
– A frakcióülés legfontosabb témája a ban-
kok elszámoltatása – hangsúlyozta Rogán
Antal, a FIDESZ frakcióvezetője azon a
sajtótájékoztatón, amelyet szeptember 
10-én, a Hotel Pelion előtt tartott a FIDESZ-
KDNP frakcióülését megelőzően.

.A frakcióülésen résztvevőket Császár
László polgármester házigazdaként köszön-

tötte. Ez az alkalom lehetőséget adott arra
is, hogy a várost érintő kérdésekről több
politikussal folytasson tárgyalást, illetve,
hogy „első kézből” kapjon információkat a
Parlament őszi ülésszakának várható első
döntéseiről.

/Írásunk a 2. oldalon A strand területén
tanuszoda is létesülhet címmel./

Száz évvel ezelőtt tört ki a Nagy Háború,
amelyben több százezer magyar honvéd
harcolt. Közülük sok ezren sebesültek
meg, estek fogságba, vagy haltak hősi
halált.

Az első világégés évfordulójára emlé-
kezve tartottak megemlékezést szeptember
20-án a Hősök terén és a diszeli városrész-
ben is.

Császár László polgármester emlékező
beszédében a korabeli tapolcai katonák hősi-
es helytállásáról is szólt. – A világháború
végéig Tapolca is fájdalmas, soha nem
pótolható veszteséget szenvedett a 147 hősi
halottja személyében – mondta.

/Összeállításunk a 4. oldalon Tapolca is
emlékezett az első világháborúban elesett
honvéd hőseire címmel./
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Rogán Antalt, a FIDESZ frakcióvezetőjét Császár László polgármester
mint házigazda köszöntötte

Fotó: Dancs

A hagyományőrző huszárok is részt vettek a történelmi megemlékezésen

Fotó: Dancs

A szüreti vígasságra „messze földről” is érkeztek vendégek

Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínű szalagot Császár László polgármester és dr. Varga István, a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója vágta át

Megújult, korszerűsödött 
a Hajléktalan Átmeneti Szálló

„A frakcióülés legfontosabb
témája a bankok elszámoltatása”

Az első világháborúban 
elesettek emlékére A hagyományos diszeli programok ki-

emelkedő eseménye a szüreti felvonulás
és azt követő önfeledt szórakozás.

A településrész apraja-nagyja és a ven-
dégeik szeptember 20-án a templom mö-
götti területen gyűltek össze, hogy része-
sei legyenek a népünnepélynek. A több
száz fő felvonuló színes „serege” nagy

tetszést aratott. A menetet a Járdányi Pál
Zeneiskola Ifjúsági Zenekara vezette
Péni Béla karnaggyal az élén, majd Őket
követte a szőlőharang, de ott volt a kis-
bíró és a nagybíró, a vőlegény és a meny-
asszony is.

/Összeállításunk az 5. oldalon Tapolca-
diszeli szüret 2014 címmel./

Felvonulás, móka, kacagás

IV. TAPOLCAI PISZTRÁNG ÉS BORFESZTIVÁL
OKTÓBER 3-5. www.pisztrangfesztival.hu

Európai uniós forrás segítségével korsze-
rűsítette Tapolca Város Önkormányzata
a Hajléktalan Átmeneti Szállót.

A 100 %-ban támogatott, 115,07 millió
forint összköltséggel megújult szálló ünne-
pélyes átadására szeptember 9-én került sor.

Az átadásra került korszerű épületben nem-
csak a lakók életminőségének javítására nyí-
lik lehetőség, de a mentálhigiénés feladat még
magasabb színvonalon történő ellátására is.

/Tudósításunk az 5. oldalon Tapolca fele-
lősséget vállal a hajléktalanokért címmel./



Négy évvel ezelőtt, 2010 szeptemberében is
– az őszi ülésszak megkezdése előtt – Tapol-
cán tartotta a FIDESZ-KDNP parlamenti
frakciója az ülését. A mostani, szeptember
10-e és 12-e közötti frakcióülés résztvevőivel
Császár László polgármester a várost érin-
tő kérdésekről is tárgyalt. Erről lapunkat is
tájékoztatta.

– Lázár Jánostól, a miniszterelnökséget
vezető minisztertől már az uniós szerződés
aláírása előtt megtudtuk annak tartalmát,
azt, hogy miként fog megtörténni az elkö-
vetkezendő 7 évben az uniós pénzek elosz-
tása, lehívása. Sikerült beszélnem Czunyiné
dr. Bertalan Judittal, az Emberi Erőforrások
Minisztérium közoktatásért felelős államtit-

kárával a tanuszoda kérdéséről. Felvázol-
tam az államtitkár asszonynak, hogy a
korábbi időszakban írtunk egy levelet Hoff-
man Rózsa államtitkárnak ezzel kapcsolat-
ban. Elmondtam, hogy a tapolcai strand épí-
tése most ősszel el fog indulni és jó lenne,
ha a tanuszoda építése ezzel párhuzamosan
megtörténne. Az államtitkár elmondta, hogy
rajta vagyunk a listán, de azt kérte, hogy
levélben erősítsük meg korábbi kérésünket,
és akkor meglesz az esély arra, hogy a két
beruházást egyszerre tudjuk megvalósítani. 

Rogán Antal frakcióvezető úrral sok aktuál-
politikai kérdésről beszélgettünk, de érdekelte
a város helyzete is. Sikerült szót váltanom 
dr. Zombor Gáborral, az egészségügyért fele-
lős államtitkárral. A tapolcai kórház fejleszté-
sének második üteméről, a több, mint 1,2 mil-
liárd forintos beruházásról esett szó. Ha min-
den igaz, akkor hamarosan elkezdődhet, és így
már több, mint 2 milliárd forint áll majd ren-
delkezésre ahhoz, hogy a kórház megújuljon és
az új mentőállomás is bekerüljön az intézmény
területére.

Sikerült Orbán Viktor miniszterelnök úrral

is beszélgetni néhány percet. A város nevében
köszöntöttem, és annak az örömömnek is han-
got adtam, hogy 4 évvel ezelőtt, 2010. szep-
tember elején is itt tartotta a FIDESZ-KDNP
a frakcióülését. Ez akkor jó omennek bizo-
nyult az önkormányzati választásokon elért
győzelemhez, és bízom abban, hogy a 2014-es
helyi választásokhoz is jó előjel lesz a mos-
tani frakcióülés. A miniszterelnök úr érdeklő-
dött a város helyzetéről is. A tapolcai polgá-
rok nevében megköszöntem a strandépítés-
hez nyújtott 250 millió forintos állami támo-
gatást, de köszönetemet fejeztem ki azért is,
hogy az adósságállomány átvállalásával
Tapolca előtt új lehetőségek nyíltak meg,
hiszen a felszabaduló pénzösszeget más célra
tudjuk fordítani.

Sok ismerős parlamenti képviselővel talál-
koztam, illetve újakat is megismertem. Jó
tanácskozást kívántam mindannyiuknak. Majd
arra kértem Őket, hogy még többször látogas-
sanak el hozzánk, mi örömmel és vendégsze-
retettel fogadjuk Őket – fejezte be tájékoztató-
ját Császár László polgármester.

N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

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

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

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása kap-
csán az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisz-
telt Választópolgárokat:

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Császár László, FIDESZ-KDNP
Dobó Zoltán, JOBBIK
Lévai József, MSZP
KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. számú választókerületben
Lévai József, MSZP; Sólyom Károly,

FIDESZ-KDNP; Tölgyes Zsolt, JOBBIK;
Vécsei Gábor, SZOCIÁLDEMOKRATÁK.

2. számú választókerületben
Ádám József, SZOCIÁLDEMOKRATÁK;

Balázsné Kiss Éva, MSZP; Horváthné Németh
Edit, FIDESZ-KDNP; Kozma Henrik Alajos,

JOBBIK; Sallai Richárd, FÜGGETLEN.
3. számú választókerületben
Dobó Zoltán, JOBBIK, Horváthné Szalay

Gyöngyi, FIDESZ-KDNP, Ködbaum József,
SZOCIÁLDEMOKRATÁK; Kránicz András,
MSZP.

4. számú választókerületben
Árkovics Zoltán Béla, SZOCIÁLDEMOK-

RATÁK; Koppányi Ferenc, FIDESZ-KDNP;
Pass Sándor, JOBBIK; Peszleg Gyula, MSZP.

5. számú választókerületben
Rig Lajos, JOBBIK; Sági István Csaba,

FIDESZ-KDNP; Székely Jenő, MSZP; 
Szikszai János, SZOCIÁLDEMOKRATÁK.

6. számú választókerületben
Bognár Ferenc, FIDESZ-KDNP; Buzás Gyula,

MSZP; Kazinczy Zoltán Bálint, SZOCIÁL-
DEMOKRATÁK; Kocsor Szabolcs, JOBBIK.

7. számú választókerületben
Árvai Gábor Támos, MSZP; Marton József,

FIDESZ-KDNP; Tóth Tibor, SZOCIÁLDE-
MOKRATÁK; Vajda Attila, JOBBIK.

8. számú választókerületben
Bakos György, FIDESZ-KDNP; Gajdos

Gáborné, SZOCIÁLDEMOKRATÁK; Nemes
Zoltán, FÜGGETLEN; Szabó Katalin, MSZP;
Szi-Andor Zoltán, JOBBIK.

Német nemzetiségi képviselőjelöltek
Molnár Attila Ferenc, VMNÖEK; Molnárné

Resch Myrtill Márta, VMNÖEK; Pem Imre,
VMNÖEK.

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek
Dudás Krisztián, LUNGO DROM; Farkas

Piroska, LUNGO DROM; Forgács Ildikó,
LUNGO DROM; Petrovics Sándor, LUNGO
DROM.

2014. október 12-ei helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására nyilvántartásba vett jelöltek

Köszönet a támogatásért, az együttműködésért

A strand területén tanuszoda is
létesülhet

Véget ért a 2010 és 2014 közötti önkor-
mányzati ciklus. Tapolca polgárai is az
urnák elé járulnak október 12-én, hogy
arról döntsenek, ki legyen az elkövetkezen-
dő években a város polgármestere és képvi-
selőként kik vezessék a települést.

A jelenlegi városvezetés mandátuma az új
önkormányzati választással lejárt.

Képviselőtársaim és a magam nevében
ezúton is szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akik az elmúlt 4 évben támogatták
tevékenységünket és városunk fejlődése érde-
kében feladatot vállaltak.

Köszönetet mondok Tapolca adófizető pol-
gárainak, a vállalkozóknak, a közszolgáltatást
végző cégeknek, az intézmények dolgozói-

nak, a munkatársainknak, a közalkalmazot-
taknak, a köztisztviselőknek. A tisztességgel,
becsülettel végzett tevékenységükkel olyan sta-
bil alapokat teremtettek az elmúlt négy évben,
amelyre biztosan épülhet a jövő.

Köszönet a történelmi egyházaknak a tevé-
kenységükért, amellyel segítettek, hogy váro-
sunk lakóiból még összetartóbb közösség szer-
veződhessen.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik a városban működő civil szervezeteken,
alapítványokon keresztül mutatták meg, hogy
a civil kurázsiban milyen hatalmas erő van,
hogy a civil összefogás szinte csodákra képes.

Köszönet jár mindazoknak, akik a kultúra,
a sport, az egészségügy, a közművelődés, az

oktatás, az idegenforgalom területén, a köz-
biztonság megszervezésén dolgoznak és mun-
kájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Tapolca
még inkább az otthonunkká váljon.

Köszönet minden tapolcai polgárnak, min-
den idelátogató vendégünknek, barátunknak,
ismerősünknek, hogy az elmúlt 4 évben ennek
a dunántúli kisvárosnak a mindennapjaiban
részt vállaltak és az ünnepeink örömében osz-
toztak velünk.

Tapolca Város Képviselő-testülete nevében:

Császár László
polgármester
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AKTUÁLIS

Lasztovicza Jenőt, térségünk választott or-
szággyűlési képviselőjét, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét arra kértük, hogy érté-
kelje a 2010-es önkormányzati választás óta
eltelt négy évet.

– A Veszprém Megyei Közgyűlés elnökeként
az egyik legfontosabb eredménynek azt tar-
tom, hogy a vörösiszap-katasztrófa helyzetet
kezelni tudtuk. Abban másfél év munkája volt
benne. Bátran állíthatom, hogy az ehhez hason-
ló, szörnyű katasztrófákat a világon sehol nem
tudták ilyen gyorsan és a tragédiát elszenvedett
lakosság érdekeit maximálisan figyelembe véve
megoldani. Tudom, hogy a lelki sebek, a ka-
tasztrófa okozta egyéni károk még sokáig fog-
nak fájni minden ott élőnek, de az állam és a
megye is mindent elkövetett és el fog követni
annak érdekében, hogy a vörösiszap okozta
traumák enyhüljenek. Devecser szinte újjá-
épült, új otthonokat kaptak mindazok, akik a
tragédiában elvesztették a régi otthonukat.

– Melyek azok a tapolcai eredmények, ame-
lyekre a legbüszkébb?

– Az elmúlt időszakban elindult és megva-
lósult fejlesztések hosszútávra, az elkövetke-
zendő tíz évre meghatározzák Tapolca jövőjét.
Most, hogy az önkormányzati választás előtt
olvasom az ellenzéki polgármesterjelöltek ter-
veit, célkitűzéseit az elkövetkezendő ciklusra
vonatkozóan, örömmel állapítom meg, hogy
helyes úton jártunk a 2010 és 2014 közötti
ciklusban éppúgy, mint a megelőzőkben.
Hiszen a programjukban azok a célkitűzések
szerepelnek, amelyek már megvalósultak a
városban, vagy éppen folyamatban vannak.
Így akár azt is mondhatnám, örülök annak,
hogy támogatják azokat a fejlesztéseket, törek-
véseket, amelyek már elindultak Tapolcán,
vagy el fognak indulni.

– Milyen fejlesztésekre gondol itt elsősorban?
– Helyes úton jártunk akkor, amikor az ide-

genforgalom felé nyitottunk, amikor a belvá-
rost Tapolca legújabb kori történelmének, leg-
nagyobb, több, mint egymilliárd forintos beru-
házásával szebbé, otthonosabbá tettük, és ezzel
nemcsak az itt élők komfortérzetét növeltük,
de a turizmus fejlesztésére is gondoltunk. Fon-
tos és döntő lépés volt a kórház sorsának, jövő-
jének alakítása is. Az elmúlt években még a
megszüntetése, a bezárása is felmerült. Sokat
harcoltunk – a lakossággal karöltve – azért,
hogy ez ne történhessen meg. A sikeres pályá-
zatok eredményeként egy több, mint kétmilli-
árd forintos fejlesztés vár az intézményre.
Sokan hiányolják az aktív ágyakat, de az
egészségügy fejlődésének iránya nem az, hogy

egy viszonylag szűk területen minél több aktív
ágy legyen, hanem az, hogy az adott kis kór-
házakban az egynapos sebészet fejlődjön és a
regionális kórházak kapjanak olyan világszín-
vonalú műszerparkot, amelynek segítségével
a régió betegei a legjobb ellátásban részesül-
nek. Sokan kérdezik tőlem is, lenne-e lehető-
ség arra, hogy azok a funkciók, amelyek a
struktúraváltással elkerültek a tapolcai kórház-
ból, visszakerüljenek. Erre a kérdésre én is csak
azt a választ tudom adni, amit dr. Zombor
Gábor egészségügyért felelős államtitkár mon-
dott a rehabilitációs fejlesztés alapkőletételé-
nél. Ha olyanok lesznek a gazdasági mutatók,
ha a rehabilitáció olyan mértékben felfejlődik,
akkor megteremtődhet ennek a lehetősége is.
Az elkövetkezendőkben ezen is dolgozni fogunk.

– A tapolcaiakat foglalkoztató fontos kérdés
a munkahelyteremtés, a munkahelyek megtar-
tása.

– Tapolca sikertörténetének is nevezhető,
ahogy az uniós és a hazai pályázatokban részt
vesz. Ezeken keresztül a helyi gazdaság is fej-
lődik, hiszen a megvalósítandó beruházások
kivitelezői többnyire a helyi vállalkozók köré-
ből kerülnek ki. A munkahelyteremtés fontos
állomása, hogy a volt laktanya területére folya-
matosan költöznek be a különböző vállalkozá-
sok, ezzel nemcsak a munkahelyek megőrzé-
sét segítik elő, de újak is létesülnek. 

– A strandkérdés is állandó és jogos téma
a városban. A lakosság szeretné, ha minél
előbb megnyitna.

– A strand megnyitása – reményeink szerint
– a jövő nyárra megtörténik. A pénz megvan
rá, az engedélyeztetések és a közbeszerzési
eljárások most vannak folyamatban. Bízom
benne, hogy a megújult strand nemcsak a helyi
lakosság megelégedésére fog működni, de
messzebbről is vonz majd vendégeket.

– Felkészülve az Európai Unió új, 7 éves
gazdasági ciklusára, Veszprém megye is kidol-
gozta a Területfejlesztési Programját. Ehhez
miként csatlakozik Tapolca?

– Az elkövetkezendő 7 évben nagyon fon-
tos lesz az uniós források elosztása. A megyei
stratégiai programokba a városok és a kistér-
ségek fejlesztési tervei is beépültek. Mivel
Tapolcán élek, arra különös gondot fordítok,
hogy itt minél jobban menjenek a dolgok.
Nagyon bízom benne, hogy azok a fejleszté-
sek, amelyeket a város vezetése célként tűzött
ki maga elé, az uniós és hazai források segít-
ségével meg is tudnak valósulni. De a gazda-
ság nemcsak egy város határán belül zajlik,
hanem a térségben is. A gazdaságélénkítés, a

fejlesztés egyre fontosabb területté válik,
hiszen ezek tartják fenn a munkahelyeket. 
Az uniós források 60-65 %-a a gazdaságfej-
lesztésre fog érkezni az országba, és nem
mindegy, hogy mire és hogyan használjuk fel
ezeket. 

– Milyen esélyekkel indul Tapolca az uniós
forrásokért?

– Úgy látom, hogy Tapolcának jó esélye
van arra, hogy ezek segítségével továbbfej-
lődjön. Ezt támasztja alá az, hogy egyre aktí-
vabb a vállalkozói szféra is. Ha ez a tenden-
cia folytatódik, akkor előre láthatólag a volt
laktanya területe kicsinek fog bizonyulni,
hiszen nemcsak helyi vállalkozások települtek
és települnek oda folyamatosan, de messzebb-
ről érkezők is. Ezért is válik szükségessé, hogy
Tapolca felvegye a kapcsolatot a környező
településekkel, köztük Lesencetomajjal és
Zalahaláppal, hogy közösen teremtsenek lehe-
tőségeket és biztosítsanak területeket a térség-
ben vállalkozni szándékozóknak. Már több-
ször nyilatkoztam arról, hogy a kárpótlások
idején Tapolca akkori vezetői rosszul sáfár-
kodtak, mert a várost körülvevő területek
mindegyike magántulajdonú, így az Önkor-
mányzat nem tud felajánlani üres területeket
zöld beruházásra senkinek. Ezért is fontos,
hogy a már fent említett településekkel közös
gazdasági programot tudjon kidolgozni a
város. A jövő a térségi összefogásban van.
Összefoglalva: az adottságok és a lehetőségek
is adottak a további fejlesztésre, fejlődésre. A
kis- és középvállalkozások fejlesztésének elő-
segítésére szolgáló kedvező banki hitelek, a
vállalkozásélénkítő támogatások, a rezsicsök-
kentés folytatása, a devizahitelesek gondjainak
enyhítése, a bankok elszámoltatása mind-mind
azt mutatják, hogy jó irányba halad az ország.
Ez a jó irány Tapolcára is jellemző. Bízom
abban, hogy a következő ciklusban Tapolca és
a térség munkanélküliségét a felére tudjuk
csökkenteni. Ez óriási eredmény lesz főleg
annak tudatában, hogy a gazdasági válság még
napjainkban is érezteti hatását. Annak, hogy a
következő önkormányzati ciklusban Tapolca
fejlődése tovább folytatódjon, csak az lehet a
garanciája, hogy az új városvezetés a megkez-
dett irányban halad tovább. Már mondtam, de
most is hangsúlyozom: azt, hogy a már évek-
kel ezelőtt kijelölt, a fejlődés útját mutató cél-
kitűzéseinkkel és azok megvalósításával jó
úton jártunk és járunk, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az ellenzéki polgármester-
jelöltek is azokat tűzték ki maguk elé a prog-
ramjaikban. N. Horváth Erzsébet

Tapolca sikertörténetének része az uniós és 
hazai pályázatokon való eredményes részvétel

Kampánynyitó lakossági fórumra hívták
a tapolcai szavazópolgárokat az MSZP
tapolcai szervezetének képviselőjelöltjei
és Lévai József polgármesterjelölt szep-
tember 12-én.  

A Tamási Áron Művelődési Központban
tartott rendezvényen Mesterházy Attila
országgyűlési képviselő, az MSZP tapolcai
alapszervezetének tagja köszöntötte az egy-
begyűlteket és ajánlotta a polgármesterje-
löltet a jelenlévők figyelmébe. 

Majd Lévai József részletesen ismertet-
te elképzeléseit, melyeket a „Tegyünk
együtt többet Tapolcáért” jelmondat jegyé-
ben tart megvalósíthatónak. Mint mondta,
szeretné a testületi munkába visszahozni
az együttműködést. Hangsúlyozta, hogy a
város egy élő közösség, melynek összetar-
tó ereje kell, hogy legyen. Ha jó irányba

halad a település csónakja, az minden
benne ülőnek hasznos. Ez csak akkor lehet-
séges, ha egy irányba evezünk és tiszteljük
egymást. Úgy érzi, hogy a problémák
ugyanazok, mint az előző kampány idején
voltak. 

Ezek közül is a legsúlyosabb a kórház
ügye. – Súlyos hibákat követett el a város
vezetése – jelentette ki –, melyek közül a
legnagyobb hiba az volt, hogy figyelmen
kívül hagyták azt a 14 ezer aláírást, amely
visszakövetelte a kórház aktív sebészeti-
belgyógyászati ellátását. Ezzel a város és
környékének életkilátásai romlottak. Azon-
ban az egészségpolitika változhat, így fel
kell készülnie a városnak a gyógyító kór-
ház visszaállítására – fogalmazott. 

A rendezvény a képviselőjelöltek bemu-
tatásával ért véget. Kovács Melinda

Fontos az együttműködés

A felnövekvő nemzedék hazafias és hon-
védelmi nevelését szem előtt tartva a
Képviselő-testület a szeptember 26-ai
ülésén tárgyalta a Tapolcai Helyőrségi
Nőtlenszálló hasznosításának kérdését.

Tapolca Város Önkormányzata és a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
együttgondolkodva indítana ott egy olyan
tevékenységet, amely a fenti célok megva-
lósítása mellett a város idegenforgalmi
látogatottságát növelné. A hadi-kulturális
központ kialakításához a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében lévő Helyőrségi
Nőtlenszálló épülete megfelelő lenne.

A hadi kulturális központ keretében
interaktív haditechnikai bemutatók, kézi-
fegyver- és egyenruha bemutató, honvé-
delmi szakkör, nyári honvédelmi tábor is
tudna működni.

A honvédelmi tábor keretében hadtör-
ténelmi és honvédelmi ismereteket sze-
rezhetnének a tábor lakói, kapcsolódva az
általános és középiskolai történelmi és
honvédelmi ismeretekhez.

Tapolca Város Képviselő-testülete –
bízva abban, hogy ez a fajta hasznosítás
beleillene a HM elképzeléseibe is – felha-
talmazza a polgármestert, hogy kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat a HM képviselőivel,
hogy a szükséges források megléte esetén
a Nőtlenszállóban egy hadi-kulturális köz-
pont alakulhasson ki.

N. Horváth Erzsébet

Hazafias és
honvédelmi

nevelés

Bánki Eriket, a Parlament gazdasági bizott-
ságának alelnökét látta vendégül a Fidesz
tapolcai csoportja szeptember 19-én a Tamási
Áron Művelődési Központban, ahol lakossá-
gi fórumot tartott a rezsicsökkentésről. 

A sajtó képviselői előtt arról beszélt, hogy
véleménye szerint sikeres város Tapolca, ahol
az elmúlt négy évben 2 milliárd forintot fordí-
tottak fejlesztésekre. 

Különösen előremutatónak vélte, hogy a fej-
lesztések közül nagyon sok a gyermekekről-
oktatásról szól. Úgy vélte, hogy a város jelen-
legi vezetése a jövőben is szem előtt tartja majd
az Európai Uniós pályázatok nyújtotta lehető-
ségeket, és tekintettel arra, hogy igen jó a Csá-
szár László vezette csapat kapcsolata a Kor-
mánnyal, a siker borítékolható – mondta. 

Az uniós fejlesztések a jövő ciklusban túl-
nyomóan a gazdaságélénkítésről szólnak majd,
ami Tapolcán a laktanya területét tekintve
jelentős eredményeket hozhat, ezzel növelve az
Önkormányzat helyi adókból származó bevé-
teleit, amit akár további pályázatok önrészéhez
is fel lehet használni. 

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmond-
ta, hogy szeptember 1-jétől újabb csökkentés,
októbertől pedig ismételt 3.3%-os mérséklés
következik. Mindez családonként 100-150 ezer
forintos megtakarítást eredményez évente.
Ismertette még az otthonvédelmi program kere-
tében meghozott intézkedéseket és a deviza- és
forinthiteleseket megsegítő törvény tervezetét.
– Hazánk példát mutat az EU-nak – mondta –
és a kezdeti kritikusok mára már követőkké
váltak.  Kovács Melinda

Sikeres négy év

A 2000/2001-es tanév során indította el
az Oktatási Minisztérium a települési és
a megyei önkormányzatok együttműkö-
désével a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Tapolca Város Önkormányzata 2000. év
őszén csatlakozott a pályázathoz, és azóta
is minden évben támogatást nyújt a rászo-
ruló tapolcai hallgatóknak. Míg az első
évben 500.000 Ft volt a támogatásra nyúj-
tott összeg, addig ez mára már 3.000.000 Ft.

Mivel az ösztöndíjrendszerben való
részvétel az őnkormányzatok részére
önkéntes, ezért a Képviselő-testületnek
minden évben döntenie kell arról, hogy
csatlakozik-e az ösztöndíjpályázathoz,
vagy nem.

A képviselők a szeptember 26-ai ülésen
arról döntöttek, hogy most is – mint az
elmúlt 14 évben mindig – csatlakoznak a
pályázathoz. NHE

Bursa Hungarica 



A 100 évvel ezelőtt kitört első világháború-
ban elesett magyar katonákra nemcsak a
Hősök terén, a Hősök-szobránál tartott
megemlékezést a város szeptember 20-án,
de a diszeli városrészben élők is koszorút
helyeztek el a hősök emlékét őrző szobor-
nál.

A hagyományőrző huszárok bevonulását,
nemzeti imádságunk eléneklését követően
Ézsiás Vencel huszárőrnagy szavalta el Gyóni
Géza versét, majd településünk polgármeste-
re, Császár László emlékezett az akkori törté-
nésekre. Beszédében külön hangsúlyt kapott a

tapolcai katonák hősi helytállása is. 
– E világméretű felfordulásban a korabeli

Tapolca katonafiai is megcselekedték köteles-
ségüket. A városbeli sorkötelesek legnagyobb
részt a gyalogsághoz vonultak be, azon belül
is döntő számban a Nagykanizsán állomáso-
zó császári és királyi 48. közös gyalogezred-
hez, illetve az ugyanitt települt 20. honvéd
gyalogezredhez. Akiket huszárnak vittek, azok
zömében Szombathelyre, a 11. közös huszár-
ezredhez, valamint a Zalaegerszegen és Keszt-
helyen állomásozó 6. honvéd huszárezredhez
kerültek. Sokan a tüzérségnél teljesítették
háborús szolgálatukat. Ők jelentősebb szám-
ban a soproni 13. és a pozsonyi 14. tábori
ágyúsezredek kötelékében katonáskodtak. A
császári és királyi haditengerészet parti és
nyíltvízi egységeinél úgyszintén találunk jó
pár tapolcai tengerészt.

A világháború végéig Tapolca is fájdalmas,
soha nem pótolható veszteségeket szenvedett
az összesen 147 hősi halottja személyében.
Ennél is magasabb volt a sebesültek, az egy
életre megnyomorodottak száma, de sokan vol-
tak olyanok is, akik csak jóval a háború 1918.
évi befejezését követően kerültek haza az orosz
és olasz hadifogságból. A háborúban elveszet-
tek emlékéről nem feledkezett meg a város
kortárs társadalma. A Képviselő-testület már
1918 nyarán napirendre tűzte a hősi halált halt
tapolcai katonák emlékművének kérdését. 
Az itt álló Hősi Emlékmű, amely Maugsch
Gyula budapesti szobrászművész alkotása,
1930-ban került ünnepélyes felavatásra. Művé-
szi értéke és ünnepélyes megjelenési formája

sokat elárul arról, hogy milyen fokú tisztelet
övezte a maga korában a hazájukért életüket
adott itteni katonák emlékét: ez a szobrászati
alkotás nemcsak az egész nyugati Balaton-fel-
vidék legnívósabb ilyen alkotása, de hozzá
hasonlót legközelebb csak Nagykanizsán és
Székesfehérváron találunk – mondta a polgár-
mester.

A megemlékező beszédet követően a koszo-

rúk, virágok elhelyezésére került sor. Tapolca
Város Önkormányzatának nevében Császár
László polgármester, a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Tapolca Járási Hivataltól Benczik
Zsolt hivatalvezető, végül Ézsiás Vencel hu-
szárőrnagy adózott néma főhajtással a mártí-
rok emléke előtt.

A rendezvény a hagyományőrző lovasok
díszmenetével ért véget.           Dancs István
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A fotó a Hősök Emlékművének ava-
tásán készült. Megtalálható rajta a
szobrászművész dedikációja is

Fotó: Dancs

Bakos György, a diszeli településrész
önkormányzati képviselője a koszorú-
zás után néma főhajtással adózott a
diszeli Hősi Emlékműnél

Fotó: Archív

Képünkön a tapolcai Horváth Mihály

Ahogy az előző esztendőben, idén is csak
„családi körben” rendezték meg a bá-
nyásznapot városunkban szeptember 7-én.
Helyszín: a Belvárosi Irodaház (régen:
Bakonyi Bauxitbánya Székház) előtti te-
rület.

Még 1951-ben, az akkori vezetés nyilvání-
totta szeptember első vasárnapját a szakma
ünnepének, emlékezve a tatabányai csendőr-
sortűz bányász áldozataira is.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület és a Bányász Szakszervezet
tapolcai szervezetei, valamint a Tapolcai
Hagyományápoló Egyesület szervezésében
megtartott program a Himnusz közös ének-
lése után Orbán Tibor nyugalmazott vállala-
ti főmérnök ünnepi beszédével folytatódott.
Bevezetőjében rámutatott, hogy a bányász-
településeken ezen a napon szobrokat,
emlékműveket is avatnak a megemlékezések
mellett, de ahogy fogalmazott, csak „maguk-
ban, maguknak”. Ellenpéldaként a régi idő-

ket hozta föl, amikor a hírek sokkal inkább
a bányák megnyitásáról szóltak.

Keserű szájízzel folytatott beszédében hang-
súlyozta: – Az elszántság és a tenni akarás, amely
a bányászokat, a szakma iránti szeretetüket és
alázatukat jellemzi, azért megmaradt…

A 64. Bányásznapon újra együtt vagyunk.
Visszaemlékezünk az együtt eltöltött munkás-
évekre, évtizedekre, és ápoljuk – ha szerényen
is – a bányász-szolidaritás hagyományait.

Emlékezünk… de büszkén gondoljunk arra,
hogy a bauxitbányászat a népgazdaság (ma-
napság: nemzetgazdaság) jelentős jövedelem-
teremtő ágazata volt. 

Mi, bauxitbányászok, hasznot hajtó, értel-
mes munkát végeztünk – summázott Orbán
Tibor, majd Székely Jenővel és Károly Ferenc-
cel koszorút helyeztek el a három évvel ezelőtt
elhelyezett emléktáblánál.

A bányásznapi ünnepség hivatalos ceremó-
niája után a rendezvény a Szent György Pan-
zió és Étteremben folytatódott.   Dancs István

„Mi, bauxitbányászok, hasznot hajtó,
értelmes munkát végeztünk…”

Tapolca is emlékezett az első világháborúban elesett honvédő hőseire

Fotó: Dancs

Ezúttal is a Belvárosi Irodaház előtti téren tartották a bányászok az ünnepi meg-
emlékezésüket

4000 dollár adományt kapott a tajvani nagy-
követségtől a Szent Erzsébet Óvoda. Tao
Wen-Lung tajvani nagykövet szeptember
24-én látogatást tett az intézménybe, ahol az
óvoda közössége kedves műsorral köszönte
meg a nem mindennapi segítséget.

A nagykövetet, Wellington Shih osztályve-
zető-helyettest, valamint az Őket kísérő Ékes
József volt országgyűlési képviselőt és Császár
László polgármestert Zöldy Andrásné intéz-
ményvezető köszöntötte, majd kísérte végig az
óvodában.  A családias hangulatú ünnepségen
részt vettek az óvodát fenntartó Vincés nővé-
rek és a szülők is. A vezető óvónő köszönő sza-
vait követően Haga Kálmán szülő adott elő
magyaros hangulatú dallamokat harsonán,
majd a gyerekek mutattak be hagyományos
gyermekjátékokat dallal-tánccal, és nyújtották
át saját készítésű mézeskalács ajándékaikat.
Tao Wen-Lung nagykövet elmondta, hogy bár
nem érti nyelvünket, de a gyermekek arcán
látta a boldogságot és az örömöt. Ez neki éppen
akkora, vagy talán még nagyobb ajándék, mint

amit Ő hozott. Reméli, tette hozzá, hogy ez is
segít abban, hogy Tajvanra ezután nemcsak,
mint ipari termékeket előállító országra, hanem
mint barátságos emberek hazájára is tekintse-
nek a tapolcaiak. Császár László a város nevé-
ben is köszönetet mondott az egymillió forin-

tos adományért, és biztosította a nagykövetet,
hogy a pénz olyan helyre került, ahol a keresz-
tényi szellemben nevelkedő gyerekek ezt iga-
zán értékelni is tudják. Ékes József arról tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy Tajvan hatalmas
összegeket adományozott már más magyar-
országi oktatási intézményeknek is, a vörös-
iszap katasztrófa idején pedig az elsők között
volt, aki anyagi segítséget nyújtott a bajba
jutottaknak. Köszönetet mondott Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselőnek, a Magyar-
Tajvani Parlamenti Baráti Társaság tagjának,
aki a megyében sokat tett a két ország közöt-
ti kapcsolat szorosra fűzéséért. Az adomány-
ból az óvoda kültéri padokat, ivókutakat,
mosógépet és fényképezőgépet vásárolt.                   

Kovács Melinda

Fotó: Sajcz

Köszönet a felajánlásért!

Nagylelkű felajánlás
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Balassa János és Dénes Helga
Eizler Csaba és Mester Arabella

Harangi Sándor és Horváth Ildikó
Herczeg Roland és Horváth Renáta

Horváth Péter és Kruchió Edina
Illés József és Irsai Katalin Erzsébet
Jabronka Zoltán és Kulcsár Nikolett

Kehringer Alex és Farkas Anett
Molnár Attila Ádám és Gál Erika
Patus Csaba és Katona Krisztina

Port Ferenc Attila és Dénes Andrea Dóra
Samu Géza és Tóth Elvira Mária

Schweitzbacher József és Kovács Mónika
Varga Péter és Slang Márta
Vida József és Zrubec Lívia

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Dér Ferenc és Csóka Anita gyermeke: Csenge
Gratulálunk!

Évfordulók
1969. szeptember 1. 45 éve
Megnyílt a 75 férőhelyes 4. sz.
óvoda az Alkotmány utcában.
1974. szeptember 1. 40 éve

Felavatták Marton László szobrászművész „Jel az
időben” címet viselő szobrát a Bakonyi Bauxitbá-
nya Vállalat tapolcai székháza előtt.
1979. szeptember 1. 35 éve
Tapolca város lakóinak száma 17.078 fő.
1979. szeptember 2. 35 éve
Felavatták a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Mun-
kásművelődési és Továbbképző Központját.
1999. szeptember 8. 15 éve
Ünnepélyes gázlánggyújtás Diszelben: megvaló-
sult a városrész vezetékes földgázellátása.
1969. szeptember 10. 45 éve
Üzembe helyezik a Könnyűbeton és Szigetelő-
anyagipari Vállalat tapolcai gyáregységét.
2004. szeptember 21. 10 éve
Felavatták Marton László Négy évszak című szo-
borcsoportját.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettesek ellen, akik 2014. augusztus hó 26.
nap 09,00 és 09,15 óra közötti időben a Bem Apó
utcában található lakóingatlanba bementek, majd
a sértett figyelmét elterelve az egyik elkövető a
hálószobában lévő szekrénysor felső fiókjából
480.000 Ft készpénzt tulajdonított el. A bűncse-
lekménnyel okozott lopási kár: 480.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének

megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki 2014. augusztus hó 30.
nap 18,00 és 19,00 óra közötti időben a Visz-
ló utcában lakóház előtti területen álló gépko-
csiból takarítás közben az autó mellett a földön
tartott női táskából alkalmi lopás módszerével
eltulajdonított egy mobiltelefont. A bűncselek-
ménnyel okozott lopási kár: 80.000 Ft.

Molnár András r. százados
Tapolcai Rendőrkapitányság

Nagy érdeklődés mellett tartotta előadá-
sát dr. Márfi Gyula veszprémi érsek szep-
tember 18-án a Vincés nővérek emeleti
termében.

Bevezetőjében ismertette a vallások nagy
csoportjait; a primitív vallásoktól kezdve a
sokistenhit és egyistenhit tanaiig. Ez alapján
szólt a totemhitről, a fetisizmusról, animaliz-
musról, a mágiáról.

Az egyistenhívők nagy csoportja: a zsidó,
keresztény, iszlám vallás. Szólt az egyház és a
nemkeresztény vallások viszonyáról, a zsidók
felelősségének újraértékeléséről Krisztus
kereszthalála tekintetében. A sokistenhívők:
hinduizmus-buddhizmus-brahmanizmus hit-
beli és gyakorlati sokféleségéről szólt; Kína,
Japán, India népének hitéről.

Nem közömbös, hogy az istenhit hogyan
hat az egyénre, a tömegekre. Az indiai fakír
szélsőséges tűrő; a test próbáin-szenvedésein
úrrá lesz a lélek. Kínában Konfucius tana
inkább társadalmi etika. A kereszténység iste-
ne irgalmas, szeretetet hirdet, az iszlám istene
hatalmas; egyéni életben a fatum, a sors a veze-
tője, tömegében akár a dzsihád, a szent harc.

Az előadó nagy tárgyismerettel, műveltség-
gel fejtette ki e témát; előadásmódja nyugodt;
egészséges humorral áthatott beszéde mind-
végig lekötötte a nagyszámú hallgatóság
figyelmét. G. Dr. Takáts Gizella

Különböző vallások
istenképei és

emberkapcsolatai

A sok, hagyományos Tapolca-diszeli prog-
ram között fontos helyet tölt be a szüreti
felvonulás, az azt követő kulturális műsor,
valamint a hajnalig tartó bál. Idén szeptem-
ber 20-án gyűlt össze a településrész és a
szórakozni, mulatni vágyók tömege a temp-
lom mögötti területen, hogy részese legyen
a népünnepélynek.

Az előző esztendőkhöz hasonlóan a több
száz főből álló felvonulók élén ezúttal is a Péni
Béla karnagy vezette Tapolcai Ifjúsági Fúvós-
zenekar állt, természetesen rendőrségi felveze-
tés mellett. Utánuk a hagyományőrző lovasok,
a szőlőharangot büszkén vállukon cipelő fia-
talemberek, majd a borlovagrend tagjai. Nem
maradhat ki a felsorolásból és a vidám fiesz-
tából a kisbíró, nagybíró, menyasszony és vőle-
gény, cigányzenészek, táncosok, iparosok, sze-
líd-, veterán-, és vadmotorosok, rengeteg mas-
karába bújt polgár, a településrész apraja-nagy-
ja, kiegészülve a gépjárművek széles választé-
kával, traktorok, lovas- és babakocsik és a
talicskás ember, aki idén is büszkén tolta hatal-
mas sütőtökét végig a felvonulási útvonalon..

A felvonulást követően a Csobánc Kultúr-
házhoz érkezett a tömeg, ahol Császár László
polgármester és Bakos György, a településrész
önkormányzati képviselője köszöntötte a meg-
jelenteket, beszédükben kiemelve az ilyen jel-
legű rendezvények jelentőségét, közösségfor-
máló erejét, a táj borainak értékeit.

A kulturális blokkban fellépett a Csobánc
Népdalkör, a Monostorapáti Vegyeskar, a
Raposka Tánccsoport, a Jump for Fun kötél-
ugró csoport (Gersekarát).

Egészen hajnalig az SMS-együttes húzta
Diszelben a szórakozni vágyóknak a talpalá-
valót a szőlő és szőlősgazdák ünnepén.      DI

Tapolca-diszeli 
szüret 2014

Az I. számú Általános Iskolában (ma 
Bárdos-iskola) 1964-ben két leányosztály
végzett. Az egykori tanulók 50 évvel a nagy
esemény után úgy döntöttek, hogy talál-
kozót szerveznek az „alma mater”-ben
augusztus 30-án.

Tóth Józsefet, az iskola akkori igazga-
tóját otthonában keresték fel az osztályok
képviselői, Lájerné Tóth Éva és Szeitl 
Lászlóné. A kedves hangulatú köszöntés
közben mindkét részről emlékek idéződtek
fel. 

A nyugdíjas igazgató arról szólt, hogy
nagyon jó volt azokban az osztályokban
tanítani, illetve azt az iskolát igazgatni,
mivel a lányok kötelesség- és illemtudóak
voltak. 

A volt diákok azért mondtak hálás szív-
vel köszönetet, mert Józsi bácsi empatiku-

san vezette az intézményt, és nagyon sze-
rették, ahogyan a földrajzot tanította.

A lányok osztályfőnökei Bús Jánosné és 
Kustos Lászlóné voltak. A találkozót meg-
tisztelte jelenlétével Kustos Lászlóné Marika
néni is, aki jó szívvel emlékezett vissza
egykori tanítványaira. Mint mondta, a bio-
lógiát is Ő tanította a 44-es létszámú osz-
tályban, de soha nem volt nagyobb problé-
ma a leányokkal, akik arról is híresek vol-
tak, hogy nagy volt az igazságérzetük.

A néhány hónapja elhunyt Bús Jánosné
sajnos már nem lehetett a volt osztályával,
tanítványai csak a sírjára tudták elhelyezni
a köszönet virágait.

Fél évszázad nagy idő. A találkozón nem-
csak a megidézett történések teremtettek
nosztalgikus hangulatot, de az előkerült, meg-
sárgult fotók is. N. Horváth Erzsébet

50 éve végezték el az általános iskolát

A hajléktalanság ügyének kezelését a tapol-
cai városvezetés fontosnak tartja, és önként
vállalt feladatként hajléktalanszállót üze-
meltet a városban.

Annak érdekében, hogy az ellátás még jobb
infrastrukturális és egyéb feltételekhez jusson,
pályázatot nyújtott be „Hajléktalan személyek
átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán”
címmel. A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191 azo-
nosítószámú pályázaton keresztül az Európai
Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból 115,07 millió forint összegben, 100 %-ban
támogatta a hajléktalanszálló korszerűsítését.

A szeptember 9-ei ünnepélyes átadón 
Császár László polgármester arról szólt, hogy
a város több, mint 20 éve önként vállalja fel
azt a feladatot, hogy hajléktalanszállót működ-
tessen. – Nálunk nagyobb települések sem
teszik ezt, holott nagy szükség van ilyen átme-
neti szállásokra – hangsúlyozta a polgármes-

ter, majd a felújítás szükségességét kiemelve a
korszerűsítés nyújtotta új lehetőségeket is
ismertette. – A volt óvodaépületben az intéz-
mény 1992-ben kapott helyet. A több, mint 60
éves épületben a villany-, víz- és gázhálózat is
elavult, elöregedtek, életveszélyessé váltak a
gépészeti berendezések. A felújítás során nem-
csak a rossz infrastrukturális adottság lett a
múlté, de a korszerű épületben a lakók életmi-
nősége is javulni tud. A megvalósult akadály-
mentesítés hozzájárul az esélyegyenlőség javí-
tásához. A férőhelyek száma 30-ról 36-ra növe-
kedett. A korszerű intézményben megvalósult
a minőségi mentálhigiénes intézmények integ-
rálása, a szakmai munka színvonalának növe-
lése.

Végezetül a polgármester köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik bármi módon hozzá-
járultak ahhoz, hogy az átmeneti hajléktalan-
szálló megújulhatott.

Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Befogadás Háza intéz-
ményvezetője az avatáson hangsúlyozta, hogy
a hajléktalankérdés kezelését illetően a város
vezetőivel azonos módon gondolkodik, mivel
a város is szociális eszközökkel igyekszik fele-
lősséget vállalni mindazokért, akik bármilyen
okból hajléktalanná váltak.

Az ünnepélyes átadást jelentő nemzetiszínű
szalagot Császár László polgármester és 
dr. Varga István, a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet igazgatója vágta át. Ezt
követően a résztvevők fűmagot vetettek az
épület melletti területre, hogy az minél előbb
kikelve szépítse a megújult intézmény kör-
nyezetét. Az átadás zárásaként a jelenlévők
Magvas Zoltán intézményvezető kalauzolásá-
val megtekintették a megszépült, korszerűsö-
dött intézmény épületét

N. Horváth Erzsébet

Tapolca felelősséget vállal a hajléktalanokért

Fotó: TVT

Lájerné Tóth Éva virágcsokorral köszöntötte Pekli Imréné tanítónőt és
Kustos Lászlóné osztályfőnököt

Évek óta hagyomány már, hogy a Tapol-
ca és környéke nyugdíjasait tömörítő
egyesület vendégül látja egy baráti
összejövetelre az egykori, ma már nyug-
díjban lévő köztisztviselőket. 

Ezúttal szeptember 18-án találkoztak a
vendégek – több mint negyvenen – a Temp-
lom- dombon, ahol az érkezőket Kismihók
Hajnalka, a nyugdíjas egyesület elnöke
köszöntötte. Egykori tanácsi-, önkormány-
zati dolgozók üdvözölték egymást öröm-
mel, majd meglátogatták a Városi Múzeu-
mot, ahol Hangodi László történész tartott
előadást Tapolca történetéről. A remek
hangulatú délelőtti programot ebéd követ-
te a Vadrózsa Étteremben, ahol Füstös
Mária szavalata után a Tapolcai Musical
Színpad tagja, Torma Tamás segített nosz-
talgikus hangulatba kerülni a baráti társa-
ságnak.   Kovács Melinda

Nagy 
találkozás



Már harmadik éve – a példaértékű össze-
fogásnak köszönhetően – a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat koordinálásával a
nyári szünidőben minden kedden ingyenes
és tartalmas szabadidős tevékenységeket
szerveztünk a program nélkül maradt gye-
rekek részére. Az iskolai közösségi szolgá-
latban részt vevő gimnazisták is nagyban
hozzájárultak a programsorozat sikeréhez.

A helyi lehetőségeket kihasználva a gyere-
kek városismereti sétán és vetélkedőn vettek
részt Varga Károlyné vezetésével. A Gyer-
mekkönyvtár munkatársai bemutatták a papír-
színházat; népmese feldolgozással és kézmű-
veskedéssel tették színessé a napot. A Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán
Kamondi Szilvia sportversenyekkel, labdajá-
tékokkal és az ősi magyar méta játékkal ösz-
tönözte a gyerekeket a mozgásra. 

A Rendőrségen Orbánné Juhász Kinga
vezetésével a gyerekek bepillanthattak a rend-
őrök munkájába, kipróbálhatták a technikai
felszereltséget.

Barka Imre és Petrétei Krisztina vezetésé-
vel a raposkai gyerekekkel együtt túráztunk a
Szentgyörgyhegyen, majd kirándultunk Lesen-
ceistvándra, bográcsoltunk Maurer Tamásné
pincéjénél, ahol Eszter és Szabóné Takács
Mária az egészséges életmódról beszélgetett
a gyerekekkel, majd vidám csapatjátékokba
vonták be őket. A Szegi Birtokon a gyerekek

állatokat simogattak, friss sajtot kóstolhattak.
A legnagyobb kánikulában hősiesen megmász-
tuk a Csobáncot is. Balassa Balázs, Szigliget
polgármestere támogatásával várlátogatáson
és strandoláson vehettünk részt. 

Nagy öröm  volt a gyerekek számára, hogy
a Tapolcai Moziban egy vidám mesefilmet
nézhettek meg.

A kézműves délutánon Segesdi Anett az

agyagozás, Bruchner Zsuzsanna a fonalcsomó-
zás, Maurer Ágnes a papírvirág, Dér Erzsébet
a batikolás és gyöngyfűzés technikáját tanítot-
ta meg a gyerekeknek. 

Benkő Katalin a meseterápia eszközeinek
felhasználásával az énkép, a jövőkép kibontá-
sát célozta meg, majd gyakorolták a relaxáció
technikáját is.

A programsorozat zárására az Idősek Klub-
ja udvarán nyárbúcsúztatót szerveztünk. A Ki-
Mit-Tud ra egyénileg és csapatban a gyerekek
lelkesen készültek, nagyszerűen szerepeltek. 
A Lipóti Pékség felajánlásával megvendégel-
hettük a gyermekeket. 

A programsorozat során egy jó gyerekcsa-
pat alakult ki, új barátságok is szövődtek.

Ezúton is köszönjük a szülők és a gyerme-
kek nevében mindazoknak, akik önkéntes
munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a
„Vidám Vakáció” programsorozat sikeréhez!

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Egészség-
fejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 
Ft-ot nyert. Ennek a támogatásnak a segít-
ségével valósul meg a kistérség Egészség-
fejlesztési Terve. Sorozatunk mostani részé-
ben Szabó Krisztinával, az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársával a munkahelyi
kockázatok felméréséről beszélgettünk.

– Mi a kockázatbecslés célja?
– A munkahelyeken történő kockázatbecs-

lés elsősorban az aktív dolgozó réteget céloz-
za. Igyekszik felkutatni az egyén kockázatait,

illetve felhívni a figyelmet azoknak a rizikó-
faktoroknak fontosságára, amelyeknek tartós
fennállása krónikus megbetegedés kialaku-
lásához vezethet.

– Milyen szempontok szerint készül a koc-
kázatbecslés?

– A kockázatbecslés elsősorban az életmód-
ban felismerhető rossz életvezetési szokásokat
igyekszik felderíteni, amelyek egészséges szer-
vezet esetén is hosszú távon betegség kialaku-
lásához vezetnek. Elsősorban étkezési, mozgá-
si szokásokra, az egyén által vélt egészségi
állapotra és cukorbetegség kialakulására vonat-
kozva gyűjt adatokat. Hangsúlyosan próbálja
felhívni a figyelmet az egyéni felelősségválla-
lás rendkívül fontos szerepére az egyén egész-
ségi állapotának kapcsán.

– Melyek azok a munkahelyek, ahová kite-
lepülnek?

– Gyakorlatilag minden munkahely szóba
jöhet. Természetesen igyekszünk olyan helye-

ket megcélozni, ahol egyszerre több munka-
vállalót tudunk megszólítani, így elsőként a
nagy dolgozói létszámú munkahelyek szere-
pelnek a célcsoportunkban.

– Hogyan fogadták a vezetők és az ott dol-
gozók a lehetőséget?

– A fogadtatás változatos. Vannak kifeje-
zetten egészségtudatos vezetők, néhányan
közülük maguk keresik fel az Irodát, és jelzik
részvételi szándékukat. Ők felismerik az EFI
által kínált lehetőséget, amely ingyenes szol-
gáltatást és humán erőforrást is kínál a dolgo-
zóinak. Saját, jól felfogott érdeküknek tekin-
tik a dolgozók egészségi állapotának megfe-
lelő szinten tartását, hiszen az egészséges dol-
gozó költséghatékonyabb a munkáltatónak,
hasznosabb tagja a társadalomnak és szűk csa-
ládi környezetének egyaránt. Reményeink sze-
rint egyre több munkahelyi vezetés felméri a
lehetőségben rejlő nyereséget és élni is fog vele.

– Milyen eredményeket várnak ezektől a

becslésektől? Ha megállapították, hogy az
adott munkahelyen milyen mértékű a kocká-
zat, hogyan tovább? 

– Eredménynek – véleményem szerint –
elsősorban az egyéni egészségmagatartás
minőségének javulását nevezhetjük. Fontos
szempont továbbá, hogy a magát egészséges-
nek gondoló, aktív munkavállaló esetében,az
esetlegesen rejtve maradt rizikótényezők fel-
tárásra kerüljenek, így tehát nem a munkahe-
lyeken fellelhető kockázatok beazonosítása a
célunk. Kíváncsian kutatjuk, hogy az aktív,
naponta munkába járó egyénnek milyen a saját
egészségi állapotáról alkotott képe, milyen
ismeretei vannak az életmódban rejlő, egész-
séget befolyásoló tényezőkről, saját lehetősé-
geiről az egészsége megtartása vagy vissza-
szerzése érdekében. Természetesen indokolt-
nak tartott esetekben, ahol szükséges az élet-
módváltás, igyekszünk a dolgozókat bevonni
ingyenes életmódváltó programjainkba.   NHE
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A kockázati tényezők feltárása fontos tényezője 
az egészség megőrzésének

2002 óta minden évben szeptember 16-22-ike
között rendezik meg hazánkban – így Tapol-
cán is – az Európai Mobilitási Hét (benne:
Európai Autómentes Nap) programsoroza-
tot, amely a társadalom környezettudatos-
ságát hívatott erősíteni. 

Lapunkkal Gerencsér Barbara rendezvény-
szervező osztotta meg a részleteket és a tapasz-
talatait.

– Szeptember 16-án a Csermák József Ren-
dezvénycsarnok előtti téren futóversennyel
vette kezdetét az idei Európai Mobilitási Hét.

A Tapolcai Rendőrkapitányság szervezésében
családi kerékpáros nyomozáson vehettek részt
a jelentkezők. Ez egy új kezdeményezés, a siker-
re való tekintettel a későbbiekben is beiktatjuk. 

A Köztársaság térről induló családi kerékpár-
túra ezúttal is sokakat vonzott: a Dobó-lakótelep
érintésével a Keszthelyi út-Fő tér-Diszel távot kel-
lett megtenni, majd a falukemencénél néhány
perc pihenő és étek után vissza Tapolcára. 

Hasonlóan népszerű volt a Bringás reggeli
is, ahol a munkába és iskolába kerekezőket –
a Lipóti Pékség jóvoltából – túrós batyuval és
Túró Rudival vártuk, a meleg teáról a Közét-
keztető Kft. gondoskodott. Délután már a
Tapolcai Rendőrkapitányság dolgozói várták
egy közlekedésbiztonsági megelőző akció
keretén belül az elsősöket (kb. 180 fő) aszfalt-
rajz-versenyre.

Az emberek környezettudatosságát erősíte-
ni hivatott, a fenntartható alternatív közlekedé-

si módokat előtérbe helyező az Európai Autó-
mentes Nap, amelyet minden évben szeptem-
ber 22-én rendeznek meg. A forgalom elől
elzárt Fő téren sok színes program várta volna
az érdeklődőket, de idén az égiek közbeszól-
tak, rendezvényünket elmosta az eső. 

Beszámolhatok még egy új kampányról is,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
kezdeményezett „Légy Te is Városvédő Hős!”
néven. Ennek célja a kerékpáros és tömegköz-
lekedési eszközök, valamint az ésszerű autó-
használat. A rendezvénysorozat ideje alatt az
autóbusz-pályaudvar környékén és a kerék-
párút mentén munkatársaimmal a résztvevő
polgárokat a „Városvédő Hős” szalaggal lefo-
tóztuk, publikáltuk a közösségi portálunkon,
így ők már bizonyították, hogy beálltak a sorba
a jó ügy érdekében. A Kedvezménykártyával
pedig engedménnyel vásárolhattak bizonyos
helyeken a rendezvénysorozat ideje alatt.

Örülünk annak, hogy az Európai Mobilitási

Hét városunkban nem veszített népszerűségé-
ből, sőt, bizonyos mértékű előrelépés is tapasz-
talható, nem is beszélve arról, hogy Tapolca
kiérdemelte a „Legjobb szervezés” címet is.

Végül köszönet a Tapolcai Rendőrkapitány-
ság dolgozóinak, illetve a FÖLDönfutók ren-
dezvényünkön biztosító Tapolca Városőrség
Polgárőr Egyesület tagjainak: Domán Gábor-
nak, Ányosi Balázsnak és Supka Károly
Mihálynak – fejezte be tájékoztatóját Geren-
csér Barbara rendezvényszervező.             DI

Fókuszban 
a környezettudatos közlekedés

Fotó: Dancs

Gyülekeznek a Családi kerékpártúra résztvevői. A hagyományos program
népszerűsége töretlen

Fotó: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A vidám vakáció egy meghatározó kirándulása

Köszönet a „Vidám Vakáció”-ért!
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BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Dobó Zoltán, a JOBBIK polgármester-

jelöltje.

Egy város csak akkor tekinthető fejlődő-

nek, életképesnek, ha a legfontosabb muta-

tókban növekszik. Ilyen mutató lehet a

népesség bővülése, a gyermekek száma a

népességen belül, a munkahelyek száma, a

munkahelyek eltartó képessége (a fizeté-

sek reálértéke), a helyi adóalanyok száma.

Városunkban az elmúlt 16 esztendőben az

említett mutatók évről évre romlottak.

Elengedhetetlen továbbá jó pár szubjektív-

nak is nevezhető tényező, mint a személyi

és vagyonbiztonság, az egészségügyi ellá-

tórendszerbe vetett bizalom, a helyi közös-

ség jövőképe és az igazságosságba vetett

hit. 

A struktúraváltás Tapolcán a kórház

leépítésének és tönkretételének polkorrekt

kifejezése. Kétféle érdek létezik: a magán-

érdek és a közérdek. Tapolca közösségének

a kórházi aktív sebészet és belgyógyászat

az érdeke. A város jövője érdekében – ha

nem akarunk további több ezer elvándorlót

végleg elveszíteni – az aktív ellátást vissza

kell állítani. Ha ma Magyarországon száz-

milliárdokat lehet közpénzből stadionokra,

metrófejlesztésekre stb. költeni, akkor a

tapolcai kórház finanszírozása csak és kizá-

rólag politikai akarat kérdése, a helyi veze-

tés állásfoglalásának függvénye. Ez nem

pénz, csakis szemlélet kérdése. Ezért van

reális esély a kórház újranyitására egy más

szemléletű testület felállása esetén.

Tapolca város gazdasági fejlődésének

alapja lehetne egy megfelelően működte-

tett, télen-nyáron nyitva tartó gyógyfürdő

komplexum. A Balaton-felvidék jelentős

részének idegenforgalmát nyáron is ide-

vonzaná ez a komplexum, kiegészítve a

Tavasbarlang és a Tópart látogatásával. 

A gyógyfürdő-beruházás szolgálná a

helyi lakosok egészségét, valamint lehető-

séget biztosítana a kisebb kezdő tőkével

rendelkező helyi családoknak, hogy szoba-

kiadással, szépség- és egészségipari szol-

gáltatásokkal, vendéglátással, kereskedelmi

tevékenységekkel részesedjenek az ide

áramló turisztikai bevételekből.

A hagyományosnak mondható ipari és

kereskedelmi tevékenységek mellett Tapol-

ca profitálhatna az egyre szélesebb körű

katonai hagyományőrző fesztiválokból is.

Adottságainkat figyelembe véve Tapolca

város aktív részvételével megvalósulhatna

egy, -a honfoglalástól a végvári életen át a

második világháborúig terjedő bemutatók-

kal, kézműves és termelői vásárokkal szí-

nesített- többnapos hadifesztivál. 

Tapolca egyedülálló módon három mű-

velődési otthonnal is rendelkezik. A műve-

lődési otthonok hasznosításával, valamint a

gyógyfürdő megvalósulásával Tapolca kon-

ferenciavárossá és képzési központtá fej-

lődhetne. 

További gazdasági bővülést eredményez-

het a város életében, ha helyi szinten meg-

valósítjuk a keleti nyitást. A kulturális és

történelmi azonosságokat alapul véve test-

vérvárosi kapcsolatokat létesítünk közép-

ázsiai tagországok városaival és térségei-

vel, orosz városokkal, valamint távol-kele-

ti térségekkel. Az említett térségek a köze-

li múltban a magyar élelmiszeripar legfőbb

exportpiacai voltak, ezért ma is jó emléke-

ket ápolnak rólunk a keleti népek A közép-

ázsiai térség és a távol-keleti térség folya-

matosan bővülő gazdasági térnyerése szük-

ségessé teszi a gazdasági és kulturális kap-

csolatok felvételét, melyből a későbbiekben

mind városunk, mind térségünk sokat pro-

fitálhat.

A helybéli szőlészeti-borászati kultúrát

erősítve létre kell hozni a Város Borozóját.

Itt lehetőséget kapnának a helyi borászok

rotációs rendszerben nemcsak boraik bemu-

tatására, de a szőlő, mint alapanyag több-

féle feldolgozási és hasznosítási módjának

ismertetésére is. Legyen az szőlőmust, mely

akár az iskolai és közétkeztetésben is hasz-

nosítható, vagy a szőlőmag olajként illet-

ve pékipari alapanyagkénti hasznosítása. 

A fentebb felsorolt turisztikai, kereske-

delmi és kulturális beruházásokat, lehető-

ségeket természetesen pályázati források

legnagyobb igénybevételével kell és lehet

megvalósítani.

Császár László, a FIDESZ-KDNP pol-
gármesterjelöltje.

1. kérdésre a válasz: 
A tapolcaiak és a városkörnyéki települések

ellátásában eddig is és a jövőben is jelentős
szerepet betöltő 100 éves Deák Jenő Kórház-
ban nagy ívű, több, mint 2 milliárd forint
összegű fejlesztés folyik, annak befejezése
2015-ben várható.

A kórházi gyógybarlang egyedi és különle-
ges lehetőségei kihasználásával a kardiológiai
és tüdőgyógyászati ellátás országos hatókörű
kiteljesedése mellett megújul az állami egész-
ségügyi intézmény épületegyüttese, jelentős
eszközfejlesztés történik. A mai kor követel-
ményeinek megfelelő, mintegy 2000 m2 alap-
területű új épület kerül megépítésre, míg az
elavultak bontásra kerülnek. Korszerű bútor-

zat beszerzésével új kezelők (vizsgáló, gyógy-
torna-terem, gyógymedence, fizió-terápia,
labor stb.) létesülnek. A digitális képalkotó
berendezés a pontos diagnózis felállítását fogja
segíteni. Az energiahatékony felújítás (nyílás-
zárók cseréje, hőszigetelő homlokzati vakola-
ti rendszer, a fűtési rendszer korszerűsítése, a
megújuló energiaforrások használata) igen
jelentős működési költségcsökkenéssel fog
járni, amely alkalmassá teszi a kórházat arra,
hogy az egészségpénztári finanszírozás a jelen-
legi ellátás mellett a gyógyító sebészeti és bel-
gyógyászati ellátás további fejlesztésére is
fedezetet biztosítson. Erről dr. Zombor Gábor
egészségügyért felelős államtitkár úr augusz-
tusi látogatása során biztosított bennünket.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eddig is és a jövőben is igen jelentős,
több, mint 77 millió forint összeggel támogat-
ta a fejlesztések megvalósítását, amelyek álla-
mi beruházási forrásai szerződésekkel biztosí-
tottak. A kórházi fejlesztésekkel párhuzamo-
san, a projekt részeként új OMSZ mentőállo-
más létesül a kórház területén.

2. kérdésre a válasz:
A kormányzati célkitűzéssel, a rendelkezés-

re álló uniós és hazai források 60 %-os mér-
tékű gazdasági felhasználásával összhangban
a 2013-ban megkezdett helyi gazdaságfejlesz-
tési programot kell folytatni városunk vonz-
ereje növeléséhez, élhetőségének biztosításá-
hoz. Ebben a meglévő munkahelyek megtar-
tására, új munkahelyek létrehozására nyílik
lehetőség a volt honvédségi ingatlanok gazda-
sági, kereskedelmi és szolgáltatási hasznosítá-
sával. 

A célok megvalósításához önkormányzati és
magánerős beruházások, a szolgáltatások fej-
lesztése szükséges a forráskezelő kormányza-

ti intézményekkel történő szoros együttműkö-
dés mellett az ágazati Operatív Programok és
a Veszprém Megyei Területfejlesztési Opera-
tív Program lehetőségei kihasználására. Ez
utóbbiban a volt honvédségi ingatlanok barna-
mezős fejlesztése járási vezérprojektként sze-
repel. A tervezett infrastrukturális beruházások
(elektromos-, gáz, ivóvíz- és szennyvízhálózat
korszerűsítése, kiépítése), a környezetbarát ipar
telepítése (fémfeldolgozás, habüveg szigetelő-
anyag gyártása), a vállalkozások telephelyei-
nek fejlesztése munkalehetőséget biztosít,
munkahelyeket véd meg. Előremutató módon
a tervezési, előkészítési folyamatot megkezd-
tük, hogy készen álljunk a források fogadásá-
ra. 

Polgármesteri programomban fontos szere-
pet szánok kezdő- és kisvállalkozások támo-
gatására is. Megfontolásra érdemes a nem
lakás céljára szolgáló ingatlanok (üzletek, épü-
letek) kedvezményes feltételekkel, határozott
időtartamra történő bérbeadása különösen a
városban hiányzó szolgáltatások, kereskedel-
mi tevékenységek vonatkozásában. 

A közmunkaprogramot folytatni kívánom a
városüzemeltetés feladatai ellátására, az önkor-
mányzati ingatlanok karbantartására, a város-
lakók komfortérzetének javítására (parkoló-
helyek létesítése, közterületi átjárók kiépítése,
közterületek tisztántartása).

A vendégváró szolgáltatások kiteljesedésé-
vel, a megvalósított városrehabilitációs pro-
jekttel Tapolca kedvelt turisztikai célponttá
vált, amely további munkahelyeket generált/
generál. Ezt a folyamatot Tapolca Város
Önkormányzata a tapolcai városi strand meg-
kezdett és 2015-ben befejeződő felújításával,
működésének megkezdésével, színvonalas
kulturális rendezvényekkel (pl. Tavaszváró,

Ghymes Fesztivál, Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét, Pisztráng és Borfesztivál, Szilveszte-
ri Malomtó-úszás stb.) kívánja segíteni.

Tapolca kész üzemeltetni egy valós ősterme-
lői, hatósági engedélyekkel rendelkező, minő-
ségi, bevizsgált termékeket árusító piacot
és/vagy üzletet, amely közvetve szintén mun-
kahelyeket teremt térségünkben.

3. kérdésre a válasz:
Tapolca Város Önkormányzata eddig is

hatékonyan használta ki a rendelkezésre álló
pályázati lehetőségeket. Ezt a folyamatot a
jövőben is folytatni szükséges a rendelkezés-
re álló felkészült munkatársakkal. A térség fej-
lődése érdekében a rendelkezésre álló uniós és
hazai területfejlesztési források megszerzésé-
re kell törekedni. Ebben Tapolcának vezető
szerepet kell betölteni. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat által
készített és elfogadás előtt álló Területfejlesz-
tési Programhoz projekt ötleteinket továbbítot-
tuk, azok befogadásra, beépítésre kerültek.
Céljaink közül a legfontosabbak a követke-
zők:

A volt honvédségi ingatlanok infrastruktu-
rális fejlesztése, közművek kiépítése a vállal-
kozások igényeinek figyelembevételével; Hab-
üveg-gyártó üzem létesítése; Az önkormány-
zati fenntartású intézmények áramellátásának
megújuló energiaforrásokkal történő biztosítá-
sa az épületek energiahatékony felújítása mel-
lett; Naperőmű létesítése; Közösségi közleke-
dés fejlesztése, intermodális (közös vasúti és
autóbuszállomás) csomópont létesítése; Kerék-
párutak kiépítése a Balaton és a környező tele-
pülések irányába; A szociális és egészségügyi
ellátórendszer fejlesztése városunkban, meg-
előző, ellátó központ létesítése; Időskorúak
szociális otthonának létrehozása. 

Tapolca Város polgármesterjelöltjei 2014
Az önkormányzati választások idõpontját Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-ére tűzte ki. A helyi választások nyilvántartásba vett polgármesterjelöltjeinek 
– Császár László (FIDESZ-KDNP), Dobó Zoltán (JOBBIK) és Lévai József (MSZP) - az esélyegyenlőséget segítve az Új Tapolcai Újság az alábbi körkérdéseket tette fel:
1. Lát-e reális esélyt arra, hogy a tapolcai kórházba visszakerüljenek a struktúraváltással elkerült funkciók?
2. Ön szerint milyen gazdaságfejlesztési intézkedéseket kell tennie Tapolca Város Önkormányzatának ahhoz, hogy új munkahelyek létesüljenek és a város közösségmegtartó szerepe tovább
növekedjen?
3. Az Európai Unió 2014-2020-as évek közötti programozási időszakában az Új Széchenyi Terven keresztül jelentős területfejlesztési források kerülnek Veszprém megyébe is. Ön szerint
melyek azok a célok, amelyek eléréséhez Tapolca Város Önkormányzatának élnie kell a pályázati lehetőségekkel? Milyen konkrét javaslatai vannak erre vonatkozóan?

(A Tapolca Város polgármesterjelöltjei 2014 című rovatunk folytatása a 8. oldalon)
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BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

(Folytatás a 7. oldalról.)

Lévai József, az MSZP polgármester-

jelöltje.

1. kérdésre a válasz:
A válaszom röviden, igen. Hiszek benne,

ezért is vállaltam részt abban a lakossági

kezdeményezésben, ami a kórház melletti

kiállásról szólt. Hinnem kell benne, mert a

struktúraváltással Tapolca és a város kör-

nyéki települések lakói életesélyei romlot-

tak. Ez így nagyon nincs jól! „A rosszul

gombolt mellényt újra ki kell gombolni.”-

fogalmazott Deák Ferenc.

Úgy gondolom, hogy az egészségügyi

politika is képes a korrekcióra, a koncep-

cióváltásra, csak a szándék kell hozzá. De

nem szabad elfeledkeznünk a gyógyító

emberről sem. Az Ő megbecsülésükről,

munkájuk elismeréséről. Elgondolkodtató,

és jelzi a helyzet tarthatatlanságát a szak-

orvosok elvándorlása, a gyógyítást segítő

adminisztratív, kisegítő munkakörben dol-

gozók munkaidejének csökkentése.  

E témához kapcsolódóan meg kell emlí-

tenünk a gyermekorvosi szakrendelés, az

ahhoz kapcsolódó gyermekorvosi ügyelet

problémáját is. Elfogadhatatlannak tartom,

hogy a beteg gyermekekkel rendelési időn

kívül Ajkára, Veszprémbe kelljen utazni. 

2. kérdésre a válasz:
A tekintetben könnyű helyzetben van az

önkormányzat, hogy a kormányzati célok

és a helyben megfogalmazódó elvárások új

(valós) munkahely létesítésére, összhang-

ban vannak. 

A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés a

területfejlesztés, mint kötelezően ellátandó

önkormányzati feladat kiemelkedően fontos

része, hiszen a gazdasági élet szereplői által

előállított termékekből és szolgáltatásokból

származó jövedelmek határozzák meg a fej-

lődés feltételeit: a lakossági jövedelmeket,

az adóbevételeket és a munkahelyeket. 

Az eredményesség fontos kritériuma, hogy

a fejlesztések a meglévő adottságokra épül-

jenek, használjuk ki azokat! 

Egyik ilyen adottságunk például, hogy

városunk a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

része. Az Országos Fejlesztési és Területfej-

lesztési Koncepció (OFTK) a turizmust

érintően a Balatont – Budapest mellett-

országosan kiemelkedő „nemzetközi jelen-

tőségű rekreációs térség” – ként nevesíti.

Ehhez kapcsolódva fontosnak tartom a

tapolcai repülőtér (sport, rekreáció) haszno-

sítását, a bor- és gasztroturizmushoz kapcso-

lódó fejlesztéseket. A lakosság jogos igénye

a strand, illetve tanuszoda kialakítása. Min-

dent meg kell tenni annak érdekében, hogy

ennek kialakítása ne csak ígéret maradjon.

Nemcsak alapköveket kell elhelyezni!

Régóta akut probléma a piac helyzete.

Számos pályázati lehetőség lett volna már

arra, hogy a piacunkat felújítsuk, az ott áru-

sító termelőknek, kereskedőknek és nem

utolsó sorban a vásárlóknak egy kultúrált

közösségi teret biztosítva ezáltal. Vajon

városunk vezetői miért nem éltek a lehető-

séggel? A rómaiaktól kezdve a piac az

egyik legfontosabb közösségi színtér,

amely mindig a város, a település központ-

jában helyezkedett el. 

Fontosnak tartom a volt (déli) laktanyai

ingatlan ipari területté történő fejlesztését,

amely lehetőséget biztosítana – a repülőtér-

hez kapcsolódó – munkahelyteremtő vállal-

kozások meghonosítására. Önkormányzati

eszközökkel elő kell segíteni a kezdő vállal-

kozások megtelepedését, megerősödését.

Olyan gazdaságfejlesztési tervet kell

megfogalmazni, amely figyelembe veszi

adottságainkat, számíthat a lakosság, a vál-

lalkozások és a civil szervezetek támoga-

tására, melynek végrehajtása mellett min-

den szereplő elkötelezett.

3. kérdésre a válasz:
A hazai fejlesztéspolitikában – összhang-

ban az Európai Unió által nyújtott verseny-

képességi, felzárkóztatási célú támogatá-

sokkal – 2014-2020 között új fejlesztési

időszak nyílik.

Erre a ciklusra országos, illetve megyei

szinten csak úgy, mint a Balaton Kiemelt

Üdülőkörzet tekintetében elkészültek és

elfogadásra kerültek a szükséges fejleszté-

si dokumentumok. Általánosságban el-

mondható, hogy a bennük megfogalmazott

célok, részprogramok, projektcsomagok

olyan forrásokat biztosítanak, amelyek

szolgálhatják a 2. kérdésben megfogalma-

zott  elképzelések megvalósítását.

Kohéziós Alap

14 | 09 | 10.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FÉMSZERKEZET GYÁRTÓ CSARNOK LÉTESÜLT TAPOLCÁN

A jellemzően egyedi fémszerkezetek gyártásával foglalkozó tapol-
cai székhelyű „BHA” Kft. új gyártó üzem kialakítását valósította
meg tapolcai telephelyén, az Új Széchenyi Terv által támogatott
beruházás keretében. A projekt során egy volt repülőhangár üzem-
épületté való átalakítása valósult meg az alapinfrastruktúra szük-
séges fejlesztése mellett. A majd 200 millió forintos költségű beru-
házáshoz elnyert 99.997.500 Ft támogatás segítségével kialakított
új üzem nyolc új munkahely teremtéséhez járul hozzá, és hosszú
távon biztosítja a cég versenyképes működését.

A ”BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Kft. Tapolcán
működik és több, mint 10 éves múltra tekint vissza. Megrendeléseink
nagyobbik részét mára az egyedi fémszerkezetek gyártása teszi ki. Bár
Tapolcán két helyszínen is folyik a gyártás, eddigi csarnokaink mérete
korlátot szabott számos megrendelés elvállalása terén. Ezért indokolttá
vált egy új, nagyméretű fémfeldolgozó és fémszerkezetgyártó üzem
kialakítása.
Projektünk keretében egy volt repülőhangár épületét alakítottuk át oly
módon, hogy az a jövőben üzemépületként funkcionálhasson. Ehhez kap-
csolódóan a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztést is elvégeztük. A fej-
lesztéssel érintett épület 3570 m2-es alapterületén belül két nagyobb csar-

nokot hoztunk létre, valamint a raktározáshoz használandó helyisége-
ken túl korszerűsítettük a dolgozók munkakörülményeinek biztosításá-
hoz szükséges szociális blokk részeket is.
Az építési munkák 2013 augusztusában kezdődtek meg és ez év augusz-
tusában fejeződtek be. A nettó 199 995 000,-Ft költségű beruházáshoz
a telephely fejlesztési pályázaton elnyert 50% vissza nem térítendő
támogatás tette lehetővé a projekt megvalósítását, mely nyomán nagy-
ra törő terveink valóra válhatnak.
A fejlesztések eredményeként olyan új fémszerkezet gyártó üzemet ala-
kítottunk ki, mely nem csak a meglévő alkalmazottainknak biztosítja
munkahelyük hosszú távú megtartását, hanem nyolc új munkahely lét-
rehozását is lehetővé teszi. Az új csarnoknak köszönhetően olyan meg-
rendeléseket is el tudunk vállalni, melyekre ezidáig nem volt módunk. Így
nőhet árbevételünk, a bruttó hozzáadott érték, az üzemi eredmény és
cégünk versenyképessége is.

Vállalkozásunkról bővebb információt a http://bhakft.com oldalon olvas-
hatnak.

„BHA” Kft.
Cím: 8300 Tapolca, Dózsa György u. 34.
E-mail: bhakft@t-online.hu
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OKTATÁS

A közétkeztetés minőségének javítása moti-
válta a Diák- és Közétkeztető Kft. ügyveze-
tőjét, Mezőssy Tamást akkor, amikor egy új
típusú „találkozó” bevezetését határozta el
a beszállítók és a Kft. között.

Mivel éves szinten 100 milliós az alapanyag
beszerzése a Kft-nek, így arra közbeszerzési
eljárást kell kiírni. Míg eddig általában az ala-
csonyabb áron beszállítók kerültek előtérbe,
addig mostantól 30 %-ban a minőséget is
figyelembe kívánják venni. Az ehhez vezető
utat egy budapesti székhelyű lebonyolító cég
közreműködésével tették meg a közelmúltban.

A Tapolcára beszállítani akaró cégektől
nemcsak árakat, de mintaanyagokat is kértek.
Ezek között a termékek között mirelit és szá-
raz éppúgy volt, mint tőkehús, húskészítmény,
tejtermék, pékáru és zöldség.

Mint az ügyvezetőtől megtudtuk, „vakkós-
tolással” döntöttek a főzési alapanyagok minő-
ségéről. Az 5 tagú bizottságban az óvoda veze-
tőjén és a cég élelmezésvezető-
jén kívül még olyanok is ott vol-
tak, akik szinte minden területről
tudják képviselni az étkezésben
résztvevőket. Az alapanyagokat
számmal látták el, és mindegyik-
ről fotó is készült. Erre nemcsak
azért volt szükség, hogy admi-
nisztrálják a történteket, de arra is
jó lesz, ha a beszállító, amellyel a
szerződést megkötik, később ron-
tani akarna a minőségen, akkor
ezek a dokumentumok is igazol-
ni fogják, hogy az eredeti áru
milyen volt.

– A kóstolás eredményét a már
említett lebonyolító összegzi, el-

küldi hozzánk az eredményt. Annak függvé-
nyében maradnak „versenyben” a beszállítani
szándékozók. Bizonyára lesz közöttük olyan
is, aki már most „szerződésképes”, de olyan is,
akit hiánypótlásra kérünk fel. Sajnos, többen
„bepróbálkoztak” most is. Például a bekért
mirelit szilvásgombócok között olyan is volt,
amelyben a szilvában ott volt a mag. Elképzel-
ni is szörnyű, hogy például óvodás gyerekek
ilyet kapjanak ebédre. A kóstolás reggeltől este
6-ig tartott. 400 termék került ez alatt nagyí-
tó alá. Szeretnénk, ha az eredmények birtoká-
ban már október elején megköthetnénk a
beszállítói szerződéseket azokkal a cégekkel,
amelyeknek az áruját minőségileg is jónak
találtuk, hogy a tapolcai közétkeztetésben
résztvevők minél elégedettebbek legyenek a
főztünkkel, mert nekünk nagyon fontos, hogy
a vendégeink kiváló minőségű ételt kapjanak
– hangsúlyozta Mezőssy Tamás.   

N. Horváth Erzsébet

Minőséget a közétkeztetésbe!

Szeptember 1-jén a római katolikus
templomban reggel 8 órakor tartotta
városunk katolikus iskolája tanévkezdő
ünnepélyét. 

A szentmisét Földi István, az iskola lelki
igazgatója celebrálta. A szentmise után
Rohály János, az intézmény igazgatója
külön köszöntötte az első osztályosokat,
valamint az intézmény új pedagógusait,
akik az idei tanévtől erősítik majd az isko-
la minőségi nevelő-oktató munkáját. Tan-
évnyitó beszédében kitért az iskola komp-

lex energetikai megújulására, felújítására
is, mely a hőszigetelés, a nyílászárók és a
fűtési rendszer cseréje mellett korszerű
energetikai megoldásokat (napelem, nap-
kollektor) is alkalmaz. Az intézmény szá-
mára az idei tanév azért is kiemelkedő, mert
ez évben ünnepli 130. évfordulóját, ezzel a
város legrégebbi iskolája.

A tanévzáró ünnepség végén a nyolcadik
osztályosok kitűzték az iskola jelvényét az
első osztályosokra, így ünnepélyesen is Nagy-
boldogos diákok lettek.      Bányai Barbara

Veni Sancte – 
tanévnyitó a katolikus iskolában

Megkezdődött a 2014-2015-ös tanév

ITTHON TÖRTÉNT

A Tapolcán működő oktatási intézmények
vezetőit arra kértük, hogy adjanak tájékoz-
tatást a következő kérdésekkel kapcsolat-
ban: Milyen karbantartási munkálatokat
végeztek nyáron az intézményben? Voltak-e
nehézségek (tankönyvbeszerzés a tanévkez-
désnél stb.)? Milyen tanulói létszámmal,
csoportokkal, szakos-ellátottsággal kezdték
a tanévet?

– A Batsányi János Gimnázium és Kollégi-
umban összesen 240 fővel kezdtük meg a tan-
évet – válaszolta kérdéseinkre Varga Tiborné
igazgató. – Két 9. osztályunk valamennyi
diákja angol emelt óraszámú képzésben része-
sül, míg a felsőbb évfolyamokon az angol
mellett működik német és olasz nyelvi emelt
szintű csoport, általános tantervű osztály is. 
A nyelvi képzés sokszínűségét jelzi, hogy
ebben a tanévben is indult orosz szakkör a
gimnáziumban. Szakos ellátottságunk min-
den tantárgyból megfelel a jogszabályi előírá-
soknak, így továbbra is a pedagógus hivatás
iránt elkötelezett, magas szakmai és módszer-
tani tudással rendelkező nevelőtestület készí-
ti fel a diákokat az érettségire, felsőoktatásban
való továbbtanulásra, nyelvvizsgára, tanulmá-
nyi versenyekre és pályázatokra, ECDL vizs-
gára. 

Működtetőnk, Tapolca Város Önkormány-
zata a nyári karbantartási munkálatokra 1 mil-
lió forintot biztosított, melyből sikerült egy
tanterem teljes felújítását, a gimnázium épü-
letén a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csa-
torna részleges cseréjét, a legszükségesebb
festési munkálatokat elvégeztetni. A tanköny-
vek jelentős része a megadott időpontban
kiszállításra került. Sajnálatos módon az angol
nyelvi könyvek csak a tanév kezdetét köve-
tően, hiányosan érkeztek az iskolába. Gondot
jelent, hogy több, újonnan bevezetett tan-
könyvből a mai napig nem állnak rendelkezés-
re a tanári példányok.

• • •

Szollár Gyula, a Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája
igazgatója az alábbiakat válaszolta: – Isko-
lánkban a legszükségesebb karbantartási mun-
kálatokat elvégeztettük. Ehhez segítséget nyúj-
tott Tapolca Város Önkormányzata és fenntar-
tónk, a Baptista Szeretetszolgálat egyaránt. 
A tantermekben a szükséges festéseket elvé-
geztük, javításra került az emeleti folyosóbur-
kolat és tetőszigetelés.  A tankönyvellátás zök-
kenőmentesen megtörtént, a megigényelt
könyvek maradéktalanul megérkeztek és a diá-
kok számára kiosztásra kerültek. A beiskolá-
zás a várakozásoknak megfelelően történt. Egy
szakközépiskolai és három szakiskolai osz-
tályt, valamint egy érettségire épülő szakkép-
ző osztályt indítottunk el. Így összesen 147 fő
kezdte el tanulmányait a 9. ill. a 13. szakkép-
zési évfolyamokon.

• • •
A Szász Márton Általános Iskola, Szakisko-

la, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola igazgatója, Stolár Mihály
ezt a tájékoztatást adta: – Tapolca Város Önkor-
mányzata mint működtető a nyári karbantar-
tás során az Iskola utcai épületben a szüksé-
ges felújításokat és tisztasági festéseket végez-
te el, míg a  diszeli iskolarészben a technikai
dolgozók festették ki a helyiségeket. A tan-
könyveket a tanulók időben megkapták, eze-
ket többségükben térítésmentesen használhat-
ják. A tanévet két foglalkoztató és egy autista
csoporttal, 5 általános iskolai osztállyal ( mely-
ből 3 összevont) kezdtük meg. Továbbra is
indítottuk a HÍD II. osztályt, ahol részszakké-
pesítést szerezhetnek azok a tanulók, akik
betöltötték a 15. életévüket és hatodik osztá-
lyos bizonyítvánnyal rendelkeznek. Képezünk
még kerti-, sütőipari és gyorspékségi munká-
sokat, pékeket. A nyolc osztállyal nem rendel-
kező felnőttek  részére levelező általános isko-
lai oktatást indítottunk.

• • •

– A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Isko-
lában a tanévet 47 osztályban 1134 tanuló
kezdte meg – tudtuk meg Bajner Imre igazga-
tótól. – Tagintézményenként: Kazinczy Tagin-
tézmény 564 fő, Bárdos Székhelyintézmény
342 fő, Batsányi Tagintézmény 228 fő. A sza-
kos ellátottság 100%-os. A tanévet komolyabb
nehézségek nélkül kezdtük. Szinte minden tan-
könyv időben megérkezett. Talán a szülők is
tapasztalták, hogy kevesebb probléma jelent-
kezett ezen a téren, mint tavaly. 

Mindhárom feladatellátási helyen a nyár
folyamán karbantartás keretében sor került a
tisztasági meszelésre, festésre, parketta csiszo-
lásra, lakkozásra, a Kazinczyban 1 tanterem-
ben új műpadlót raktak le. Nyílászáró csere tör-
tént a Kazinczyban, míg a Batsányiban az ősz
folyamán cserélik ki az egyik tanterem abla-
kát. A Bárdosban az új műfüves pálya csapa-
dékelvezetésének megoldására 50 méter folyó-
ka kerül kialakításra ősszel. 

• • •
Rohály János, a Nagyboldogasszony Római

Katolikus Általános Iskola igazgatója az aláb-
biakat válaszolta kérdéseinkre: – A gyönyörű
történelmi környezetben található, idén 130
éves katolikus iskola novemberig teljesen meg-
újul az elnyert 100 milliós nagyságrendű
KEOP-os pályázatnak köszönhetően. Az épü-
let teljes hőszigetelése és nyílászárócseréje
mellett kialakításra kerül korszerű hővissza-
nyerő szellőző- és fűtési rendszer, a meleg-
vizet napkollektorok, a villamos energiát nap-
elemek biztosítják majd. Tapolca családias
méretű iskolája évfolyamonként egy-egy osz-
tállyal, ideális, 20 körüli osztálylétszámokkal,
összességében 154 tanulóval kezdte meg a
2014/2015. tanévet. A nyugodt, barátságos,
biztonságot adó légkört az egyházi iskolákra
jellemző, magasabb erkölcsi elvárásokat meg-
fogalmazó házirendünk biztosítja. A minősé-
gi nevelő-oktató munkánkat a tavalyi évben a
komplex intézményellenőrzésünk is megálla-

pította. Diákjaink kimagasló eredményeket
értek el országos, regionális és helyi verse-
nyeken. Ennek további erősítésére új pedagó-
gusok is érkeztek az iskolába. Nagy hangsúlyt
fektetünk a biztos alapok elsajátítása mellett az
angol és német nyelv, az informatika oktatá-
sára, a művészeti képzésre és a magas színvo-
nalú sportéletre. Iskolánk honlapja is népsze-
rű, az aktuális kérdésekről a nagyboldogasz-
szony.tapolca.hu oldalon tájékozódhatnak.

• • •
– A Tapolcai Kertvárosi Óvodában és Tag-

intézményeiben a nyár folyamán felváltva tar-
tottunk ügyeletet, és a zárva tartás ideje alatt
lezajlott a teljeskörű nagytakarítás – tájékoz-
tatott Horváth Zoltánné óvodavezető. – A Szi-
várvány és a Hársfa Tagintézményekben meg-
valósult az udvari kerítések felújítása, a Hárs-
fa Tagintézményben folytatódott az ablakok,
valamint a csatorna cseréje.Megtörtént az
udvari játszószerek festése az állagmegóvás
érdekében mindegyik Tagintézményben. A
2014/2015-ös nevelési évet húsz csoporttal
indítottuk, 24 fős átlag csoportlétszámokkal.

• • •
A Szent Erzsébet Óvodában a nyáron teljes-

körű melegvíz- és fűtéskorszerűsítési munká-
latok zajlottak – tudtuk meg Zöldy Andrásné
óvodavezetőtől. – Az ezzel járó helyreállítási
munkálatokat a nyáron befejezték. A festést –
amit az óvoda belső területén végeztek – szin-
tén sikerült a nyáron lezárni. Az évkezdet intéz-
ményünkben rugalmasan zajlott, nem voltak
kiemelkedő nehézségeink.

Az óvoda – mint az előző évben is – 75
gyermekkel indult, melyeknek nevelése és gon-
dozása 3 csoportban zajlik. Nevelői létszámunk
is megfelel a törvényi előírásoknak. A 3 cso-
portban 6 óvónő és az óvodavezető dolgozik.
Közülük két fő rendelkezik szakvizsgával. Ezen
kívül két óvónő úszásoktatóként és egy óvónő
gyermek- gyógytestnevelőként gazdagítja az
óvodai tevékenységeinket. NHE

Fotó: Kft.

Néhány a „vakon kóstolt” termékekből

A fenti jelmondattal indította „évkezdő”
programját a Magyar Páneurópa Unió He-
lyi Szervezete szeptember 18-án. Az elnök
javaslatára megemlékeztek a korábbi elnök:
dr. Fehér Károlynéről – egyperces néma fel-
állással.

Megtisztelte a tagságot ez alkalommal 
Császár László polgármester. Felkérésre ismer-

tette a város múlt évi célkitűzéseinek megva-
lósulását, az államigazgatási reform következ-
tében beálló új helyzetet s a közeljövőben meg-
oldásra váró feladatokat.

A szervezet elnöke a közelmúlt eseménye-
it ismertette a tagsággal: a helyi küldöttség
május 25-én Budapesten részt vett a Páneuró-
pa Unió országos gyűlésén. A szervezet mel-
lett ifjúsági tagozat is alakul. Beszámolt a Kéz-
divásárhelyről érkezett 18 tanulónak összeál-
lított gazdag programról. A Révfülöpön kapott
szállás költségeit a dabasi önkormányzat vál-
lalta. Majd szólt a jövő tervekről.

Megemlékeztek az első világháborúról a
századik évfordulón. Az előadó világháborús
dalait a meghatott közönség dallal kísérte (ez
a korosztály még tanulta szüleitől).

G. Dr. Takáts Gizella

„Visszapillantás a múltra – 
előretekintés a jövőbe”
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TAPOLCAI GYÖKEREK – TAPOLCAI KÖTŐDÉSEK

Bátran állíthatom, hogy nagyon kevés olyan
ember él Tapolcán, aki úgy ismeri a várost,
az utcáit, tereit, épületeit, mint a mostani
riportalanyom. Sőt, azt is mondhatnám,
hogy együtt lélegzik a várossal és lélegezni
tanítja azt.

Papp Zoltán Tamás, Tapolca főépítésze – bár
nem ide született, de ezer szállal kötődik ehhez
a kisvároshoz, amelyre mindig is úgy tekintett,
mint egy élő, organikus egységre, amelynek
néhány részén szerinte úgy támaszkodnak egy-
máshoz a házak, mint az emberek, míg másutt
– szintén az Ő véleménye szerint – mint a rossz
amalgám fogtömést, úgy kellene cserélni, ala-
kítani az épületeket, hogy az '50-es-'60-as évek
diszharmóniáját egy új harmóniába lehessen
illeszteni.

Riportalanyom sokszínűsége, sokoldalúsága
az irodalom, a versek iránti olthatatlan mély
vonzalma sokak számára ismert. De a kísérlet
arra, hogy úgy kísérjük végig az eddigi hihetet-
lenül mozgalmas életútját, hogy közben az
emberrel is megismerkedjünk, talán újkeletű.
Vágjunk bele!

– Mire elegendő a nap 24 órája?
– Édesapám aranyos volt. Neki is feltűnt,

hogy két végén égetem a botot, és azt mondta,
szerencse, hogy 24 órából áll a nap és plusz fél
óra ebédszünetből.

– Mi fér bele ebbe a fél órás „ebédszünetbe”?
– Egészen érdekes, de sok minden. Nagyon

változatos, amit csinálok. Néhány helyen főépí-
tészi feladatokat látok el évek óta. De az építé-
szeti, műszaki tervezést soha nem hagytam
abba. A település-területfejlesztést, rendezési
munkát ma is nagyon komolyan és odaadással
végzem, részt veszek a főépítészképzésben,
elvégeztem a mesteriskolát, hogy képesítésem
is legyen hozzá. A Mi otthonunk című újság
szakértői gárdájának vagyok a tagja, gyakran
jelennek meg benne írásaim. Ugyanakkor a
megyei területfejlesztési szakmai kollégium
aktív tagja is vagyok.

– A fennmaradó „néhány percben”?
– A Magyar Urbanisztikai Társaság egyik

Főépítészi Tagozatát vezetem nagyon régóta,
közel húsz éve. Ezt is nagyon szeretem. Az
Országos Főépítészi Kollégiumnak 15 évig vol-
tam tagja. Ezt most sem tudtam elengedni, mert
a legutóbbi konferenciát, amely Szentgotthár-
don volt, azt is én szerveztem. Tehát a feltett kér-
désre válaszolva: sok-sok munka fér bele a nap
24 órájába és a fennmaradó félórás ebédszünet-
be is.

– Milyen erő táplálja ezt a kiapadhatatlan
forrást?

– Az igazság az, hogy – talán Konfucius
mondta – ha az ember olyan munkát választ,
amit szeret, akkor nem kell dolgoznia. Tulajdon-
képpen így vagyok ezzel én is. Ma is hobbim
az építészet. Szeretem azt, amit éppen akkor csi-
nálok, így nem is érzem fáradságnak a munká-
mat, még akkor sem, ha az sokszor nehéz dolog.
Természetesen sok minden segít ebben. Segít a
versek szeretete, el tudok néha „menekülni” az
irodalom, a zene világába. Egy kis sportra is jut
időm, ezt is örököltem az édesapámtól. Így
aztán összejön egy nagyon szerethető elegy.
Azt nem mondom, hogy nem voltak hullámvöl-
gyek, a nagy sikerek mellett kisebbek, de a hét-
köznapi kisebb sikerek is továbbviszik az
embert.

– Ha már a sikereknél tartunk. A szakma
nagydíját, Az év főépítésze díjat kaptad meg a
Szentgotthárdon megrendezett XIX. Országos
Főépítészi Konferencián. Gratulálok hozzá!
Miként érintett ez az elismerés?

– Nagyon örülök ennek az elismerésnek. Bár
már van Ybl-díjam, Tapolca Városért elismeré-
sem, megkaptam a Podmaniczky-díjat is és még
sok mást, de az az igazság, hogy ez egy nagyon
izgalmas szakmai díj. Azért is fontos számom-
ra ez a díj, mert nemcsak a főépítészek dönté-
se alapján ítélik oda, de a teljes építész-gréni-
um, a művészeti akadémia, az építőművészek,
az urbanisták, a kamarai emberek, a miniszté-
riumok építészettel foglalkozó államtitkárságai

is javaslatot tesznek. Úgy látszik, hogy volt
valami az elmúlt néhány éves tevékenységem-
ben, hogy most a sokoldalúságot, az alkotó-
munkát is értékelték.

– Már többször készítettem Veled interjút, de
minden beszélgetésem után meg kellett állapí-
tanom, hogy egy XXI. századi reneszánsz ember
ül mellettem, aki az emberközpontú világ min-
den dolgára rácsodálkozik és azok szellemé-
ben is alkot. Az, ahogy Te a hobbiddá lett szak-
mádat, hivatásodat műveled, az valójában egy
életforma, egy életszemlélet.

– Nagyon köszönöm, hogy ezt észrevetted.
Valójában én főépítész vagyok éjjel is és nap-
pal is. Ez az életformám. Akkor is, amikor az
egyetemistáknak tartok előadást az építészetről,
valójában az életemről beszélek. Valamikor
nagyképűen és zsivány módon azt mondtam,
hogy a természet, az emberek, a házak ismere-
te az életem. Tapolcán az elmúlt évek alatt egy
olyan történet bontakozott ki, amelyet imádok,
szeretek. Szeretek hatékony lenni, de emellett
bohém is vagyok. Mindenkinek úgy tervezem
a házát, mintha az enyém lenne. Ezzel azt is
elérem, hogy valójában egy kicsit az enyém is
marad. Valamikori nagymestereim, Makovecz
Imre és Csete György mondta az emberköz-
pontú, „élő” épületeimet látva, hogy „Te is ott
vagy velünk az organikus építészek között. 
A Te munkáidat nem lehet összetéveszteni.”

Valóban van egy életfelfogásom. Amikor terve-
zek, nem erőltetem rá a magam elképzeléseit a
terveztetőre. Együtt alakítjuk ki a tervet. Ugyan-
is az én kisléptékű rajzomból Ő százszoros
nagyítást csinál. Ha nem szereti azt, amit én
megterveztem, akkor állandóan „át akar verni”,
kibúvókat keres. De ha mind a ketten szeretjük
azt, amit megálmodtunk, akkor az épület olyan
lesz, amilyennek szerettük volna.

– Nos, akkor eljött az ideje, hogy „megérkez-
zünk” a mi kis városunkba! Hogyan is kezdő-
dött itt az együttgondolkodás?

– A tapolcai kötődésem 1977-ben kezdődött,
akkor jöttem ide főmérnöknek. Akkor még az
építészi hatóság, a településrendezés és még
sok más együtt volt. Ez az időszak 1985-ig,
azaz 8 évig tartott, majd folytatódott a rend-
szerváltás után a tervezéssel, a Rendezési Terv
elkészítésével, 2000-től megint főépítészi fel-
adatokkal láttak el. De ez már nem a hagyomá-
nyos feladatkör, a szép, nem szép megállapítá-
sával. Innentől a munkámra a városvezetéssel
való együttgondolkodás a jellemző.

– Melyik tapolcai munkádra vagy a legbüsz-
kébb?

– Sok ilyen van, de a kórház épületegyütte-
se a ma is helytállók közé tartozik. Nem rég
konzultáltam a kórházrehabilitáció építészével,
és rengeteg olyan közös vonalat találtunk, ami
abból indult ki, amit 20 évvel ezelőtt elképzel-
tem a kórházról. A világos, derűs színek, a hatal-
mas ablakok alkalmazása mind nagyon fontos
egy ilyen intézménynél, hiszen így a beteg
viszonylagosan jól érzi magát, nem érzi magát

másodlagos embernek. Van néhány lakóház is,
ami a tömeges lakásépítési gyárszemléletből
kitűnik. Ezek a Május 1. utcai házak, amelyek
a dinamikus homlokzataikkal inkább a mediter-
rán vidéket idézik. A Tamási Áron Művelődé-
si Központ mellett, a Kisfaludy utca és a Kos-
suth Lajos utca sarkán lévő épületek is a polgá-
ri házak idézetét hozzák. Az illeszkedés csodá-
latos építészeti dolog. Ez akkor nehéz, amikor
meg kell teremteni azt, amihez illeszkedhet a
többi. Szerencsére a városban sikerült néhány
ilyen alappontot megtalálni. De szólnom kell a
Penny Market épületéről is. Általában az ilyen
célra készített épületeket istálló jellegűre terve-
zik, mert az a legolcsóbb. De Tapolcán sikerült
ezt kiküszöbölni azzal, hogy egy reklámtorony
került a tetejére. Ezzel és az egyszerű architek-
túrával, a szerkezeti megoldással egy kellemes
épület lett belőle a város szélén. Nagyon izgal-
mas feladat volt a mediterrán Tópartra tervezett
partisétány megvalósítása is. A patakmenti
sétány a fahidakkal, a vízbe benyúló stégek, a
park, az európai játszótér, a fesztiválhangulatot
adó, mára már közkedvelt programok csak erő-
sítik a Tópart csodálatos mediterrán hangulatát.

– Az interjúban már szóltunk arról, hogy nem
akarod ráerőltetni a megrendelőre az elképze-
lésedet, inkább az a célod, hogy együtt szeres-
sétek azt, amit majd közösen létrehoztok. Így van
ez városnyi léptékben is?

– Igen. Sok érdekes történetem van ezzel
kapcsolatban. Közülük több a néhai Ács János
polgármesterhez kötődik. Sok közös vonás volt
bennünk. Közülük az egyik, hogy igen erős volt
benne és bennem is a gazdaszellem. Gazdája
vagyok a mindenkori Tapolcának, mint ahogy
Ő is ilyen volt. Mindig úgy kezdte, hogy én nem
vagyok szakember, de... Erre a kedvenc vála-
szom az volt, hogy polgármester úr, én vagyok
a szakember, ezért... Az igazság az, hogy tény-
leg nagy ember volt. El tudta ismerni, amikor
nem neki volt igaza, és tudta, ha hagyja érvé-
nyesülni a szakmát, akkor együtt sokkal mesz-
szebbre jutunk. Egy vele kapcsolatos, jellemző
történet. Amikor a Városháza épült, akkor szám-
talan vitám volt vele. Azt tudni kell, hogy az az
épület három korszak jegyeit viselte magán.
Amikor készítettem a terveket, volt sok kiabá-
lás, „ajtócsapkodás”. Az ellenérvek egyike az
volt, hogy nem szabad beépíteni a tetőteret.
Megvívtuk a csatáinkat, és amikor a már kész
épületben egy magasrangú politikai vezetőt
fogadott, a nyílt színen elmondta, hogy sok
vitám volt a főépítészemmel, de az az igazság,
hogy igaza volt, mert amihez hozzányúl, az a
végén olyan lesz, amit tudunk szeretni. 

– Milyen a kapcsolatod a mostani városve-
zetéssel?

– A jelen városvezetés is hiteles embernek
tart, ezért megkérdez az adott döntések előtt. A
döntés az övé, de a kérdéseire mindig tudok oly
értékes választ adni, amely előbbre viszi az
ügyet. A munkakapcsolatom is bizalommal teli.
E nélkül a bizalom nélkül nem is lehetne dol-

gozni. Tapolca Város tudja, hogy szüksége van
a „főépítész műfajra”. Én egy olyan fajta peda-
gógus vagyok, aki észreveszi, hogy milyen
tehetsége van a gyereknek – jelen esetben a
városnak –, mit kell fejleszteni, miben maradt
le. Ezeket a dolgokat kell olyan tisztelettel és
alázattal kezelni, mint ahogy egy élő szervezet-
tel teszi az ember. Az élő szervezet önérzetét
nem szabad bántani. Azokat az irányokat kell
erőltetni, amelyeket Ő is szeretne.

– Ilyen szeretni való irány volt a XXI. száza-
di városfejlesztés eddigi legnagyobb, milliár-
dos vállalkozása is, amelyhez – véleményem
szerint – számtalan „rokoni” szál fűz? Mond-
hatnám azt is, hogy az ötlet szülőatyja vagy, de
a féltő testvér és a kritikus nagybácsi is Benned
van?

– Nagyon igaz és találó, ahogy fogalmaztál.
Az első vázlatoktól, az Integrált Területfejlesz-
tési Stratégia kialakításától, a pontos arculatter-
vekig mindenben ott voltam, mondhatnám azt
is, hogy benne éltem. Óriási lehetőség és 25 éves
történet volt abban, ahogy a volt Bauxit Iroda-
házat átöltöztettük, ahogy magastetőt kapott és
megújult a volt pártszékház épületébe költözött
Wass Albert Könyvtár és Múzeum, ahogy sike-
rült a felújítás során megőrizni a Tamási Áron
Művelődési Központnak az eredeti arculatát is,
amit még Horváth Gábornak, a tervezőnek
megígértem, aki aztán Montreal főépítésze lett.
A Tópresszó felújítása, a partisétány kialakítá-
sa, a belső udvarok megszépülése, az útburko-
latok cseréje mind-mind olyan közös feladat
volt, amelyben nagy-nagy örömmel, felelős-
séggel és szeretettel vettem részt. 

– Építész szemével milyen korú Tapolca?
Gyerek, kamasz, vagy már felnőtt?

– Ez a város több, mint ezer éves. Voltak fel-
nőtt korszakai, majd elveszítette a városi címet,
a városi rangot. Aztán nem a minőség, sokkal
inkább a mennyiség oldaláról elindulva nyerte
vissza ismét a városi rangját. Így lettek itt olyan
épületek, amelyekre azt szoktam mondani, hogy
olyanok, mint a fogban az amalgám tömés.
Ilyen még a „lábas ház”, a Tapolca Áruház és
még jó néhány épület. Ezek arculatát kell még
esztétikusabbá tenni. Sok feladat vár még ránk.
Nagyon örülök, hogy társa lehetek a városve-
zetésnek a tudatos városfejlesztésben.

– Milyen új feladatok várnak?
– Most egy izgalmas témában vagyunk.

Munkahelyeket kell teremteni, meg kell fogni
az embereket. Ehhez pedig ipartelepítés kell. Ezt
kell szépen és organikusan megoldani a barna-
mezős területeken, a volt laktanyáknál. A lak-
tanyák eddig mostohagyerekek voltak, most
ezeknek az esztétikai, építészeti felöltöztetése
lesz egy nagyon komoly feladat. Az Integrált
Városfejlesztési Stratégiának ez a másik akció-
terve. Ez a feladat is kihívás, és rengeteg erőt
érzek magamban a megoldáshoz. Fontos fel-
adatnak tartom a Fő utca egyirányúsítását,
amellyel egy olyan pezsgő, kirakodóvásárokkal
teli, mediterrán hangulatú városközpontot tud-
nánk kialakítani, amely jó lenne nemcsak a
helyi vállalkozóknak, de növelné az idegenfor-
galmat is. Egy olyan autonóm város kialakítá-
sa lenne a cél, amely el tudná magát tartani. 
A városépítés örökös folyamat. Ha elérünk vala-
mit, az újabb feladatokra sarkall.

– A kérdéseimre adott válaszokból egyértel-
műen kiderült, hogy mit nyert Veled a város, mit
kapott Tőled az elmúlt, közel 40 év alatt. De mit
adott Neked?

– Nagyon sok mindent. Otthont és barátokat,
beleértve ebbe az egyszerű embereket és a
bonyolultakat is. Inspirációt és lehetőséget a
szakmám kiteljesedéséhez. Sok sikert és kudar-
cokat is megéltem itt. Az utóbbiakból is tanul-
va erőt meríthettem az újabb és újabb kihívá-
sokhoz. Nagyon jó érzés tudni, hogy számíta-
nak rám és én is számíthatok a városra. Szere-
tem Tapolcát. Ez egy szerelem, ami még ma is
tart. Minden porcikáját szeretem a városnak,
azt is, ami hibás egy kicsit. Itthon vagyok ebben
a megújulni mindig kész kisvárosban.

N. Horváth Erzsébet

„Szeretem Tapolcát. Ez egy olyan szerelem, ami még ma is tart.”

Fotó: veol.hu

Papp Zoltán Tamás (bal szélen) Az Év Főépítésze Díj átadásán



Száz évvel ezelőtt ilyenkor már második
hónapja tartott az első világháború, amely
egy addig soha nem látott méretű fegyveres
konfliktussá terebélyesedett. 

E háborúban a korabeli Magyarország kato-
nái, ezen belül pedig Tapolca katonafiataljai és
korosabb férfiai is ott voltak négy éven át a leg-
különbözőbb helyszíneken és fegyvernemek-
nél, Oroszországtól Franciaországig, az oszt-
rák-magyar hadiflotta csatahajóinak fedélzeté-
től a légierő vadászgépeinek a vezetőüléséig. 

A négy éven át zajló első világháború tapol-
cai centenáriumi emlékprogram-sorozatának
újabb eseményeként, a fenti címmel ismeret-
terjesztő hadtörténeti előadásra került sor felső
tagozatos tapolcai diákok számára a Tapolcai
Általános Iskola tagintézményeinek és a Nagy-
boldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola történelem szakos pedagógusainak
vezetésével. Az érdeklődő diákság zsúfolásig
megtöltötte az előadás helyszínéül szolgáló
Városi Mozi nézőterét. A hallgatóság Hangodi
László történész-muzeológus – vetítéssel egy-
bekötött – rendhagyó történelemóráján bepil-
lantást kaphatott a száz évvel ezelőtti tapolcai
mindennapok világába. Megtudhatták, hogy
mit jelentett akkor katonának, azon belül pedig
gyalogosnak, huszárnak, tüzérnek vagy hadi-
tengerésznek lenni. A felvillanó tapolcai kato-
nasorsok, hadjáratok és csaták felemlítése mel-
lett néhány első világháborús tapolcai katona

életútjával részletesebben is megismerkedhet-
tek a diákok és tanáraik. Ilyen volt például Csuba
József haditengerészeti nehézbúvár őrmester
háborús története, illetve a hősi halált halt Nagy
Ferenc vadászpilóta hadnagy rövid életének és
máig ható utóéletének témája. Miskefi István

A tapolcai Kenyeres Lilla Melankólia című
verseskötetének szeptember 5-én volt a
bemutatója a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban.

A szép számú érdeklődőt Farkas Csaba, a
Szülőföld Könyvkiadó igazgatója köszöntöt-
te, aki bevezetőjében kiemelte, nagy öröm szá-
mukra, hogy immár a harmadik tapolcai kötő-
désű kötet lát általuk napvilágot, majd hang-
súlyozta, hogy jól illik ebbe a sorba a fiatal te-
hetség, Kenyeres Lilla bemutatkozó műve is.

Décsey Sándor, a rendezvénynek otthont
adó intézmény új vezetője „házigazdaként”
közelítette meg a program lényegét: – Nagy
öröm számomra, hogy már az első munkahe-
temen egy ilyen irodalmi összejövetelnek
adhatunk helyet. Úgy gondolom, egy kulturá-
lis intézménynek mindenképpen az egyik fel-

adata, hogy az olvasókat, a versek, a próza
szerelmeseit ne csak a kölcsönző-pultnál,
hanem ilyen jellegű rendezvényeken is vendé-
gül lássuk.

Németh István Péter a tőle megszokott cizel-
láltsággal fogalmazott a fiatal irodalmárról,
művéről: – Kenyeres Lilla tudja (s több verse
is), hogy a szépséggel és az értelemmel felvér-
tezve nincs haszontalan depresszív lelki hely-
zet. Magunk és a nagyobb közösség számára
– Illyés Gyula szavával: másokért egyedül – a
kincsekkel tartozunk. E fölismerés létparancsa,
a szép élet vágya szól ki Lilla korai verseiből. 

A rendezvény folytatásában a költőnő olvasott
föl műveiből, majd kötetlen beszélgetés követ-
kezett. Közreműködött még Tobak Dániel, aki
gitárjátékával emelte az irodalmi esemény
színvonalát. Dancs István
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Az ember akaraterejének, teremtő fantá-
ziájának csodálatos példája az, amit Mánya
László és párja, Vastagh Ágnes létrehozott
a diszeli Rózsadombon.

A romjaiban is méltóságteljes gyűrhegyi
malom épületét közel 20 éves munkával újí-
tották fel és teremtették meg benne az ottho-
nukat. A „koronát” a híd mellett épített otthon-
ra mi más is tehette volna fel, mint a fülkében
elhelyezett kis szobor Nepomuki Szent János-
ról, aki az utak, hidak védőszentje. A szobor
szeptember 13-ai ünnepélyes avatásán sokan
megtisztelték jelenlétükkel a házigazdákat és
osztoztak mérhetetlen örömükben.

– Szerelem volt az első látásra ez az épület
– mondja Mánya László. – Már több évtizede
van szőlőnk a Csobáncon; a malom épülete
mellett mentünk fel mindig a hegyre, és las-
san megérlelődött bennünk, hogy nekünk ez
kell. Segítőtársakkal, de valójában kétkezi
munkával építettük át és tettük otthonunkká a
volt malom épületét.

Bakos György, a településrész önkormány-
zati képviselője a malom történetébe is beavat-

ta a jelenlévőket. Szólt arról, hogy az Eger-
patak és a vízimalmok – köztük a gyűrhegyi
és a Stankovics-malom is – valamikor a falu
szerves részét alkották. – Ez a most szépen fel-
újított malom a Gyűrhegy-családé volt, majd
tőlük vásárolta meg a Tóth-család. Sajnos, az
államosítással és a téeszesítéssel olyan rombo-
ló időszak kezdődött a vidék életében is,
amelynek nyomait soha nem lehet kiheverni.
Ez a malom is pusztulásnak indult, gazdátlan-
ná lett, a tető beázott, az épület szinte életve-
szélyessé vált. És akkor jöttek a mesebeli
hősök. Ágnes asszony és Laci bátyám, akik
meglátták és megszerették még abban a leron-
gyolódott állapotban is. Innen indult az újjá-
születés időszaka a malomnak – hangsúlyoz-
ta Bakos György.

Papp Zoltán Tamás, Tapolca főépítésze az
újjászületés állomásait ismertetve arról szólt,

hogy a tulajdonosok úgy adtak új funkciót a
régi épületnek, úgy korszerűsítették azt, hogy
meg tudta őrizni eredeti értékét is.

Dr. Renner Sándor plébános Nepomuki
Szent Jánosról szólva kiemelte, hogy – Ő is,
mint az a híd, amely mellé egy fülkébe róla

készült szobrot helyeztek el – az összetartozás
szimbóluma. Az áldást és szentelést követően
a házigazdák szélesre tárták a ház kapuját és
szíves vendéglátásra invitálták a házavatással
is egybekötött szoboravató résztvevőit.     

N. Horváth Erzsébet

A régi malomból otthon lett

Fotó: Mánya

Ilyen volt a gyűrhegyi malom

Fotó: TVT

Szíves látás az otthonná lett régi malomban

Fotó: TVT

Dr. Renner Sándor plébános megál-
dotta és megszentelte Nepomuki
Szent János fülkeszobrát

Fotó: Dancs

Balról jobbra: Kenyeres Lilla szerző, Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó
igazgatója és Tobak Dániel

Fotó: Archív

Borók Ferenc (1896-1919)

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségna-
pokkal együttműködve, minden év szeptemberének harmadik
szombatján országszerte megnyílnak a templomok kapui, és
színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket. 

A rendezvénysorozathoz a nagykanizsai adventista gyülekezet
is csatlakozott. A keresztény művészeti délutánon Zentai Gábor
nyugdíjas tanár gyűjteményéből nyílt tárlat, amelyen több mint 100
biblia, köztük számos ritkaság vol látható. A hévizi, balatonfüre-
di, tapolcai tárlatok után ezt a kiállítást is nagy érdeklődés kísérte.

Nyitott Templomok NapjaMelankólia

Bakák, huszárok, tüzérek és haditengerészek



Fokhagyma
Kiváló antioxidáns, csökkenti a vérnyomást,

a koleszterin és triglicerid szintjét. Egyes szak-
értők szerint a fokhagyma igazán akkor hatá-
sos, ha frissen fogyasztjuk és nem feldolgoz-
va, kapszula vagy por formájában.

A gerezdeket tavasszal vagy ősszel ültetik
a földbe, és ha a növény szára megsárgul, a
gumókat kiszedik, majd felakasztva szárítják.
A fokhagymának a gerezdekből álló gumóját
használják gyógyászati célokra. Mind vitami-
nokban, mind ásványi sókban bővelkedik.

A fokhagyma már az ókorban fontos bélfer-
tőtlenítő, féreghajtó, emésztés serkentő hatá-
sú fűszer- és gyógynövény volt, azonban anti-

bakteriális, valamint enyhe görcsoldó és nyál-
kaoldó tulajdonsága révén a légúti megbetege-
dések kezelésében is szerepet játszott. Lipid-
csökkentő, véralvadásgátló és csekély vérrög-
oldó-képessége alapján a fokhagyma a magas
vérzsírszint elleni diéta kiegészítő- és támoga-
tó szereként, valamint az időskori érrendszeri
elváltozások megelőzésére javallott. Enyhe
vérnyomáscsökkentő hatása is bizonyított.

Zúzott fokhagyma: főzésnél (serkenti az immun-
rendszert, csökkenti a koleszterinszintet). Paszta:
herpeszre és szemölcsre ajánlott. Olaj: izomra,
ízületekre alkalmazzák. Általános étkezési hasz-
nálata: levesek, húsételek, töltelékek, főzelékek,
halak, gombaételek, mártások. Folyt. köv. HL
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Felettünk a csillagok 88. rész
Célkeresztben a Pluto holdjai

Bár a New Horizons szonda csak jövő július-
ban éri el a Plutot, de nagyfelbontású kame-
rájának köszönhetően már idén júliusban,
429 millió km-es távolságból sikerült felvé-
teleket készítenie a törpebolygó legnagyobb
holdjáról, a Charonról. 

Az űrszonda 2006-ban indult az akkor még
legkülső bolygóként számontartott Plútó felé,
de célbaérésekor már a törpebolygóvá „lefoko-
zott” Plutohoz érkezik meg 2015-ben. (Az égi-
test átminősítéséből következően a nevének

írásmódja is megváltozott.) A megtett nagy
távolsághoz képest rövidnek mondható utazá-
si időnak nagy ára van: a New Horizons nem
tud a törpebolygó körüli pályára állni, hanem
viszonylag gyorsan elrepül mellette, így a meg-
szokotthoz képest csak rövid idő áll majd a
megfigyelések elvégzésére.

Később a felvételek további tanulmányozá-
sával sikerült kimutatni a Pluto második leg-
nagyobb (114 km-es átmérőjű) holdját, a
Hydrat is. Huszák László

Most már biztos, hogy itt van az ősz. Folya-
matos eső kíséretében, lehűlt a levegő, és a
piacon is megjelentek az időszakra jellemző
gyümölcsök. Nosza, vettem is egy kis szőlőt,
rám mosolygó piros almát, és elképzeltem
velük a mai ebédem az ősz jegyében. Igaz,
nem tepsiben készítettem el, hanem rúdban,
de Istenire sikeredett. Készítsék el akár ebéd-
re vagy vacsorára, garantált a siker.
Vajastésztába burkolt szárnyas finomság az
ősz jegyében Jancsibá fantáziájának alapján

Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg leveles
vajastészta, 50 dkg csirkemell filé, 10 dkg
sonka, 15 dkg házikolbász, 1 nagy pohár 20 %-
os tejföl, 2 gerezd fokhagyma, 3 db tojás, 5 dkg
vaj, 1 evőkanál liszt, kevés zsemlemorzsa,1 db
nagyobb alma, 1 kisebb fürt szőlő, 20 dkg
reszelt sajt, 1 db kápia paprika, pár szem gomba,
szárnyasfűszer keverék, só, bors, friss zsálya és
petrezselyemzöld. Tálaláshoz: zöldsaláták, pár
szem apró paradicsom, balzsamecet krém

Elkészítés: A csirkemellet pár órával a fel-
használás előtt bepácoljuk a szárnyas fűszer
keverékkel és a zöldfűszerekkel, majd vékony
csíkokra vágjuk, és a felforrósított vajon, a
kockára vágott gombával együtt, erős tűzön
megpirítjuk. Ízesítjük sóval, borssal, meghint-
jük liszttel, ami felszívja a keletkezett pecse-
nyelevet. Keverőtálba rakjuk, majd hozzáad-

juk a felkockázott kápia paprikát, a kolbász
karikákat, a sonka csíkokat, a reszelt sajtot, a
szőlőszemeket, a durvára vágott petrezselyem-
zöldet, a megtisztított durvára reszelt almát, 2
db tojást, és összekeverjük.

A leveles tésztát 3 mm vastagságúra nyújt-
juk lisztezett munkalapon, és kibélelünk vele
egy 25x35 cm-es tepsit egészen a pereméig.

A tejfölt elkeverjük sóval, borssal, zúzott
fokhagymával és az egész tojással. 2/3 részé-
vel alaposan megkenjük a tepsibe simított
tésztát, meghintjük a zsemlemorzsával, majd
ráterítjük az összekevert tölteléket. A vajas-
tésztadarabot kinyújtjuk akkorára, hogy telje-
sen be tudjuk vele fedni a tepsiben előkészí-
tett töltelékünket. Széleit összenyomkodjuk,
néhol hagyjuk kis réseket, villával szurkáljuk
meg a tetejét, hogy a gőz el tudjon távozni
sütés közben. Tetejét megkenjük a megmaradt
tojásos tejföllel, és 180 °C fokra előmelegített
légkeveréses sütőben kb. 35 perc alatt ropo-
gós aranyszínűre sütjük. Hagyjuk kicsit állni,
majd balzsam-ecet krémmel meglocsolt salá-
taágyra felvágva tálaljuk.

Készíthetjük úgy is, hogy felcsavarjuk a
tölteléket a kiterített vajastésztába, vagy ada-
gonként batyuba csomagolva!

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!

Gyógynövények 25. rész Szólj, síp, szólj ! . . .
T. igazgató-, vezető-, képviselő-, tisztviselőjelölt!
Kilátásba helyezték megválasztásodat, kinevezésedet – alkalmasságod vagy

helyzeted/helyezkedésed alapján. Mert „nincs jobb”, vagy mert te vagy a JÓ?
A darazsak már dongva közelednek hozzád – jövendő befolyást remélve „mézet nyalni”.
Vigyázz! A hízelgés hamis méltóságot gerjeszt! Ha máris körülleng a jövendő „nagy-

ság” szivárványos buborékja, akkor nem szolgálatra készülsz, hanem csillogásra, kivéte-
les előnyökre.

Magas polcon a szakmai alkalmasságon kívül naponta életeddel kell igazolnod erkölcsi
hitelességedet is – jobbító kritika, elégedetlenség, intrikák között.

S ha akkor is igazolva leszel, alkalmas vagy. Dr. G.T.G.

- A három vár közül egyik már romvár.
- Mennyibe kerül 1 kiló almádi alma.
- A ponty ízletes hal, de nem hall.
- Elveszett egy veszett kutya.
- Az étterembe érkezett a tálca nélküli minisz-
ter.
- Olvassa a Nők lapját nőnapon is!
- Kérek 20 deka túrótudolfot.

- Nem csaknálunk, Szilvásváradon is finom a
szilvásgombóc.
- Az edző a lóversenyző szemébe vágta: Ez
nem volt vágta.
- Egy falevélre ugrott a leveli béka.
- A vasútállomáson is hallható a Kossuth-rádió.
- Félig van a telihold.
- Himalája – Him föléje. Dr. Töreky László

Újabb szójátékok

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Ács János kertészmérnök, polgármester

(Kaposvár, 1954. szeptember 12. – Veszprém, 2008. december 10.)

Szülei gazdálkodásból éltek. Apja Ács József, édesanyja Mayer
Erzsébet. Általános és középiskoláit Kaposváron végezte. A kapos-
vári Élelmiszeripari Szakközépiskola elvégzése után a kecskeméti
Kertészeti Főiskolán végzett 1976-ban. Felesége is kertészmérnök,
akivel két leányukat nevelték fel. Munkája mellett 1989-ben Buda-
pesten, a Kertészeti Egyetemen szerzett diplomát. 1978-tól gyakor-

nok volt a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban, ahol 1984-ig dolgozott. 1984-1992 között a Bada-
csonyi Hegyközségi Szövetkezet ágazatvezetője, majd kereskedelmi főágazat-vezetője. 1992-től
1998-ig a Schöller-Budatej Bt. regionális kereskedelmi vezetője. 

1998-ban független jelöltként lett Tapolca város megválasztott polgármestere. Sokat dolgo-
zó, sikeres városvezető volt. A FIDESZ listáján kétszer választották újra. Sokat tett azért, hogy
Tapolcát a rendezett és vonzó városok sorába emelje. Az Ő idejében történt meg a város tel-
jes csatornázása, úthálózatának felújítása, a Főtér és a Tópart rendezése, a Pelion Hotel és a
rendezvénycsarnok felépítése, több városi intézmény korszerűsítése. Kiegyensúlyozott, taka-
rékos gazdálkodással céltudatosan irányította Tapolca Város Önkormányzatát, intézte a város
ügyeit. Sikeresen küzdötte le a város fejlődését akadályozó tényezőket, lehetővé tette a város
bővülését, új lakások építését. Városrendezési törekvéseit 2004-ben Hild-díjjal ismerték el. 

2005-ben neki ítélték a polgármestereknek adható egyik legrangosabb elismerést, az Ezüst-
lánc Díjat. 2002 óta Veszprém megyei képviselő, ezen belül 2006-tól a Gazdasági és Terület-
rendezési Bizottság elnöke. Dolgozott a megyei önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizott-
ságában is. 2003-tól a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Veszprém Megyei Önkormányzati
Tagozatának elnöke. Kevés szabadidejében szívesen foglalkozott szőlészkedéssel. Egy ideig a
Szigligeti Hegyközség hegybírója volt. Sokat dolgozott a helyi református egyházközség pres-
bitereként. 

Korai halála mindenkit váratlanul ért. 54 évet élt. Általános részvét mellett az új tapolcai
köztemetőben helyezték örök nyugalomra. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Ács János Emlékére 2010 májusában az új köztemetőben síremléket és kopjafát állíttatott
szeretett városa. Még ugyanazon év decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat posz-
tumusz Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára címet adományozott Ács Jánosnak. Az elis-
merő címet özvegye, Gabriella asszony vette át Lasztovicza Jenőtől, a megyei közgyűlés elnö-
kétől.

2011-ben a Tapolcai Ünnepi Napokon posztumusz Tapolca Város Díszpolgára címet ado-
mányozott a város a 2008-ban elhunyt első emberének. A posztumusz kitüntetést Ács János
felesége és leányai, Zsófia és Orsolya vették át Császár László polgármestertől.

A Tapolca Város Önkormányzata által alapított Ács János Emlékérmet elsőként a kárpát-
aljai Aknaszlatina magyar nyelvű óvodájának vezetője, Puliszka Éva kapta 2011 augusztusá-
ban, Tapolca ünnepén. NHE

Tamási Áron Művelődési Központ októberi programjai
2. 18 óra: Tihanyiné Bálint Zsuzsanna: Életmű Kiállítás; 4. 11 óra: Pisztrángsütő Verseny.
Helyszín: Plébániaudvar; 6. 14 óra: Aradi Vértanúk Emlékünnepség. Helyszín: Katonai
Emlékpark. Közreműködnek: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye tanulói, Balaton-felvidéki Radeczky Hagyo-
mányőrző Huszár Egyesület; 7. 19 óra: Bődöcs Tibor: Dumaszínház; 23. 10 óra: Az 1956-os
forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezés. Helyszín: Katonai Emlékpark. Közreműködnek: Balaton-felvidéki
Radeczky Hagyományőrző Huszáregyesület; 30. 18 óra: Bakák, huszárok, tüzérek és hadi-
tengerészek. Tapolcai katonák az I. világháborúban. Hangodi László történész vetített, képes
előadása. Az előadás ingyenes.

Tamási Áron Színházbérlet 2014-2015: 2014. október 13. (hétfő) 19:00: Körúti Színház:
Katyi – zenés vígjáték; 2014. december 1. (hétfő) 19:00: Éles Szín: Leszek az özvegyed –
komédia; 2015. február 2. (hétfő) 19:00: Fogi Bulvárszínház: Bolha a fülben – komédia;
2015. március: Tamási Áron Színjátszó Kör: Ida regénye, édes-bús szerelmi történet; 2015.
április: Gergely Színház: Paprikás csirke avagy Stex és New York-zenés vígjáték.
Bérletek még vásárolhatók.

Filharmónia bérletes műsorajánló: 2014. október 15.: Concerto Armonico; 2015. febru-
ár: A Budapesti Nemzetközi Gordonkaverseny díjnyertesének hangversenye; 2015. április
28.: Muzsikás Együttes hangversenye. Bérlet ára: 4800 Ft.

Állandó programjaink: Kismama Klub: hétfő 16:00; Baba-mama Klub: első foglalkozás
október 9. csütörtök 10:00-12:00; Grafo Klub: október 21. kedd: 18:00; Bridzs Klub: szer-
da 16:30; Sakkedzés: H-P: 15:30-18:30, szombat: 09:00-12:30; Tapolcai Musical Színpad:
szombat 09:00-14:00; Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök 16:00-19:00; Amatőr Színját-
szó Kör: kedd 17:30-19:00; Hastánc: hétfő 18:00-19:00; Ringató: szerda 10:00-10:30;
Meditációs klub: október 14. kedd 17:00-19:00; Életmód klub.

Fotó: Internet

A Föld-Hold és a Pluto-Charon rendszerek méretbeli összehasonlítása.
Képünkön balról jobbra: Föld, Hold, Pluto, Charon



Alapfokú sakkoktatás
A Tapolca VSE Sakkszakosztálya alapfokú sakkoktatást

indít 2014 októberétől. Az oktatás 2015. június 15-ig, a tanév
befejezéséig tart. Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca Város
és Körzetének 1-2. osztályos leány és fiú tanulói, valamint
nagycsoportos óvodások is. Az oktatás hetente két nap, szer-
da: 16.00-17.00 óráig, szombat: 09.00-10.00 óráig tart.

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő/hó. Az oktatás helyszíne: Tamá-
si Áron Művelődési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2.) 

Jelentkezni lehet: Paréj József, telefon: 06-70/227-30-77.
Első oktatási nap: 2014. október 08. (szerda) 15.45 órakor.

2014. szeptember    13Új Tapolcai Újság

SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság 1. fordulójában
meglepő, de teljesen megérdemelt tapolcai
győzelem született a bajnokesélyes zalaiak
ellen. Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda- Zala-
egerszegi Baki Centrum 6,5:5,5.
A Nagykanizsán rendezett Batthyány-Kani-
zsa Kupa országos korosztályos gyermek
sakkversenyen kiválóan szerepeltek a tapol-
cai sakkiskolások (szeptember 12-14.). A
megméretésen 5 aranyérmet, 2 ezüstöt, vala-
mint 2 bronzérmet gyűjtöttek be a tapolcai fia-
talok. Aranyérmesek lettek: Gaál Zsóka a 8 év
alattiaknál (100%-os teljesítménnyel), Juhász
Judit a 10 év alattiaknál, Buzás Bertalan a 14
alattiaknál, Árvai Eszter a 16 év alattiaknál.
Ezüstérmesek:Bodó Boglárka 8 év alattiaknál,
Bakos Balázs 12 évesek között. További sakk-
iskolai helyezések: 4. helyezettek: Szőke Kris-
tóf (10 évesek), Érseki Áron (12 évesek). Ötö-
dikek: Tóth Csongor ( 8 évesek), Ács Márton
(14 évesek). Hatodik helyen végeztek: Kötél-
jártó Áron (8 évesek), Csalló Krisztián (12
évesek), Szabó Benjamin (14 évesek).
A csapatverseny eredményei: Az alsós csapa-
tok versenyén kilenc alakulat indult,  győzött

a Tapolca Rockwool VSE együttese (Gaál
Zsóka, Juhász Judit, Érseki Áron), második
helyen a Kötéljártó, Bakos, Szőke összetéte-
lű Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda. A felsősök
csapatversenyén harmadik helyezett lett a
Tapolca VSE sakkcsapata.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályban szereplő TIAC a
második fordulóban hazai pályán 3:0-s sikert
ért el a Herend gárdája ellen. Nagyobb arányú
hazai győzelem is születhetett volna, ha nem
szórakozzák el az adódó helyzeteket játéko-
saink. Gólszerzők: ifj. Patus, Bartha és Pupos.
A harmadik fordulóban a listavezető Gyula-
firátót otthonában 3:2 arányú vereség. Küzdel-
mes szikrázó mérkőzésen nagyot küzdött a
Tapolca. Mindkét gólt ifjú Patus lőtte. A leg-
utóbbi két fordulóban (4-5.) sem tudta növel-
ni pontjainak számát. A negyedik fordulóban
a Devecser otthonában szenvedett súlyos, 4:0-s
vereséget, majd a hétvégi fordulóban, hazai
pályán a Balatonfűzfőtől újabb vereség, 2:0
arányú. A vendégek már az első félidőben
eldöntötték a három pont sorsát, a fegyelme-
zetlenül játszó Tapolcának esélye sem volt az

egyenlítésre. Az ötödik forduló után a tabel-
la 13. helyét foglalja el a Tapolca a 16 csapa-
tos mezőnyben.
A megyei I. osztályú U-21-es bajnokságban
eddig három mérkőzést játszottak a tapolcai
fiatalok. Kettőt elveszítettek, a harmadikon
döntetlen született. Eredményeik: Az első for-
dulóban: Várpalotai Bányász- TIAC  3:2, a
másodikban TIAC-  Herend 1:2, a harmadik-
ban, Gyulafirátóton sikerült 3:3-as döntetlent
kiharcolni, ami dicséretes teljesítménynek szá-
mít. Mindhárom tapolcai gólt Deák Szabolcs
szerezte.  
Megkezdődött a bajnokság a megyei  IV. osz-
tályban is, ahol remek rajtot vett  a  Tapolcai
Öregfiúk csapata. Ezt a jó formát továbbra is
tartja a gárda, hiszen az eddigi három játék-
napon csak győzelmeket söpörtek be. Ered-
ményeik: 1. forduló: TÖFC- Nagyvázsony
10:0, 2. forduló: Nemesvita- TÖFC 0:8, 3.
játéknap: Tapolcai Öregfiúk- Pécsely 4:1.
Csoportjukban a tabella élén vannak.

GRUNDFOCI:
A Kazinczy téri sportpályán rendezett 12.
Grundfoci Kupán három plusz egy fős csa-

patok léptek pályára. A megméretésen a leg-
jobb az idén a Madrid elnevezésű csapat lett
a Szemi FC, A FOX 40 és a Hanyatt SE előtt.
Oklevelet minden résztvevő csapat kapott, a
helyezettek serleget és ajándékutalványt kap-
tak a torna eredményhirdetésén. 

NŐI LABDARÚGÁS:
A hölgyek is elkezdték a bajnoki pontszer-
zést az új bajnokságban. Az eddigi két for-
dulóban a mérlegük egy vereség, egy győ-
zelem. Az első fordulóban Csabrendeken 2:1
arányban maradtak alul. Az egyetlen tapol-
cai gólt Szabó Vivien lőtte. A második játék-
napon Tapolca Honvéd VSE-FAK 6:0.
Tapolcai gólszerzők: Torma, Gyarmati 2-2,
Kakuk, Karácsony 1-1.

TÁJFUTÁS:
A Mátrában rendezett nemzetközi Hungária
Kupán Molnár Zoltán, a Tapolcai Honvéd SE
tájfutója az M 35A kategóriában remek telje-
sítményt nyújtva végzett az első helyen.  23
perces fölénnyel utasította maga mögé az
egész mezőnyt.

Az oldalt készítette: Antal Edit

A tapolcai női kézilabda csapatok (junior és
felnőtt) az őszi szezonban csak három hazai
mérkőzést játszanak, a tavaszi folytatásban
természetesen hazai környezetben szerepel-
nek hétszer. 

1. forduló: Tapolca-Celldömölk szeptember
21. junior 14.00 felnőtt 16.00; 2. forduló:
Győri Audi ETO III.-Tapolca szeptember 27.
junior 12.00, felnőtt 10.00; 3. forduló: VKLSE
Győr-Tapolca október 04. junior 18.00, fel-
nőtt 16.00; 4. forduló: Veszprémi Egyetemi
SC-Tapolca október 19. junior 13.00, felnőtt

15.00; 5. forduló: Sárvárfürdő Kinizsi-Tapol-
ca október 26. junior 13.00, felnőtt 11.00; 6.
forduló: Komárom VSE-Tapolca november
1. junior 15.00, felnőtt 17.00; 7. forduló:
Tapolca-Mosonszolnok november 09. junior
14.00, felnőtt 16.00; 8. forduló: Körmendi
DMTE-Tapolca november 15. junior 14.00,
felnőtt 16.00; 9. forduló: ALSÓÖRS VISZ-
SZALÉPETT; 10. forduló: Szese Győr-Tapol-
ca november 30. junior 13.00, felnőtt 11.00;
11. forduló: Tapolca-Büki TK december 07.
junior 14.00, felnőtt 16.00

Az NB II-es női kézilabda- 
bajnokság sorsolása

Szezonnyitó tájfutóverseny helyszíne volt
Paks, ahol a rövid távú országos bajnoksá-
got és a pontbegyűjtő csapat ob-t rendezték.

Megkezdődtek az őszi tájfutó bajnokságok.
Két hónap alatt 7 országos versenyt rendeznek
majd. A szezon első két megméretése a Tolna
megyei Pakson került megrendezésre. A rövid
távú egyéni verseny a belvárosban, lakótelepi
környezetben zajlott. Ez technikailag nem volt
igazán kihívás a versenyzők többségének. 

A tapolcai versenyzők sikeresen teljesítet-
ték a selejtezőket, ám egy kis csalódás volt
ifjúsági kategóriában, hogy Balogh Zsombor
nem került a döntőbe.

A döntőben a Tomcsányi Ford HSE futói
folytatták a bajnoki  pontszerzést.

A Molnár-testvérek, Zoli és Attila annyira
egymásra figyeltek, hogy végül a nevető harma-
dik, a diósgyőri versenyző szerezte meg az
aranyérmet az F35-ös kategóriában, Zoltán ezüst-
érmet, Attila bronzérmet szerzett. Ugyanitt Vajda
Zsolt a pontszerző ötödik helyen végzett.

A verseny második napján a város melletti
homokbuckás területen, az Ürgemezőn bonyo-
lították  a  pontbegyűjtő csapatversenyt. A tipi-
kus alföldi terepen, sok úttal és jelentéktelen
szintkülönbséggel jól birkóztak meg a tapol-
caiak. Ez az a verseny, ahol tényleg számít a
csapatszellem. Közösen kell megoldani az
elosztást, hogy ki hány és milyen pontokat
fogjon, vagyis rendkívül ismerni kell a csapat-
társaknak egymást. Itt remekeltek a tapolcai
futók, mindkét legfiatalabb szenior kategóriát
megnyerték.

A felnőtt 105-kategóriában a Molnár-testvé-
rek és a Vereszki Zoltán alkotta csapat az elvá-
rásnak megfelelően magabiztosan nyert. 

A másik felnőtt csapat a 125-ős kategóriában
előzetesen a 6. helynek, azaz pontszerzésnek
is örült volna, e helyett Ők lettek a magyar baj-
nokság meglepetés csapata, Ők szerezték
remek futással és  taktikával a bajnokság leg-
nagyobb meglepetését. Tömösközy Tamásnak
ez volt az első bajnoki helyezése, és egyből
első hely. Fantasztikus érzés volt látni az örö-
mét. A csapat másik két tagja Vajda Zsolt és
Domán Gábor volt. Gratulálunk!

Újabb remek teljesítmény 
a tapolcai tájfutóktólA két remek világbajnoki ezüst után most

arannyal rukkolt elő Zsóka a Csehország-
ban rendezett korosztályos EU bajnokságon.

Kouty nad Desnouban került megrendezésre
szeptember elején az Európai Unió korosztá-
lyos sakkbajnoksága, ahol 18 nemzet képvisel-
tette magát. A Tapolca VSE két versenyzője,
Gaál Zsóka és Bodó Boglárka is részt vett ezen
a versenyen, és nagyon büszkék lehetünk rájuk,
mert mindketten remekül vették az akadályokat.

Gaál Zsóka aranyérmet szerzett a 8 éves
lányok csoportjában. Meglepően éretten játszott
az egész verseny alatt.  Még az élen végzett
fiúknak is komoly ellenfele volt, többen is sze-
rencsével menekültek Zsóka karmai közül.

Bodó Boglárka első nemzetközi megmére-
tésén hatodik helyen zárt a 8 éves lányok között,
ami jó hajrájának köszönhető. Ha  a megillető-
döttség elmúlik, Bogi még jobb teljesítményre
lesz képes. Gratulálunk!

Az Európai Mobilitási Hét első, sokakat
megmozgató programja a FÖLDönfutók
elnevezésű utcai futóverseny volt szeptem-
ber 16-án.

A több száz fő résztvevőt számláló verseny
a Csermák József Rendezvénycsarnok elől
indult. A futókat nagy hanggal buzdították a
célba érés előtt a kísérő tanítók, tanárok, szü-

lők, nagyszülők, érdeklődők. A versenyre nem-
csak helyiek neveztek, de a környékbeli tele-
pülések általános iskoláiból és a tapolcai
középiskolákból is szép számmal érkeztek
futók.

A legfiatalabbak a 2006-2007 között szüle-
tettek voltak, az V. korcsoportban a középis-
kolások futottak.

Gaál Zsóka aranyérme

FÖLDönfutók

Fotó: Rendezvénycsarnok

Felkészülni...

Fotó: Antal

A dobogó legmagasabb fokán a
tapolcai csapat



4-én Munkatúra, turistajelzés felújítás
18-án Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka
23-24-25-én Börzsöny           Für Ágnes
Változások: ww.sites.google.com/site/tapterm/
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októberi túraterve

Farkasné Horváth Erzsébet olvasónk leve-
lét még lapunk júniusi számában tettük
közzé. Észrevettük, szóvátesszük… rova-
tunkban az Ady Endre utca 15. számú
ház kapubejárója előtti – a kerékpárúton
– vastagon felfestett záróvonalat kifogá-
solta. A Polgármesteri Hivatal illetékese
ígéretet tett, hogy intézkedni fognak, mert
jogos az észrevétel.

Mindez megtörtént, a burkolat festésére

szerződött vállalkozó kijavította a hibát. 
Augusztusi számunkban egy másik olva-

sónk a Martinovics Ignác utca végében lera-
kott szeméthalomról írt, amit a tiltótábla
ellenére raktak le ismeretlen elkövetők. 
Az említett „adagot” illetően megtörtént ez
esetben is a szükséges intézkedés, elszállítás-
ra került… de az ördögi kör folytatódik, mert
azóta ismét szaporodtak a fölöslegessé vált
dolgok a fentiekben említett helyen.       DI

Észrevettük, szóvátesszük...

A Mozdonyvezetők Nemzetközi Napja
alkalmából szeptember 13-án Vasutas Bált
szervezett a VOKE Batsányi János Műve-
lődési és Oktatási Központ. 

Helyszínül a művelődési központ lovag-
terme és aulája szolgált, ahol hangulatos
zenével, vacsorával, tombolával és büfével
várták a vasutasokat
és a nem vasutasokat
egyaránt. Az est kezde-
tén Gelencsér László
állomásfőnök mon-
dott pohárköszöntőt.

A táncmulatságot a
Batsányi Táncegyüt-
tes palotása nyitotta
meg. A remek zenét
Lakos Tamás szolgál-
tatta. Az est résztve-
vői tombolasorsolá-
son vehettek részt,
aminek keretein belül

számos értékes ajándékcsomagot sorsoltak
ki, főnyereményként pedig egy kávéfőző
gép talált gazdára. A megvásárolt tombola-
szelvényekből befolyt összeget a művelődé-
si központ színháztermének felújítására for-
dítják a szervezők. 

Bálint Brigitta

A Vacsora Fehérben (eredeti néven Dines
en Blanc) 1988 nyarán indult el Párizsból,
és 26 évvel később, augusztus 30-án meg-
érkezett Tapolcára is.

Mint Mohos Nikolettől, a szervezőtől
megtudtuk, akkor az volt és most is az a cél,
hogy a köz-terek funkcióját újraértelmezzék,
azaz a „villám csődülettel” egy olyan han-
gulatos, spontán találkozót hozzanak létre,
amelynek a főszereplője az elegancia színe,
a hófehér.

A facebook-on meghirdetett rendezvény
résztvevői a Szentháromság-szobornál gyü-
lekeztek, majd a festői szépségű Kistó part-
ján rendezkedtek be, hogy az ismerőseikkel,
illetve az est folyamán megismert résztve-
vőkkel a fehér abrosszal terített asztalok
mellett, hófehér ruhában egy kellemes va-

csorát töltsenek el.
Szalay Lászlóné Erzsike annak az örömé-

nek adott hangot, hogy itt nemcsak a család-
jával lehet együtt, de úttörőként egy nagysze-
rű rendezvény részese is. Mert – mint mond-
ta – biztos benne, hogy ez a nagyszerű kez-
deményezés jövőre még több embert fog von-
zani, mint ahogy ez a Malomtó-úszás eseté-
ben is volt. Sándor József csak megerősítette
az elmondottakat, sőt még azt is hozzátette,
hogy már most, a kezdet kezdetén idegenfor-

galmi látványosság lett a hófehérbe öltözött
vacsoratársaság, mert a turisták mosolyogva
és nagy érdeklődéssel fotózták Őket.

Az ismerkedésre, barátkozásra szánt est-
ről nem maradhatott el a zene sem. A hófe-
hér vacsora csillagszóró-gyújtással ért véget.

N. Horváth Erzsébet

Vasutas Bál TapolcánVacsora Fehérben

Tapolca Város Önkormányzata 2013
áprilisában döntött arról, hogy a ma-
gyar nemzeti értékekről és hungariku-
mokról szóló törvény és a vonatkozó
kormányrendelet alapján élni kíván a
települési értéktár létrehozásának le-
hetőségével.

Természeti értékek tekintetében a mi
vidékünk és benne Tapolca is a magyaror-
szági csodák közé tartozik. A Szeretlek

Magyarország internetes oldal „bakancslis-
tája” szerint hazánk tíz csodája közül öt
Veszprém megyében van. Ehhez mi, tapol-
caiak azt is hozzátehetjük, hogy ebből az
ötből kettő Tapolcán és környékén találha-
tó. A Tapolcai-medence tanúhegyei – Bada-
csony, Szent György-hegy, Csobánc, Gu-
lács, Tóti-hegy és a Haláp a névadó telepü-

lést, Tapolcát ölelik körül. A másik a csodá-
latos földalatti világunk, a barlangok világa.

A Tapolcai Értéktár Bizottság ezekhez a
természeti csodákhoz az épített környezet
értékeit is hozzá kívánja rendelni. A javas-
latok közt szerepel többek között az Alsó-tó
mellett épített Szentkút, amelyet Udvardi
Erzsébet Kossuth-díjas festőművész Madon-
nája díszít, a tóparti Baumberg Gabriella-
mellszobor, a Víztorony, a Templomdomb,

a Hősök tere és kulturális örökségként a
„Diszeli Gyepűtiprás” is.

Az értéktár feltöltésére a lakosságtól is
javaslatot vár a Bakos György képviselő
által vezetett Tapolcai Települési Értéktár
Bizottság, amely az elmúlt fél évben végzett
munkájáról a szeptember 26-ai testületi ülé-
sen számolt be. N. Horváth Erzsébet

Természeti és épített értékeink

Fotó: Dancs

Ady E. u. 15. – orvosolták a problémát a záróvonallal kapcsolatban

Fotó: Horváth Sándor

Csoda a Berger Károly-barlang világában: a Nyugalom tava

Fotó: Bálint

A Batsányi Táncegyüttes nyitótánca

Fotó: TVT

A zöld pázsiton, a Kistó partján nagyszerűen mutatott a „minden fehér”

Fotó: Für


