyobb rendezvényük az
októberi tisztújító közgyűlés lesz, amelyre már
most készül a tagság.
A Tamási Áron Művelődési Központ színházterme adott otthont a város és a térség
nyugdíjas egyesülete nőnapi ünnepségének,
ahol Sági István alpolgármester és Tóth Csaba,
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
elnöke mondott ünnepi köszöntőt. A hölgyek
tiszteletére összeállított műsorban Burszán
Botond, a Füstös Mária vezette Batsányi Népdalkör, az Acro Dance SE és Havasi Gábor is
szerepelt.
Kovács Melinda

Meghívó
A Tapolcai Városszépítő Egyesület április 14-én, 16,00 órakor (hétfő) a tapolcai
Moziban tartja 2013. évi beszámoló és
tisztújító Közgyűlését, melyre tisztelettel hívja tagságát és az érdeklődőket.
Közgyűlés napirendje:
– Elnöki beszámoló az egyesület 2013.
évi munkájáról.
– Pénzügyi beszámoló
– Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója.
– Közhasznúsági jelentés elfogadása.
– 2014.évi Munkaterv. és költségvetési
tervezet elfogadása.
– Megemlékezés az Egyesület megalakulásának 30. éves évfordulójáról. /Kiállítás/
– Alapszabály törvényben előírtak alapján történő módosítása, elfogadása.
– Tisztújítás. Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatója. Tisztségviselők megválasztása.
Tagságunkat és a város érdeklődő
polgárait tisztelettel és szeretettel várjuk!
Dr. Zsiray Ferenc
TVSZE elnök
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A zene szeretete

A titokzatos Gárdonyi
Január 21-én – hosszú idő után – ismét fogadhatta látogatóit a felújított Wass Albert
Könyvtár és Múzeum. Március 3-án már egy
érdekes, egyben színvonalas irodalmi estre is
invitálták az érdeklődőket. Dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténész „A titokzatos
Gárdonyi”-ról mesélt, Maczkó Mária népdalénekes „Tavaszköszöntő” nótákkal kedveskedett a szép számú közönségnek.
Aki ismeri a neves irodalomtörténészt, nem
érte meglepetésként, hogy Gárdonyi Géza élete
főbb állomásainak, újságírói, tanítói és írói
munkásságának taglalása közben ezúttal is
mesterien csempészte be sajátos humorát, olykor ironikus szófordulatait, figyelemfelkeltő,
mesélő stílusába. Ennek eredményeként sok
apró képkockából összeállított egész képet
kapva előadása főszereplőjéről: az Én falum,
a Láthatatlan ember, vagy az Egri csillagok
szerzőjéről.
A jelenlévők megtudhatták, hogy az író történelmi regényeinek minden helyszínét felkereste. Így járt többek közt Francia- és Olaszországban, vagy éppen Isztambulban is. Érdekes és kedves ember volt, akiért Egerben különösen rajongtak. Szerették, büszkék voltak rá
még életében utcát neveztek el róla.
– Két háza, szőlőbirtoka volt, gazdálkodott,
ennek ellenére az „egri remete-kép” összenőtt

vele, de nem igaz- emelte ki az elismert előadó,
majd részleteiben is kitért az Egri csillagok
című művére. Több, eddig a nagyközönség
számára kevésbé ismert információt is megosztott. Regényét felnőtteknek szánta, csak az
1950- es években lett kötelező olvasmányként
ifjúsági kategóriába sorolva. A könyv első változatát Gárdonyi Géza fia változtatta meg, többször is rövidítve a szövegen, de ma már az eredeti formájában olvashatjuk sokunk kedvenc
gyermekkori olvasmányát. 20 nyelven, köztük
török fordításban is megjelent (egy hazánkban
tanuló török orvosnak köszönhetően).
Dr. Praznovszky Mihály szólt az író Veszprém megyei kötődéséről is. Devecserben segédtanítóskodott, itt írta például a „Fel nagy
örömre” kezdetű egyházi művét, Balatonfüreden is szinte minden nyáron megfordult a
Magyar Hírlap újságírójaként.
Az irodalom után a zene kapta a főszerepet
a könyvtári esten. Az eMeRTon és Magyar
Örökség-díjas, csodálatos hangú népdalénekes, Maczkó Mária egy „Tavaszköszöntő”
nótacsokorral varázsolta el a megjelenteket,
elsősorban Galga-menti, de az ország más
tájegységeiről származó népdalok is szerepeltek repertoárjában. A jó hangulatot mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a rendezvény
végén már közös éneklésre is sor került. DI

A Könyvek Könyve

Pályázati felhívás

A Könyvek Könyve címmel a balatonfüredi Városi Könyvtárban egy hónapon
át tartott nyitva Zentai Gábor tapolcai
gyűjtő gyűjteményéből válogatott, 150
darabos Biblia-kiállítás.
A rendezvényen biblia-ritkaságok, régiségek és a közelmúlt (20. század) kiadványai, illusztrált képes és gyermekbibliák voltak láthatók. A nagy érdeklődésre számontartott balatonfüredi kiállítást követően, március utolsó hetében iskolai és egyéb csoportok számára Hévizen tárlatvezetésekkel,
illetve bibliatörténeti előadásokkal, színesített kiállítás lesz. Ez alkalomból neves előadók (Kis István, Tóth Szilárd, dr. Tokics
Imre) az alábbi címekkel tartanak előadást
a Bibliáról: A Biblia születése, Hogyan
olvassuk a Bibliát, Mindennapi élet a bibliai időkben, Létkérdések a Bibliában, Élet
és halál a Bibliában, Ünnepek a Bibliában.

A Badacsony Hegyért Alapítvány és
Hegymagas Község Értéktár-Bizottságának szervezésében ÉRTÉKEK ÉS SZÉPSÉGEK címmel Badacsony-hegy és Szent
György-hegy fotópályázatot hirdet.
A fotópályázatra várunk minden a Badacsony vagy a Szent György-hegyen, hegyről készített fényképet! A pályázatban részt
vehetnek amatőrök és profik, fiatalok és felnőttek egyaránt. A szakmai zsűri külön kategóriákban értékeli a benyújtott műveket.
A győztesek díjazásban részesülnek, valamint a zsűri által kiválasztott művekből kiállítást rendezünk 2014 áprilisában a Szent
György-hegyi Napok alkalmából a Hegymagasi Kultúrházban, majd május közepétől Badacsonyban. A kiállítást megnyitja:
Hangodi László történész. Részletek az alábbi linken elérhetőek: www.hegymagas.hu és
www.probadacsony.hu

Március 14- én vette kezdetét a Járdányi Pál
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében a tradicionális Zenei Napok
2014 rendezvénysorozat. Az első program a
Tavaszi Vonós Hangverseny volt, amelyre
szép számú közönség érkezett.
Péni Béla intézményvezető rövid köszöntője után hangot adott annak, hogy az idei esztendőben is sikerült megrendezniük hagyományos zenei seregszemléjüket, majd átadta a
szót Tóth Máriának, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete igazgatójának.

turális felépítésére, a négy évtized alatt itt megfordult, neves fellépő művészekre.
Ezúttal három művészjelölt mutatkozott be a
nyitórendezvényen: Blahunka Flóra és Kónya
Attila cselló-, Kiss Enikő hegedűjátékával kápráztatta el a hallgatóságot. Zongorán kísért:
Matsunaga Minami. Ehhez a növendékek szakmai tudása mellett kellő alázat, átélés, intonálás
vagy hangszerkezelés is elengedhetetlen feltétele volt a közönségnek nyújtott színvonalas előadáshoz. A fellépő művész-jelöltek A. Vivaldi, D.
B. Kabalevszkij, Hubay Jenő, C. Saint-Saëns és
A. L. Dvořák műveiből adtak elő.

Fotó: Dancs

Illés Bence (tuba) volt növendékként játszott, kísérte Egyedné Somogyi Hajnalka
A második hangversenyre március 17-én
„A zene lelkem lélegzetvétele, s egyszersmind imádságom és munkám” – mondta Liszt került sor, ahol a zeneiskola volt növendékei
Ferenc világhírű zeneszerzőnk. E hitvallás mutatták be, mennyit is fejlődtek az idő előrehatja át a tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfo- haladtával. Fellépők: Minorics Máté – harsokú Művészeti Iskola mindennapjait, pedagógu- na, Horváth Laura – fuvola, Somogyi Zsófia
sainak munkáját. A zene szeretete és minél – brácsa, Vajai Franciska – oboa, Blahunka
szélesebb körű megismertetése hívta életre az Annamária – hegedű, Őri Ádám – trombita,
iskola gondozásában Tapolcán a Zenei Napok Blahunka Flóra – cselló, Illés Bence – tuba,
Blahunka Adrienn – hegedű, Májer Dániel –
rendezvénysorozatot.
A zeneiskola 1971-es megalakulása óta, az dob, illetve a kísérő tanáraik: Takácsné Németh
intézmény éves programtervezetében egyre Magdolna, Egyedné Somogyi Hajnalka, Matfontosabb helyet foglal el ez a rendezvényso- sunaga Minami, Mózner Miklós – zongora,
rozat. A többhetes, koncertekből álló esemény valamint Kovács Ádám és Tóth Péter – dob.
kiváló lehetőség az iskolában folyó munka Négy nappal később a tanároknak is sikerült
bemutatására, a diákok és tanárok fellépésére, ámulatba ejteni a lelkes közönséget.
Március 22-én már a Tamási Áron Műveneves vendégművészek meghívására, a városban működő amatőr művészeti csoportoknak lődési Központ adott otthont a Balaton Kamaa megismerésére – summázott Tóth Mária, razenekar fantasztikus hangversenyének.
Dancs István
majd részleteiben is kitért a Zenei Napok struk-

„Fontos számomra, hogy mások véleményét tiszteletben tartsam”
Talán nincs is olyan ember Tapolcán, aki ne
ismerné Szijártó Jánosnak, a Napló újságírójának nevét és írásait. A most vele készített interjú középpontjában Ő és a Tamási
Áron Művelődési Központban megnyílt „10
év 120 fotó” című kiállítása áll.
– Miért 10 év és 120 fotó?
– Ha 10 év minden hónapját vesszük alapul, akkor minden hónapra jutott egy kép.
Ehhez ragaszkodtam még abban az esetben
is, amikor torlódás volt. A tíz év 2004 januárjától 2013 decemberéig tartó időszakot jelöli.
Bár már korábbról is vannak felvételeim, de
nem biztos, hogy még egy kerek számot hozzá
tudtam volna felfogásban tenni az anyaghoz.
– Ma már megszokott, hogy az újságíró készíti a fotót is, de régebben ez nem így volt. Egy-egy
eseményre a hivatásos fotóssal együtt érkezett.
– A digitalizáció hozta a változást. Maga a
világ változott meg. Egy ideig valóban fotóssal jártam én is a rendezvényekre, mint a Napló
újságírója, de az ügyvezetés gyorsan döntött
amellett, hogy digitális fényképezőgéppel,
kamerákkal látja el az újságírókat. Elsőként az
önálló tapolcai szerkesztőség kapott ilyent.
Ma már „egy szál ember” kamerával, vagy
fényképezőgéppel a kezében tud tudósítást
készíteni a világ bármely pontján.
– Mennyire befolyásolja, alakítja a tudósítást az a tény, hogy nem két ember látásmódja tevődik össze benne?
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– Ez is változott menetközben. Eleinte úgy
volt, hogy a szövegeket igyekeztünk képileg
is alátámasztani. Ma már az olvasók szeretik,
sőt, elvárják, hogy képekkel illusztrált legyen
egy-egy írás. Ha a képek felkeltették az érdeklődésüket, akkor olvassák el a szöveges részt
is. Úgy tűnik, hogy kiegyensúlyozott a szöveg
és a kép aránya, de valójában a kép kezd fontosabbá válni napjainkban.
– Most és itt kell beszélnünk arról, hogy a mi

ismeretségünk évtizedekre nyúlik vissza. A gimnáziumban oszlopos tagja voltál az általam vezetett Irodalmi Színpadnak, de valójában – erősíts,
vagy cáfolj meg – az újságírói pályán való elindulásodnál is „bábáskodtam” egy kicsit.
– Ez valóban így van! Szívesen emlékszem
vissza azokra a gimnáziumi évekre. A médiával való ismerkedést pedig valóban az általad
szerkesztett Tapolcai Városi Televíziónál kezdtem 1993-ban. Nagyon sok élményt és útrava-

Fotó: N. Horváth

Szijártó János 10 év történetét mutatja be a sajtófotókon keresztül

Új Tapolcai Újság

lót adott a televíziózás. A szerkesztést akkor
és ott tőled tanultam meg, a látásmódomat
Kalmár György operatőr alakította. A Naplóhoz kerülve aztán ezt a tapasztalatot csak megerősítette és bővítette az a tudás, amelyet
Gáspár Gábor fotóstól szerezhettem meg a
képi megjelenítésben és az, amit Barták Pétertől, a Napló mostani főszerkesztőjétől, a gazdasági rovat akkori vezetőjétől tanultam.
– Húsz évvel ezelőtt kötelezted el magad a
médiával. Milyen elvek mentén telt el ez a húsz
év?
– Fontos számomra, hogy mások véleményét tiszteletben tartsam. Bár értek sérelmek
engem is, és bizonyára én is sértettem meg
embereket, de ezeken túl lehet lépni, ha azt látják, hogy mindkét fél tisztességesen végzi a
munkáját és igyekszik objektív maradni.
A Tapolcáról indult, ma már nyugdíjas fotós
kollégám, Andrónyi András mondta, hogy
objektíven kell dolgozni. Erre törekszem én is.
Igyekszem az eseményt úgy visszaadni, ahogy
én ott láttam. Nem felemelve egy kevésbé fontos mozzanatot, vagy éppen „elhallgatni” egy
lényegeset. Az elmúlt két évtizedben voltak
olyan megkeresések az életemben, amelyek
pillanatnyilag előnyt jelentettek volna, de sikerült ezeknek ellenállnom. Mert nekem nagyon
fontos, ha tükörbe nézek, azt az embert lássam
benne, aki a legjobbra törekedve igyekszik
objektívnek maradni. N. Horváth Erzsébet

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

„Víz és energia!”

Fotó: Lenner

Képünkön Varga Csenge és Bíró Bence

Megemlékezés határok nélkül

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az idei
évben is a Víz Világnapja alkalmából színes
rendezvényekkel, oktató és szabadidős programokkal hívta fel a figyelmet országunk
vizeinek védelmére, az ivóvízfogyasztás fontosságára és a csapvízre, mint alapvető és
biztonságos élelmiszerre. A Zrt. korosztályoknak megfelelő pályázatokat is hirdetett.
A fotókat, rajzokat és videókat szakmai zsűri
bírálta el. Az elbírálás során elsőrendű szempont volt, hogy mi a pályázó mondanivalója,
illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás
a Víz Világnap ez évi jelmondatához.
A DRV Zrt. 2014. március 21-én rendezvénynappal ünnepelte a Víz Világnapját. A
program helyszíne Siófokon a DRV Zrt. központi székházának nagyterme volt, ahol vizes
kísérletekkel, kvízjátékkal, kiállítással és sok
más, szórakoztató programmal várták a kicsiket és nagyokat.
A középiskolásoknak hirdetett fotópályázaton a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 9. B osztályos tanulója, Varga Csenge
első, Bíró Bence 10. B osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. Eredményükhöz gratulálunk!
Lenner László

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola immár negyedik alkalommal ünnepelhetett közösen határon túli
magyar iskolával.
A Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programja keretében 45 diák és négy
pedagógus látogatott el a felvidéki Párkányba,
hogy az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola diák-jaival és tanáraival közösen
emlékezzenek meg március 15-ről.
A ’48-as események az Ady-suli színjátszói
és kis zenekara által elevenedtek meg, majd a
mezőségi viseletbe öltözött tapolcai tanulók
Szent István gyászba borult országáról szóló
énekei tették könnyessé a résztvevők szemét.

A közös ünneplést követően a diáksereg betekintést nyerhetett a párkányi iskola életébe,
majd Esztergomban meglátogatták a Bazilikát, a Főszékesegyházi Kincstárat, a Kupolakilátóból megcsodálhatták a panorámát a
Dunára és a Börzsöny-hegységre.
A Rákóczi Szövetség által lehetővé tett határon túli kirándulások a tanulókat újra és újra
megerősítik abban a hitben és tudatban, hogy
a Kárpát-medence magyarsága egy nagy család, egy nemzet. A határon átívelő magyarmagyar találkozások nemcsak szellemi, hanem
lelki élményeket és főleg értékes baráti kapcsolatokat eredményeznek, melyek által helyreállhat a szétszabdalt nemzet egysége.
BB

Olvasópályázat
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói nagy
lelkesedéssel készültek és vettek részt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára által meghirdetett olvasópályázaton.
A 3 fordulós játékos irodalmi vetélkedőre közel 100 csapat jelentkezett, a második forduló után a legjobb 12 mérhette össze a tudását, Veszprémben. Nagy örömünkre iskolánkat
4 csapat is képviselhette, közülük Csongrádi Flóra és Werner Kinga 3. osztályos tanulók,
2. helyezést értek el. A versenyen előadott kedvenc meserészlet alapján Hederics Eszter és
Zsikla Ágnes különdíjban részesültek. Eredményes részvételükért oklevelet kaptak: Rohály
Csanád, Tóth Tamás 3. osztályos tanulók és Pál Barnabás, Hubert Márk 4. osztályos diákjaink. Gratulálunk!
Hederics Szilvia

Regionális asztalitenisz-verseny

Fotó: Egyedné

Gratulálunk!

Március 5-én Tatán rendezték meg
a regionális asztalitenisz-versenyt.
A Szász Márton-iskolát 2 tanuló képviselte 2 korcsoportban: lányokat III-IV. korcsoportban Bodó
Annamária, a fiúkat V. korcsoportban Bodó Levente. Nagy volt a tét,
mivel az első két helyezett jut csak
tovább az országos döntőre. Izgalmas, fordulatos meccsek után alakult ki a végső sorrend. Mind a két
tanuló II. helyezést ért el, így képviselhetik iskolánkat és megyénket
Gödöllőn az országos döntőben.
Egyedné Kiss Katalin

Határok nélkül

Ovis farsangi foglalkozás
A Nagyboldogasszony Római Katolikus fánk és szörp várta. A díjátadót követően pedig
Általános Iskola farsangi álarckészítés akinek még volt ereje, kincskeresésre indulhatémájában kézműves pályázatot hirdetett tott az iskola épületében: a tantermekben sok
óvodások részére.
kis apró meglepetés várta a gyerekeket, és
A versenykiírásra több, mint 70 kisgyer- kipróbálhatták az interaktív táblák játékos felmek készített óvó nénijével vagy szüleivel adatait is.
Varga-Gerencsér Viktória
együtt szebbnél szebb maszkokat. Az
álarcok segítségével megelevenedett a
bohóc, kalóz, katicabogár, cica, nyuszi
és a tündér, a farsangi szemüvegek
pedig színkavalkádjukkal, csillogásukkal idézték a mókás farsangi mulatságok hangulatát.
A díjakat egy óvodásoknak szervezett farsangi délután keretében vehették
át a nyertesek. A gyerekek Vizeli Csilla és Molnárné Albert Bernadett leendő elsős tanító nénikkel bohócot készítettek, majd Bertók Kati nénivel mókás
Fotó: Iskola
tornafoglalkozáson vettek részt. A fáradt, de jókedvű lurkókat ezután finom Jó volt a farsangolás

Zánka újratöltve!
Zánka jelenleg az újjászületésének időszakát éli. A festői környezetben elhelyezkedő
Új Nemzedék Központ újra szeretné felpezsdíteni, valódi tartalommal megtölteni Európa legnagyobb ifjúsági komplexumát. Színes
programokat, lehetőségeket kínál fiataloknak, családoknak, cégeknek egyaránt. Kiváló színtere lehet kulturális és sportfesztiváloknak, gólyatáboroknak, edzőtáboroknak, egyéni, csoportos üdüléseknek, konferenciáknak.
A központ nyáron 3000, a téli időszakban
600 fő befogadására alkalmas.
A szállások mellett a vendéglátóhelyek széles választéka, sport- és kulturális létesítmények állnak a vendégek rendelkezésére, továbbá egy 500 fős konferencia-központ biztosítja a rendezvények, konferenciák magas színvonalú lebonyolítását.
Zánka saját strandja és kikötője várja a Balaton szerelmeseit, a strandolni, sportolni, hajózni, vitorlázni vágyó vendégeit.
A Zánkaland kalandpálya különböző nehéz-

Új Tapolcai Újság

ségű pályái között válogathatnak a kalandra
vágyók. A Haditechnikai park pedig tartalmas
szabadidős programot nyújt minden korosztály
számára.
Az Ifjúsági Centrum iskolai és iskolarendszeren kívüli oktató, nevelő feladatokat is ellát.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében
elhelyezkedő erdei iskolája alsósoknak és felsősöknek kínál erdei iskolai programokat, foglalkozásokat. Kitűnő helyszíne lehet osztálykirándulásoknak, gyermektáboroknak.
Látogasson el az Új Nemzedék Központba,
gazdagodjon felejthetetlen élményekkel, itt
mindenki megtalálja azt, amire vágyik!
A www.zanka.hu oldalon részletes tájékoztatást kaphat a Központról és szolgáltatásairól.

2014. március
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Tópart Fesztivál

Szólj, síp, szólj ! . . .

Időpont: 2014. május 1-4. Helyszín: Tapolca, Tópart
A május 1-jei hosszú hétvégén az alábbi programokkal várja vendégeit a Tópart
Fesztivál:
Május 1-jén csütörtökön a retro majális jegyében Csináljuk a fesztivált! című műsorával
fellép a Tapolcai Musical Színpad, Máté Péter dalait Tóth István adja elő, színpadra lép
Aradszky László, majd a Retroleum zenekar.
A hosszú hétvége során fellépnek: Berecz András, a Csopak Demizson All Stars
Orchestra, a Mongoose Limit, a Palásti Máté-Bogdán Norbert Duó, a Gyöngyhalász latin
zenekar, és a helyi Creative Sound System és a Sansz zenekarok. A rendezvényt gyermekkoncertek, interaktív játékok, kézműves foglalkoztatók színesítik.
A színpadi programok mellet kézműves vásár, boros kiállítók és vendéglátók várják a
rendezvényre látogató közönséget.

Felettünk a csillagok

A XIX. századi kollektív szerződések szabályozták a munkaidőt. Nyomukban számos szociális követelés és eredmény jött létre.
A XX. század törvényei nagy lépésekkel vitték előre az oktatás és egészség ügyét. Pedig
– az első után – a II. világháború is végigszántott a megcsonkított, kivérzett országon.
Napjainkban, a béke és magas civilizáció korában történt: egy paralízises felnőttet
VASÁRNAP vitt maszek mentő a kórházba. A dolgozó belevágta a tehetetlent a mentőbe,
mint egy ládát. A kórházban pedig így fogadták: Nem szégyelli magát, hogy vasárnap megbetegszik? (Egyedi eset, de akkor is szégyen!)
Eleink az emberiség sorsának jobbításán fáradó, felkészült szakemberek voltak.
Napjainkban pedig – a szörnyű megosztás és megosztottság korában – a kész eredményt
lerombolták a hatalomba furakodott illetéktelenek-embertelenek.
„Amit raktak délig, leomlott estére.”
Dr. G.T.G.

82. rész

A Titán tavai

A Szaturnusz-rendszerben küldetést teljesítő Cassini űrszonda 2012-2013 során készült
felvételeinek elemzése során először sikerült
a kutatóknak a Titán hold felszínén található tavak hullámzását megfigyelni.
A holdon megfigyelt hullámok igen kicsinek
mondhatók, mivel a legmagasabb megfigyelt
hullámok sem érték el 2 centimétert. Ez főképp
két dolognak tudható be. Az egyik az, hogy
ezek a szénhidrogéntavak sokkal viszkózusabbak a víznél, így jóval nehezebb mozgásra
bírni őket. A másik ok az lehet, hogy relatíve
szélmentes időszakban van jelenleg a Titán.
Ez szerencsére hamarosan megváltozhat, amint
megkezdődik ezen a távoli égitesten az ottani
tavasz és a kutatók elvárásai szerint felerősödhetnek a szelek.
A Titán tökéletes alany arra, hogy eddig
csak a Földön tapasztalt jelenségeket tudjanak

Gyógynövények
Fagyöngy
Népies neve: Madárlép, enyvesbogyó,
gyimbor, gyombolyú.
A fagyöngy félélősködő, kétlaki, gömb
alakú cserje, mely előfordul lombos fákon, pl.
nyárfán, hársfán, akácon, almafán, vadkörtén
stb. Hazánkban két fajuk él, a sárga és a fehér
fagyöngy. Termése borsónyi méretű, fehéres
színű, sűrű ragadós nedvű bogyó.
Gyógyászati célokra a fehér fagyöngy ágvégeit hasznosítják, melyeket ősztől tavaszig – a
gazdafák lombfakadásáig – érdemes gyűjteni.
A fagyöngy tartalmaz szívre ható viszkoto-
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megfigyelni. Bolygónkon kívül ez eddig az
egyetlen olyan ismert égitest, ahol bizonyos
anyagok összetett körforgása figyelhető meg,
amelyek mindhárom halmazállapotban jelen
vannak a természetben. A metán- és etántavak
párolognak, majd csapadékként visszahullanak a felszínre. Emellett sikerült azt is bebizonyítani, hogy a vizsgált tavak partját szilárd
szerves anyagok alkotják, melyek nagyrészt a
„vizeket” alkotó metánból és etánból állnak.
– Az oceanográfia immár nem pusztán földi
tudomány – mondta ezzel kapcsolatban Ralph
Lorenz, a Johns Hopkins Egyetem bolygókutatója.
Az időjárási körülmények és a tavak hullámzásának tanulmányozása igen fontos lehet a
jövőbeni Titánra induló expedíciók megtervezésénél, hiszen minden információ fontos lehet
egy biztonságos küldetéshez. Huszák László

19. rész

xint, aminokat (kolint, hisztamint, tiramint),
lektint, lignánt, flavonoidokat, fahéjsav-származékokat.
Tea készítése: A fagyöngyteát kizárólag
hidegen készítjük. Egy púpozott teáskanál
fagyöngyöt adunk negyed liter vízhez, majd
egy éjszakán át állni hagyjuk. Másnap kicsit
felmelegítjük és leszűrjük.
A fagyöngy kiváló gyógyír belső vérzések
ellen, serkenti a szívműködést, és használják
görcsoldóként is. Magas vérnyomás esetén is
használják, mert a kísérő panaszokat – a fülzúgást, szédülést – enyhíti. Folyt. köv.
HL

Tamási Áron Művelődési Központ
áprilisi programjai
9. 13 óra: Csecsemőgondozási vetélkedő; 12-13.: Országos Biokultúra Találkozó „Menő a
bio”; 14. 18 óra: Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítás-megnyitója; 14. 19 óra: Filharmónia: Mikhail Khvostikov fuvolaestje; 15. 18 óra: Szily Nóra: „Hányadik vagyok a sorban?-kötelességek és énidő”; 15. 18 óra: Szépség és egészség az Oriflame-mel; 23-27.: Szent
György-hegyi Napok; 28. 10 óra: Ifjúsági Filharmónia: Savaria Szimfonikus Zenekar.
Állandó programjaink: Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16 óra; Amatőr Színjátszó
Kör: kedd 16.30; Bridzs Klub: szerda 16.30; Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; Életmód Klub: április 8. kedd 18.00 óra; Grafo Klub: április 1. 15. 29. kedd 18.00 óra; Hastánc: hétfő 18.00-19.00, péntek 17.00-19.00; Jóga: csütörtök 17.00-18.30; „Iciri-Piciri”
baba-mama játszó: péntek 09.30-11.00; Kismama Klub: hétfő 16.00-17.45; Páneurópa
Klub: április 10. csütörtök 15.00; RINGATÓ: szerdánként 10.00-10.30. Énekes, mondókás,
ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia;
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat 09.00-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00.

Ez-az, így-úgy
– Rossz fát tett a vízre.
– Ne szólj szám, nem fáj a gyomrom.
– Ha minden kötél szakad, a felakasztott
emberé ritkán.
– Ez a szitakötő most éppen nyaksálat köt.
– Nagy fába vágta a bicskáját.
– Ez a vállas fiú vállat vont, nem vonta le a
tanulságot.
– Ez az öreg szarvas, a vadász két erős kezé-
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től le van szarvazva.
– Szilvi! A maga apja csak hatszilvafás nemes
volt.
– Érti? Világos? – Nem, még egy kis fényt
kérek rá.
– Odavág a fának a favágó. Fát vág.
– Az engedély nélküli horgász most horogra
akadt. (Jött az ellenőr.)
Dr. Töreky László

Tapolczai előnevű és származású személyek
A középkorban a névadás és névhasználat szokásai a maitól lényegesen eltértek. A családnévből, foglalkozásból, stb. képzett és az utódokra is átörökített, ma használatos vezetékneveket csak a 16. századtól kezdték általánosan használni. Az azonos keresztnevű személyek megkülönböztetését különféle ragadványnevek használatával oldották meg. A szülőhelyüktől elszármazottak esetében Európa-szerte használatos forma a szülőhely, illetve a családi lakóhely nevéből, mint földrajzi névből képzett toldaléknév, amely a keresztnév mellé
illetve már nagyobb közösségben is alkalmas volt az egyén azonosítására. A középkori hivatalos okiratok, feudális családi levéltárak, iskolai matrikulák, stb. elemzésével alkothatunk
képet azokról a többnyire értelmiségi szerepkört betöltő személyekről, akik Tapolcáról kerültek el. Az elszármazottak számának alakulásából a járulékos adatok elemzésével következtethetünk a középkori Tapolca jelentőségének alakulására. A leghíresebbek e lexikonsorozatban önálló szócikket kapnak, míg másokra a teljesség igénye nélkül itt utalunk.
A 14. századból a bécsi egyetemen tanuló Paulus de Topolcza és Gregorius de Topolcza
(1383), továbbá Franciscus de Tapolcza (1393) neve maradt fenn, de rajtuk kívül még három
tapolcai tanult külföldi egyetemeken. A XV. században három Johannes de Tapolcza (1423,
1428, 1436) nevű személy is magisteri (tanári) fokozatot ért el a bécsi egyetem bölcsészkarán. Egyikük a váradi káptalan prépostja lett (1457) Tapolcai Lukács (Luca de Tapolcza –
1445) a páduai egyetemen tanult kánonjogot. Demetrius de Tapolcza (1435), Bartholomeus de
Tapolcza (1446), majd Blasius de Tapolcza (1493) a bécsi egyetemen gyarapította ismereteit. A veszprémi egyházmegyéből elszármazott klerikus Albertus de Tapolcza (1483) nevét a
Szent Antal lovagrend iratai őrizték meg. Később (1507) ő a szepességi antoniták parancsnoka lett. Tapolcai Gergely (Gregorius de Tapolcza – 1458) a lövöldi karthauzi kolostor officiálisa volt. Tapolcai Bálint (Valentin de Thapolcha – 1556) a veszprémi egyház kanonoki
tisztét töltötte be. A XVI. század második felétől a nemesi családokban őseik nevét is kezdték használni az utódok, miközben a régi névadás is szokásban volt. Erre példa az a Tapolcai
Tompa Mihály, aki Nádasdy Tamás, majd Dudich pécsi püspök titkára volt. Családja nemességét 1564-ben Miksa császár újította meg. A címeres levelében olvasható méltatás tanult,
tudós emberként írta le. A következő évszázadban fokozatosan az öröklődő apai családnév
válik jellemzővé. Egyes esetekben a földrajzi névből képzett családnevet örökölték az utódok is. 1601-ben pl. a sümegi gyalogos helyőrség parancsnoka Tapolczay (Tapolczhay) Péter
várnagy volt.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Ismét nyakunkon a húsvét, és kezdhetjük törni a fejünket, hogy mit is tegyünk idén az asztalra. Ehhez szeretnék most egy kicsit segíteni ezekkel az egyszerű receptekkel.
Narancsos joghurt krémleves habgaluskával
Hozzávalók (4 személyre): 4 db narancs
kifacsart-szűrt leve, 4 kispohár Görög joghurt,
1 csomag vaníliás cukor, 10-15 dkg porcukor
(a narancs ízének a függvénye). A tojáshabhoz:
4 db tojásfehérje, cukor, vaníliás cukor, és egy
csipetnyi só. Díszítéshez: Citromfű, és a narancsokból kivágott vékony héj.
Elkészítése: A joghurtot, narancslevet, porcukrot, vaníliás cukrot simára keverjük, majd
a hűtőbe rakjuk a tálalásig.
Felverjük egy csipet sóval, cukorral, vaníliás cukorral a tojásfehérjéket és forrásba lévő
vízbe kiszaggatjuk. 2-3 perc alatt megfőzzük,
majd kivesszük őket a vízből, lecsepegtetjük
és a levesünk tetejére tesszük. A galuskák tetejét megdíszítjük a narancshéjjal, citromfűvel
és hidegen tálaljuk.
Itt ajánlok egy nagyon egyszerűen elkészíthető habgaluskát.
Tojáshab mikrós változat: A tojásfehérjét
felverjük kevés cukorral, vaníliás cukorral,
sóval egy mikrózható tálban. A mikróban nagy
teljesítményen 1/2-1 perc alatt a saját gőzében
szépen megfő. Kanállal beleszaggatjuk a levesünkbe. Jól lehűtve tálaljuk.

Új Tapolcai Újság

Húsvéti bárányborda alufóliában
Hozzávalók (4 személyre): 8 szelet
bárányborda, 4 fej vöröshagyma vagy 2 csomag újhagyma, 40 dkg sonka, 40 dkg füstölt szalonna, 80 dkg burgonya, só, törött
bors, őrölt rozmaring, mustár, torma.
Elkészítés: A hússzeleteket egyenként
bedörzsöljük (leheletnyi) sóval, borssal és
vékonyan bekenjük mustárral. Egy jókora
tűzálló tálat vagy tepsit kibélelünk alufóliával és az aljára vékonyra szelt szalonnát,
terítünk. Erre fektetjük a hússzeleteket, és
sonkát. Vékonyan megkenjük tormával, és
az egészet befedjük a karikára vágott hagymával és a megtisztított nyers, karikára
vágott burgonyával. Megszórjuk sóval,
borssal, és kevés őrölt rozmaringgal. Majd
gondosan betakarjuk vékony szalonnaszeletekkel és a fóliát ráhajtva a sütőben, a hús
minőségétől függően, 175°C fokon 60-90
percig sütjük. Tálaláskor csak szétnyitjuk
a fóliát, a tetejére pár szál rozmaringlevelet rakunk. Tepsiben vagy a tűzálló tálban
is asztalra adhatjuk. Jó étvágyat!
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu
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Nagyszerű eredmények
Siklósi Gergelytől
A Jeruzsálemben (Izrael) rendezett kadet és
junior párbajtőr Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmet, csapatban bronzérmet
szerzett Siklósi Gergely, az Sz-L Bau Balaton Vívóklub tehetséges párbajtőrözője.
Gergely remek formában érkezett a kontinenstornára, s ezt a remek formáját hozta is az
Európa-bajnokságon. A csoportkörökben mind
a hat mérkőzését nagy fölénnyel nyerte. A legjobb 64 között a főtáblán esélyt sem adott a brit
versenyzőnek, Deannak, akit 15:1-es tusaránynyal ejtett ki. A következő körben barátjával,
csapattársával kellett mérkőznie. A Tóth Gergely elleni csata igazi férfias küzdést hozott
mindkét fél részéről. A rendes időben döntetlennel zárult az asszó, Siklósi Gergely a hoszszabbításban nyert, s léphetett tovább.
A nyolcaddöntőben a lengyelek versenyzőjét, Marcolt ejtette ki, a negyeddöntőben az
osztrák Mahringert. Mindkét ellenfelét magabiztos vívással, ugyanolyan arányban (15:8)
győzte le. A kettőbe kerülésért nagyon nehéz

mérkőzést vívott Gergely. A magyar edzővel,
Keszler Dáviddal készülő Sinclair ugyan szinte végig hátrányban volt a mérkőzés során, de
a hajrában átvette a vezetést. Gergely óriási erőket mozgósított ekkor, hét másodperccel a befejezés előtt egyenlő volt az állás, majd bevitte a
győzelmet jelentő tust az elődöntőben.
A fináléban a német Braun volt az ellenfél,
aki most jobban vívott, mint ellenfele, Gergely.
Minden bizonnyal sok energiát vett ki Siklósi
Gergelyből a Sinclair elleni küzdelem fizikális és mentális szempontból is. Búslakodni
azonban egyáltalán nem kell, hiszen nagyon
szépen csillog az Európa-bajnoki ezüstérem is.
Az egyéni ezüstérem után jutott még egy
bronzérem is Gergőnek, hiszen a magyar
kadetválogatottal a dobogó harmadik fokára
állhatott. A törökök és Nagy-Britannia elleni
győzelmek után a lengyelek álljt parancsoltak
a magyaroknak. A bronzmeccsen vigasztalódhattak a fiúk: a franciákat 45:25 arányban
győzték le. Gratulálunk!
Antal Edit

Vívó Országos Diákolimpia
Március 7-9-én Szolnokon rendezték a
vívók országos diákolimpia döntőit I-VI.
korcsoportban. Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub tapolcai szakosztálya minden korosztályban részt vett, a versenyzők iskolájukat képviselték a megmérettetésen.
Eredmények: I. korcsoportban I. hely Simon
Zsófia Bozzay Pál Ált. Isk. Zánka, V. Gorzsás
Adél Batsányi-tagintézmény
II. kcs.-ban az Árvai Zsombor, Cséri Bence,
Kiss Péter összeállítású csapat bronzérmet
szerzett. A leányoknál 2 csapattal vett részt a
klub a Tapolca I-es csapat Vajda Noémi, Tölgyes Réka, Süveges Regina ezüst a Tapolca
II-es csapat Harangozó Réka Bodnár Sára,

Takács Kinga bronzérmes lett. Egyéniben
Vajda Noémi, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhely Intézménye tanulója 7.
helyezést ért el.
III. korcsoportos fiú egyéniben, rekord számú
induló 81 fő közül a Batsányi-tagintézménybe
járó Kovács Dániel bronzérmet szerzett.
V.-VI. korcsoportban Siffer Klaudia csak
egyéni indulóként a saját korcsoportjában 6. a
juniorok között ezüstérmet szerzett. Ő a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulója.
A Batsányi János Gimnázium fiú csapata
ezüstérmesek lettek VI, korcsoportban. A csapat tagjai: Kalácska Botond, Lasztovicza Máté,
Szabó Ádám. Horváthné Szalay Gyöngyi

Megyebajnok lett a Tapolcai Általános
Iskola leány kézilabdacsapata
Március 22-én rendezték Ajkán a IV. kor- mel zárult. A három győzelem a megyebajnoki
csoportos (7-8. osztályosok) leány és fiú kézi- címet jelentette. Három év után ismét megyelabda diákolimpiát, ahol a Tapolcai Általá- bajnok lett a Tapolcai Általános Iskola!
nos Iskola is képviseltette magát mindkét
Csapattagok: Kondrák Sára, Pupos Lili,
nemben.
Dorfinger Réka, Novák Lili, Nimsz Vivien,
A sorsolást követően a fiúk a városi csarnok- Németh Kata, Tóth Fruzsina, Binecz Mercédesz,
ban, a lányok a Fekete-iskola tornacsarnoká- Tóth Borbála, Kónya Kíra, Szabó Borka. A csaban kezdték meg a küzdelmeket a helyezése- pat edzője: Antal Lászlóné.
AE
kért. A fiúk két négyes csoportban, a
lányok körmérkőzéseket játszva.
A tapolcai fiúk a csoportkörből
nem tudtak továbbjutni, így ők a 78. helyen zárták a megyei döntőt.
A lányok első mérkőzésükön a pápai
Szent István-iskola csapatát győzték le
12:8 arányban. Következett a nagy
rivális, az úrkúti Hauser-iskola gárdája, akik már három éve folyamatosan
nyerték a megyei diákolimpiát. Ám
ezen a napon a tapolcai lányok jobbnak
bizonyultak, 6:4-es félidő után 12:10
arányban nyertek. A harmadik találkoFotó: Antal
zón a dudari iskola volt az ellenfél, a
mérkőzés 11:5-ös tapolcai győzelem- A győztes csapat. Gratulálunk!

Balaton-kerülő szupermaraton
Március 20. és 23-a között rendezték a Siófokról rajtoló hetedik Balaton Szupermaratont, ahol a tapolcai futók is jeleskedtek.
Az eseményen rekord dőlt meg azzal, hogy
1625 nevezés érkezett. Külföldről 18 országból neveztek. A külföldiek közt legtöbb a
német (30) volt, de indultak az USA-ból,
Ausztráliából, sőt még Hong Kongból is.
Tapolcát is rekord létszámú futó képviselte.
Egyéniben Földesi József első alkalommal
indult, és remek 4. helyet szerzett az 56 év
felettiek kategóriájában (19 óra 28 perc). Női
párosban Bárány Nóra, Papp Tímea duó remek
versenyzéssel a 3. helyezést érte el. Vegyes
párosunk, dr. Vidosa Noémi és Gál Zsolt 21óra

24perc alatt teljesítette a távot. Három tapolcai váltó is rajthoz állt. A Honvéd-Szendvics
(Baltáné Kiss Klaudia, Hoffman Hedvig,
Balogh Zsombor és Gombos Robert ) csapat
kategóriájában a 27. helyen végzett 17.16-os
idővel. A Domán-ÉK (Domán Fruzsina, Domán
Rajmund, Patkós Máté és Domán Gábor) váltó
kategóriájában a 9. helyen futott be, idejük:
17.08. Harmadik váltónk, a Böllér-Kitty (Szente
Zsolt, Pekli Márton és Vasmatics Lajos) kategóriájában a 15. lett, idejük pedig 15.46.
Kozma Imre 3.58-as idővel teljesítette első
maratoniját, a Maratonfüredet, Szabó Zoltán
02.02.13, Kardos Beatrix 02.04.50 alatt teljesítette első félmaratonját. Gratrulálunk! AE

Remek, sőt bravúros rajtot vett a TIAC
A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi nyitányán (március 23.) a forduló legnagyobb meglepetését a TIAC idegenbeli győzelme szerezte.
Az őszt tizedik helyen záró Tapolca Devecserben okozott nagy meglepetést. Az Ajkán
rendezett mérkőzés első félidejében 2:0-s vezetéshez jutott a Tapolca Pupos és Patus találataival, amit a második játékrészben meg tudott
duplázni. Ott Cserna öngólja és Patus második gólja alakította ki a 4:0-s tapolcai győzelmet. A tompán és fegyelmezetlenül játszó

A diákolimpia dobogósai és döntősei. Gratulálunk!

Devecser ellen megérdemelt győzelmet szerzett a lelkesen futballozó Tapolca.
Az őszi szezont követően Visky László
edző lemondott, a helyére került Lajtai
Roland a Téli Kupa óta foglakozik a csapattal. Heti két edzéssel készülnek a hétvégi fordulókra. Célkitűzés a középmezőnyben maradás. A TIAC hat labdarúgót igazolt: Orbán Istvánt, Kulman Balázst, Kulman Györgyöt, Ihász Martint, Patus Imrét,
Szemerédi Balázst. Távoztak: Szűcs Adrián,
Sinkó Tamás.
Antal Edit

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Az NB I/B-s sakkcsapat-bajnokság hatodik
fordulójában gyenge teljesítményt nyújtva
kapott ki a Tapolca Rockwool VSE Alsószölnökön 4,5:7,5 arányban. A hetedik fordulóban javított a csapat, hiszen Komló együttesét
8:4 arányban sikerült legyőzniük. A 8. fordulóban a Tapolca Rockwool VSE hazai mérkőzésen nagyarányú vereséget szenvedett a Győr
csapatától, 3,5: 8,5 arányút. Ezen a mérkőzésen érvényesült a papírforma. Valamennyi táblán a vendégek vonultattak fel magasabb értékszámmal rendelkező versenyzőt.
Az NB II-es bajnokságban Tapolca VSEKölcsey Nyomda-Keszthely 6,5:5:5. Értékes
győzelmet szerzett a kisebbik tapolcai csapat.
A jóval magasabb értékszámmal rendelkező
keszthelyiek legyőzése komoly fegyvertény.

VÍVÁS:
Két tapolcai vívóval a soraiban hetedik helyen
végzett a junior női párbajtőr-válogatott az
Izraelben rendezett Európa-bajnokságon.
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklubtól Felker Adrienn és Siklósi Enikő voltak ott az együttesben.

Nagy-Britannia legyőzése után a negyeddöntőben Oroszországgal szemben maradtak alul
a lányok, majd Svájctól kaptak ki szoros mérkőzésen, a hetedik helyért pedig Izraelt győzték le 41:39-re.

LABDARÚGÁS:
A Téli Kupa elnevezésű nagypályás felkészülési tornán az ajkai csoportban szereplő Tapolca labdarúgó csapata az ötödik körben 3:3 arányú döntetlen eredményt ért el az Ajka Kristály együttesével (gólok: Patus, Berkes, Ihász).
A hatodik, hetedik és nyolcadik körben szép
tapolcai győzelmek születtek. Előbb Ugod csapatát győzték le 1:0 arányban Patus góljával,
majd Devecser gárdája felett aratott 4:1-es
sikert a csapat. Góllövők: Orbán 2, Hatala,
Lukácsa. A nyolcadik fordulóban a TIAC gólzáporos győzelmet aratott a Kolontár együttese felett. A mérkőzést 12:0-ra nyerték a tapolcaiak. Góllövők:Ihász, Piskor 3-3, Orbán,
Patus 2-2, Szabó, Kulman 1-1.
A Tapolcai Öregfiúk megyei IV. osztályú csapata szép sikert ért el a megyei I. osztályú
Peremarton ellen Magyar Kupa-mérkőzésen.

Csáki góljával 1:0 arányban győztek az öregfiúk, így a Magyar Kupa 4. fordulójába jutottak.

NŐI LABDARÚGÁS:
Több téli teremtornával készült a bajnokságra a TVSE-Honvéd női keresztpályás labdarúgó csapata. Eredményeik: Zalaszentgróton
Újévi Kupán negyedik hely. Az Ajkán rendezett Farsang Kupán harmadik hely (a 3. helyért Celldömölk-TVSE-Honvéd 2:1). Legjobb hátvéd díjat Tolnai Fanni kapta a csapatból. A Győrszentivánon rendezett Jótékonysági tornán második lett a tapolcai gárda. A döntőben Győrszentiván-TVSE-Honvéd 1:1. Büntető rúgásokkal 2:1-re nyert a hazai csapat.
Legjobb játékos díjat Magyar Vanda, a Tapolca játékosa kapta.

KÉZILABDA:
Újabb fordulókat játszottak csapataink a kézilabda NB II-ben. A férfiaknál Tapolca VSEÁcsi Kinizsi 18:26, Szentgotthárdi KK-Tapolca VSE 37:24, Tapolca VSE-Komárom VSE
24:31, VESC-Tapolca VSE 34:16, Tapolca
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VSE-Mór 22:28.
A hölgyek is öt vereséggel folytatták a bajnokságot. Sárváron 24:15 arányban maradtak alul,
majd hazai mérkőzésen Tapolca VSE-Mosonszolnok VADY 27:30. Komárom VSE-Tapolca VSE 38: 19, Tapolca VSE-Haladás VSE
20:30, Győri Audi ETO KC III.-Tapolca VSE
44:20.

TEKE:
A megyei tekebajnokság nyolcadik fordulójában Tapolca-Herend B 1:5 (1431:1448).

TÁJFUTÁS:
Megkezdődött a tájfutók versenyszezonja. A
megyei hosszú távú bajnokságon a Herend
feletti Hajag-tető környékén futott a mezőny
hat kategóriában: ifi, felnőtt, szenior mindkét
nemben. Három tapolcai versenyző remekelt.
F 16B kategóriában Balogh Zsombor (Tapolcai Honvéd) bronzérmet szerzett. F35 A kategóriában Molnár Zoltán győzött, Vajda Zsolt
ezüstérmet szerzett. Mindketten a Tapolcai
Honvéd tájfutói.
Antal Edit
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Télbanyaűző maskarádé
A rendezvény kezdete előtt borítékolható volt a siker, hiszen gyönyörű napsütéses reggelre ébredt Tapolca március 1-jén.
Az időjárás és a hideg tél már a plakátok
és jelmezekkel készülő télbanyaűzők láttán

nalak, hiszen a szervezők idén először hirdettek töpörtyűsütő versenyt is. A versenyzők
3 kg tokaszalonnából készíthették el – a legjobb tudásuk szerint – titkos receptek felhasználásával Tapolca legfinomabb töpör-

„10 év 120 fotó”
A fenti címmel nyílt fotókiállítás Szijártó
János újságíró munkáiból március 17-én
a Tamási Áron Művelődési Központban.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntőjében arról szólt, hogy – mint,
ahogy a képek is tanúsítják – az elmúlt 10
évnek voltak örömteli és szomorú pillanatai,
amelyek lassan történelemmé lesznek. –
Mondhatom azt is, hogy közösen jártuk
végig Jánossal ezt az utat, hiszen többnyire
én is ott voltam azokon az eseményeken,
amelyeket a fényképezőgép megörökített.
Császár László polgármester kiemelte,
hogy ez a kiállítás egyfajta napló is, hiszen
Tapolca és környéke 120 hónapjának egyegy rögzített pillanatát mutatja be az újságíró objektívén keresztül.

Bartók Péter, a Napló főszerkesztője kiállítás-megnyitójában – végigkövetve kollégája újságírói pályafutását – hangsúlyozta,
hogy a képeken keresztül is látni, hogy
Tapolca, ez az olaszországi Toscanára emlékeztető, gyönyörű kisváros milyen óriási
fejlődésen ment át az elmúlt tíz év alatt.
Szólt arról is, hogy Veszprém megyében
elsőként Tapolcán jelent meg a helyi Napló,
amelyet Szijártó János szerkesztett. Majd
arra kérte az újságíró-fotóst, hogy az elkövetkezendő években is őrizze meg objektivitását és készítsen minél több és hasznos
fényképet, amelyre az utódok is rácsodálkozhatnak majd.
A kiállításon a Bárdos Lajos Általános
Iskola 4.z osztályos tanulói működtek közre.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: Havasi

A Hotel Peliontól indult a telet űző maskarádé
szedte a sátorfáját és odébb költözött, hogy tyűjét, amelyet szakavatott zsűri értékelt.
aztán majd egy év elteltével újra visszatérhes- A menet érkezése után elindult az élet a színsen. A hagyománnyá vált maskarádén renge- padon is. A szépen kidolgozott maskarák verteg mókás, vicces, ötletes jelmezt láthattak a sengése mellett helyi csapatok, együttesek
riogatók. A fúvósok és dobosok ütemes rig- produkcióit is megcsodálhatták a tavaszvámusaira lendültek a lábak, és indult meg a rók. Zajlottak az események, készült a farsanmenet a Hotel Peliontól, az Ady utcán keresz- gi fánk, és ahogy a nap színesre festette az ég
tül egészen a Szentháromság-szoborig. Üdítő alját, egyre hűvösebb lett, amit a város által
látvány volt, ahogy a majdnem kétméteres állított hatalmas máglya melege ellensúlyoHupikéktörpe a Vasorrú banya kezét fogva zott. Búfelejtő cédulákkal, kiszebabákkal tápsétál a rendezvény fő helyszínéig, a Fő téren lálták az éhes lángokat, majd a farsang farka
felállított színpadig, melynek környékén már elengedésével újabb egy évre száműzték a
Havasi Gábor
kora délután megjelentek az üstök és faka- leghidegebb évszakot.

Jubileumához érkezett
az Egészség- és Aerobik Nap
A húszas számkörben zajlottak az események a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Március 22-én rendezték
meg a huszadik – jubileumi – Egészségés Aerobik Nap, amelynek szerves részét
alkotja a (XVII.) Baba- és gyermekholmi Börze. Ezúttal is szép számmal érkeztek az érdeklődők.

Ezúttal is volt véradás; mint megtudtuk,
magas volt az önkéntesek száma.
Míg a csarnok küzdőterén délelőtt a népszerű baba- és gyermekholmi börzén cseréltek
gazdát a termékek, a kicsik addig hancúrkán,
légvárban, csúszdán tölthették el az időt.
A Tapolcai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési program keretében várta a dél-

Fotó: N. Horváth

Jelen, múlt és jövő

Észrevettük,
szóvátesszük...
Január 21-én nyitotta meg újra kapuit a
megszépült Wass Albert Könyvtár és Múzeum. A mintegy 200 millió forintos ráfordítással felújított intézmény a belvárosi rehabilitáció részeként valósulhatott meg.
Ennek ellenére máris van, illetve vannak
olyanok, akiknek mindez túl szép, hogy igaz
legyen. Ezért aztán vandál módon kárt tesznek benne.
Ahogy fotónkon is látható, az épületen
található KÖNYVTÁR feliratból a „T”
betűt „sikeresen” rongálta meg ismeretlen
személy.
Mindezt teheti(k) büntetlenül?!
DI

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
áprilisi túraterve
5-én Aszófő-Tihany
12-én Nagyvázsony-Kab-hegy-Nagyvázsony
26-án Családi túranap, Hegyesdi pihenő
Für Ágnes
Fotó: Rendezvénycsarnok

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

Katus Attila irányította a hölgyek mozgását
A létesítmény előterébe érkezőket ezút- előtt folyamán az érdeklődöket.
Az egészségmegőrzés mellett a sport, a
tal is számos kiállító várta, de vásárolni is
lehetett minőségi mézet, bio ételeket, italo- mozgás is fontos szerepet kapott.
Dupla jubileumot is ünnepeltek a nap
kat, aszalványokat, lekvárokat. Voltak, akik
a szellemi csontkovács szolgáltatásait vet- végén. Egyrészt a huszadik egészség- és
ték igénybe, megint mások az aurafotózást aerobiknapot, másfelől a rendezvény sztárés elemzést, esetleg grafológia vagy tarot vendége, Katus Attila, a hatszoros világ- és
útján tudtak meg fontos dolgokat önmaguk- kétszeres Európa-bajnok (aerobik), életmód
ról. Az Egészségfejlesztési Iroda szűrőprog- szakértő, személyi edző március 21-én
ramjára is lehetett jelentkezni. Az arteriog- ünnepelte születésnapját (41), ebből az alkaráfos érállapot-felmérés és tanácsadás mel- lomból az aerobik óra előtt kedves meglelett, dr. Hubert János értékelte ki az ered- petéssel készült a szép számú résztvevő a
népszerű sportembernek.
DI
ményeket.
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Fotó: Dancs

Megrongálták a könyvtár nevét hirdető feliratot
A következő lapzárta időpontja: 2014. április 18.
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