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Az aradi tizenhárom
Elhelyezték az emlékezés koszorúit október hatodik napján
Az idei évben is koszorúzással emlékeztek az
1848-49-es szabadságharc utáni megtorlásra, az
aradi vértanúkra, a városi
köztemető melletti katonai emlékparkban.

Október hatodikán reggel
Dobó Zoltán beszélt az aradi
vérengzésről. A polgármester többek között rávilágított
arra, hogy a tábornokok kivégzésének módja már önmagában megdöbbentő, hiszen katonákat, tábornokokat ítéltek el úgy, mintha bűnözők lettek volna. Pedig
hősökről van szó, akik bátran a haza, a magyar szabadság ügye mellé álltak,
holott mindannyian választhattak volna másik utat is.
Könnyebb utat, a győztesek
oldalán. De nem ezt tették, s
ezért ma is példaként kell
említeni neveiket, hangsúlyozta Dobó Zoltán.
Az ünnepi beszéd után az
önkormányzat, illetve a
megjelent szervezetek képviselői (Tapolca önkormányzata, a német kisebb-

Tapolca önkormányzata nevében Dobó Zoltán polgármester és dr. Németh Mária
Anita jegyző koszorúzott október hatodikán
Fotó: szj.
ségi önkormányzat, a Bala- rút az emlékműnél. A meg- nő, Schweidel József. Kötél
ton-felvidéki Radetzky Hu- emlékezésen Péni Béla mű- általi halállal halt: Lovag
száregyesület, az Egységben ködött közre, aki trombitá- Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, KneTapolczáért Egyesület, a ján az Il Silenciot fújta el.
zich Károly, Nagysándor
Magyar Csendőr Bajtársi
József, Gróf LeiningenEgyesület, a Szeretem a Vá- Az aradi 13 vértanú
rosom Egyesület, a Tapolcai Lőpor és golyó általi halállal Westerburg Károly, Aulich
Városszépítő Egyesület és a halt: Lázár Vilmos, Gróf Lajos, Damjanich János,
Fidesz) helyeztek el koszo- Dessewffy Arisztid, Kiss Er- Gróf Vécsey Károly. (szj)

Szomorú
évforduló
Október
hatodika
mindig megvisel, írtam egy évvel ezelőtt,
ugyanitt. A helyzet
most sem változott.
Az őszi, elmúlást idéző október szomorú
apropója nekünk, egy
ma is fénylő forradalom, egy nemzet közös akaratából, öszszefogásából eredő
dicső szabadságharc
tragikus végkifejlete.
A győztesek (az elnyomók) kegyetlen
megtorlására nincs
bocsánat, főleg úgy,
hogy az eltelt 170 évben a keresztény
(gyarmatosító) Európa és különösen az
osztrákok soha semmilyen gesztust nem
tettek felénk az 1849ben tomboló gyilkos
bosszú miatt. Sőt, később darabokra szaggatták az 1848-49ben még egységes
(nagy) Magyarországot. Hogy is jutott volna eszükbe „pár elítélt” katona.
Szijártó János

Megújultak az öltözők a Bárdosban

Balikó Laura és Balikó Barnabás hegedű duoóját Takácsné Németh Magdolna kísérte zongorán Fotó: szj

A zene tapolcai világnapja
Igazán remek hangversenyt
adtak a Járdányi Pál zeneiskola növendékei és tanárai a
zene világnapja alkalmából
a minap. A Tamási Áron Művelődési Központban helyet
foglaló közönséget Király
Lajos köszöntötte. A zeneiskola tanára elmondta, hogy a
világnapot 1975 óta ünneplik minden év októberének
első napján Yehudi Menuin
és az UNESCO felhívására.
A folytatásban a közönség

Telemann G-dúr kánonszonátáját hallhatta Király Lajos és Nyári Annabella fuvoladuója előadásában. Geminiani e-moll szonátájából
Kovács Benedek (oboa) és
Egyedné Somogyi Hajnalka
(zongora) játszott több tételt, míg Bach-Siloti h-moll
prelúdiumát Király Emőke
Mária szólaltatta meg zongorán.
(Folyt. a 2. oldalon „Ünnepi
koncert” címmel)
(szj)

Hivatalosan is átadták a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézmény megújult öltözőit.
A pályázati támogatással
és felajánlásokból elkészült fejlesztés mintegy 15
millió forintból készült el.

munkálatok július elején lyázat azonban nem tartalkezdődtek, augusztus végé- mazta a tornatermi előtér
re, az iskolakezdésre be is felújítását, ebben a korábban
fejeződtek. Megtörtént a már megtapasztalt összefoburkolatok, járólapok cseré- gás segített - mondta Gál Atje, megújult az elektromos tila. A beszédek után követés a szennyvíz elvezető rend- kezhetett az ünnepélyes szaszer, a helyiségeket energi- lagátvágás, majd a műfüves
atakarékos, mozgásérzékelő pályán tartott látványos
Dobó Zoltán polgármester világítással látták el. A pá- sportbemutató.
(szj)
és Bajner Imre igazgató köszöntője után Gál Attila intézményvezető-helyettes
szólt részleteiben is a mostanra igencsak szükségessé
vált beruházásról. - A tornatermi öltözők, mosdók, zuhanyzók, a hozzátartozó víz
és elektromos hálózati rendszerrel együtt mára elavulttá, korszerűtlenné váltak.
Nagyon örültünk, amikor
megtudtuk, hogy a TAO-pá- Az iskola két tanulója vágja a szalagot Dobó Zoltán
lyázat segítségével lehetősé- polgármester (hátul), Bajner Imre igazgató (balra) és
günk nyílik a felújításra. A Gál Attila igazgatóhelyettes közreműködésével Fotó:szj.
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„A harmadik erő vagyunk!”
Toroczkai László Tapolca belvárosában tartott utcafórumot
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke
tartott utcafórumot Veszprém megyei körútja részeként Tapolca belvárosában a napokban, a közeledő önkormányzati választások kapcsán.

- Alig több, mint egy éves, új
párt vagyunk, az embereknek meg szokni, hogy Dúró
Dóra, vagy Toroczkai László neve nem a Jobbikhoz, hanem immár a Mi Hazánk
Mozgalomhoz kötődik. Mi
visszük tovább azt az eszmeiséget, folytatjuk azt az utat,
amit annak idején a Jobbik
képviselt. Harmincöt polgármesterjelöltünk van az országban, remélem sokan
szerepelnek majd eredményesen. Köztük én is megméretem magam Ásotthalomban. Ezzel együtt tizenkét olyan megye van, ahol
esélyünk lehet bekerülni a
közgyűlésbe. Ami Tapolcát
illeti, itt is szeretnénk a képviselő-testület munkájában
részt venni. Nem ezt ígérte a
Jobbik korábban Tapolcán,

Ünnepi koncert
(Folytatás az 1. oldalról)
Bigaglia C-dúr szonátája
Joó Zsombor (furulya) és
Müller Ilona (zongora) által
csendült fel, míg Steiger Gdúr duóját két hegedű keltette életre Balikó Laura és
Balikó Barnabás közreműködésével. Mező Imre Tánca Almási Ádám (kürt) és
Ludmány János (zongora)
által szólalt meg. A továbbiakban Varga László (tenorkürt) és Ludmány János
(zongora), majd Király Lajos (fuvola) és Király Emőke
Mária (zongora) lépett a
színpadra, ahol a zeneiskola
közismert jazz triója zárta a
koncertet. Őri Jenő (zongora), Román Iván (hegedű) és
Tóth Péter (ütőhangszerek)
lendületes produkciója koronázta meg a zenei világnap idei rendezvényét. (szj)

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

Hírek azonnal!

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke kifejtette, hogy pártjuk a tapolcai képviselő-testület munkájában is szeretne részt venni október 13-a után
Fotó: szj.
amit az elmúlt években ta- vannak, vagy éppen házi őri- helyzetét, a kivándorlást, a
pasztaltunk, sem kiugró fej- zetből járnak otthonukból a munkaerő hiányt. - Mi harlődést nem látunk, sem azo- bíróságra. Szóval lenne mit madik erőként ezek ellen
kat az elveket, amelyeket tenni - utalt a közbiztonság szeretnénk tenni, s azokat
megfogalmaztunk, akár kö- és az igazságszolgáltatás je- képviseljük, akik elégedetzösen is. Tavaly éppen Ba- lenlegi helyzetére Toroczkai lenek a jelenlegi és a korábbi, Gyurcsány által vezetett
dacsonyban jártam, amikor László.
munkájával.
egy borászt két Szabolcsból A párt elnök azt is kifejtette, kormányzat
idemigrált cigány ember ha- tudják támogatni a család- Fontos, hogy 2022-től egy
lálra vert. És éppen az imént politikai intézkedéseket és komoly parlamenti frakcióhallottam azoktól a helyi, ta- akár a migráció elleni küz- val rendelkezzünk, amellyel
polcai fiúktól, akik a gyil- delmet, de látják a problé- már erőteljesebben tudnánk
kosokat elfogták, hogy a tet- mákat, a kormányközeli vál- képviselni és megvalósítani
kivételezett céljainkat - tette hozzá. (szj)
tesek ma is szabadlábon lalkozások

Felajánlotta a kampányra szánt pénzt
Lévai József független tapolcai polgármesterjelölt
a zenei oktatás támogatására ajánlotta fel azt a 100
ezer forintot, amelyet az
október 13-ai választásig
tartó időszakban a kampányra fordított volna.

gondolom ez a gesztus il- jékoztató előtt át is utalt száleszkedik is ahhoz, amit mi mukra. A polgármesterjelölt
programként
meghirdet- - aki egyben Tapolca alpoltünk. Választásunk végül a gármestere - hozzátette, uttapolcai Zeneoktatást Támo- cafórumaik során „mosogató Alapítványra esett - lyokkal” igyekeznek hozzámondta Lévai József. Péni járulni ahhoz, hogy a város
Béla, az alapítvány kuratóri- egy kicsit jobb hangulatba
umának elnöke köszönettel kerüljön. Bízik abban, hogy
Erről a múlt pénteken tar- fogadta az adományt, ame- „ennek megfelelően alakul a
(szj)
tott tájékoztatót a Tamási lyet Lévai József már a tá- város jövője is”.
Áron Művelődési Központban. - A kampány lassan a finiséhez érkezik, s ebben az
időszakban, október 9-én
rendeztünk volna választási
gyűlést. Azonban kampánycsapatommal úgy döntöttünk, hogy ezt a rendezvényt
elhagyjuk, s azt a pénzt, amit
erre a programra költöttünk
volna, felajánljuk egy olyan
célra, ami a város közösségi Péni Béla (jobbra) kuratóriumi elnök örömmel fogadéletét gazdagabbá teszi. Azt ta Lévai József felajánlását
Fotó: szj.
Állatorvosi ügyeleti rend
12-13. szombat-vasárnap
Dr. Baranyi Dániel 30/6351560
19-20. szombat-vasárnap
Dr. Ruzsa György 70/4138505
23. szerda
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20
között, kizárólag sürgősségi, életveszély
elhárítása céljából vehető igénybe.

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első
csütörtök, 14-15 óra között,
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán
mail: fideszvpvk3@gmail.com
fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben
Fidesz iroda nyitva tartás:
H-P 10-12; 13-15
Tapolca, Fő tér 21.

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/795-170, Fax: 87/795-129
Hivatalvezető-helyettes:
Szabóné Szakács Judit
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet: 88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.
Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 30/240-5054
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Idén negyven éves a
Batsányi Népdalkör
Nívós műsorral ünnepelte
fennállásának
negyvenedik évfordulóját a Batsányi Népdalkör a napokban.

Bognár Róbert minapi sajtótájékoztatóján tette fel a
kérdést: „Lemaradás, vagy gyarapodás?”
Fotó: szj. A VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központban kezdésként a
Füstös Zsuzsi vezette BatsáJárható, családbarát, gon- férőhelyek számát, játszóte- nyi Népdalkör hangolta rá a
doskodó és népszerű vá- reket korszerűsítenének, át- közönséget a jubileumi renrost szeretne Bognár Ró- alakítanák a bérlakások dezvényre. A hölgyek egy
bert, ha a helyi lakosság rendszerét, hogy a tapolcai tapolcai csokorral kezdtek,
erre felhatalmazza októ- fiatalok otthonhoz jussanak. amelyet kifejezetten erre az
ber 13-án. A Fidesz-KDNP Terveikben szerepel még alkalomra CD-n is kiadtak,
polgármesterjelöltje múlt többek között az ügyfélbarát “Jaj, de széles, jaj de, hosszú
heti sajtótájékoztatóján, a önkormányzat létrehozása, a tapolcai utca” címmel. A
párt képviselőjelöltjei je- az iskolakezdés támogatása nézőtérről felhangzó megérlenlétében
ismertette és hatékony közterület-felü- demelt vastaps után Dobó
programját a Tamási Áron gyelet működtetése. - Tu- Zoltán polgármester köMűvelődési Központban. risztikai attrakcióvá fejleszt- szöntötte a résztvevőket.
jük a város alatti pincerend- A kerek évforduló alkalmáLemaradás, vagy gyarapo- szert és nemzetközileg is- ból a népdalkör korábbi vedás? - tette fel a kérdést Bog- mertté tesszük a gyógyhely zetői is meghívást kaptak az
nár Róbert, aki úgy vélte, területét. Fejlesztjük a ke- eseményre. A polgármester,
„Tapolca többet tud” és rékpárutat a Balaton és a Ká- az intézmény igazgatója,
„sokkal sikeresebb város is li-medence felé, bővítjük a Havasi Gábor és Füstös
lehetne”. A következő ön- szórakozási lehetőségeket Zsuzsi Török Attilánénak, a
kormányzati ciklusra vonat- jégkorcsolya pálya, kert- már elhunyt dr. Kovács
kozó programjának főbb mozi és autósmozi nyitásá- Lászlónak, Trombitás Taelemei között 20 kilomé- val, felújítjuk a diszeli kul- másnak, Pontyos Istvánnéternyi út és járda felújítása túrházat, és ezer fát ültetünk
szerepel, beleértve a Barac- - sorolta Bognár Róbert. Kükos városrész fejlesztését is, lön kiemelte, hogy enerilletve szilárd burkolattal getikai korszerűsítéssel je- Hat éve működik sikeresen a talátnák el az Y-házak parko- lentősen csökkentik a közin- polcai Egészségfejlesztési Irolóit, míg a belvárosban új tézmények működési költ- da. Évről évre egyre szélesebb
parkolóhelyeket alakítaná- ségeit és felújítják a Járdányi körben viszik hírét a résztnak ki. Növelnék a bölcsődei Pál zeneiskolát.
(szj) vevők a városban és a környé-

Ismertette programját a jelölt

Színpadon a 40 éves Batsányi Népdalkör
nak, Kócs Idának, Oláhné
Szabó Máriának, Füstös
Máriának, Stark Bélának és
Tóth Mária Magdolnának
mondott köszönetet azért a
munkáért, amelynek köszönhetően a csoport ma is él
és aktív részét képezi Tapolca kultúrájának.
A VOKE országos szervezet
vezetése nevében dr. Havasi
József elnök vett részt az
eseményen. A vendég a
szép, üdvözlő szavak, jókívánságok mellett ajándékkal
is kedveskedett a 40 éves évfordulón. A népdalkör CD-je
is a figyelem középpontjába
került, hiszen Füstös Zsuzsi

Fotó: szj.

és Rig Lajos együtt adták át
azt a mostani tagoknak, a jubileum jegyében. Mint megtudtuk, a “Jaj, de széles, jaj,
de hosszú a tapolcai utca” című album Tapolcán a könyvesboltokban, a Tourinform
irodában és a VOKE-ban is
kapható lesz.
A sokak számára minden bizonnyal emlékezetes és
mindvégig jó hangulatú gálaműsorban a közönség láthatta, hallhatta a Taliándörögdi Népdalkört, a Tördemic Néptáncegyüttes Színvonal-AMI Kukonyák csoportját és a Kekeri Citerazenekart.
(szj)

Immár hat éve működik Tapolcán az EFI

Hirdetés

www.tapolcaiujsag.hu

ken is, programjaik pedig egyre
nagyobb népszerűségnek örvendenek.
A Tapolcai Egészségfejlesztési
Iroda 2013. július 1-én kezdte
meg munkáját a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet által benyújtott TÁMOP
6.1.1-11/3-2012-0009 számú,
„Egészségfejlesztéssel Tapolca
kistérség lakosságáért” című
nyertes pályázat eredményeképpen. A projekt megvalósítási időszaka 2015. augusztus
31-én zárult le. A fenntartási
időszakban a projektgazda
minden évben pályázatot nyújtott be működési támogatásra,
melyet 2015 szeptemberétől,
2016-ban, 2017-ben és 2018ban is elnyert. Az idei évre is
benyújtották a pályázatot, mely
elbírálása folyamatban van.
A fenntartási időszak négy éve
alatt rengeteg programot valósított meg az Egészségfejlesztési Iroda. Az évek során a járás
településeinek nagy részén
megfordulva mutatták be az
EFI alaptevékenységeit, melyek nagyon széles skálán mozognak. Talán a legnépszerűb-

bek az ingyenes mozgásprogramok, melyek órarendjének
összeállításakor minden korosztálynak igyekeztek kedvezni. Az elmúlt évek alatt összesen 1633 órányi, 23 féle mozgásprogramot hirdettek nemcsak Tapolcán, hanem a környéken is, például Gyulakesziben, Zalahalápon, Monostorapátiban, vagy Mindszentkállán.
A mozgásprogramok minden
évben nagyon változatosak, az
aerob tornától, és a gerinctornától kezdve, a jógán és a pilates-en át, egészen a kangoo
edzésekig, illetve a zumbáig
többféle típusú és intenzitású
edzés közül válogathatnak az
érdeklődők. 90 klubfoglalkozást szerveztek meg, például a
Diabétesz klubon, vagy a Szív
– és érrendszeri klubon belül.
202 előadással próbálták felhívni a lakosság figyelmét az
egészség fontosságára, itt megemlíthetjük többek között a dohányzás, illetve az alkohol prevenciót, vagy a diétás tanácsadást is. Az EFI munkatársai 56
települési sport – és egészségnapon vettek részt Tapolcán és
környékén, például Lesencetomajon, Révfülöpön, Nemesgulácson, és mellette még számos helyszínen. 170 egyéb rendezvényre, iskolákba, óvodák-

ba, külsős helyszínekre látogattak el, települtek ki. Bekapcsolódtak a mellrák ellenes figyelemfelhívó kampányba, a Movember mozgalomba, csatlakoztak a Füstmentes Világnaphoz,
vagy sporttáborokban működtek közre. Munkahelyi szűréseken is többször részt vettek.
Közel 40 TV műsor és 40 újságcikk foglalkozott az EFI tevékenységével. Több mint 11
ezer résztvevő látogatott el a
programjaira és az 1600-at is
túllépte az EFI-vel rendszeresen mozgó emberek száma.
Az EFI fenntartási időszakának
volt és jelenlegi munkatársai,
név szerint Fábián Kata, Kovács-Kaposi Katalin, Szennyainé Kovács Veronika és Tóth
Orsolya, valamint Harangozóné Horváth Katalin és Puskás
Ákos
projektmenedzsmenti
közreműködők hálásak mindenkinek, aki megtisztelve
őket bizalmukkal, programjaikat választotta és velük volt, és
lesz a jövőben is.
Külön köszönetüket szeretnék
kifejezni ez úton is, valamennyi
óraadónak, edzőnek, védőnőnek, orvosnak, tehát mindenkinek, aki bármit is hozzátett Tapolca és a járás egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez.
(x)
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Felavatták a megújult orgonát Születésnapi köszöntés az ápolási osztályon

Vastaps Virágh András orgonaművésznek
Fotó: szj.
Megszólalt a felújított or- hallgatóság, amikor meggona a tapolcai római ka- szólalt az orgona, Virágh
tolikus templomban ren- Andrásnak köszönhetően.
dezett színvonalas hang- Több más mellett felcsenversenyen múlt vasárnap. dült általa Charpentiertől a
Te Deum és J. S. Bach DAz elmúlt években több moll toccata és fúga című oralkalommal is találkozhatott gonára komponált műve. A
a közönség Gion Zsuzsanna lélekemelő hangversenyen
mezzoszoprán énekművész- az élményszámba menő orszel és Virágh András Liszt- gonajáték mellett Gion Zsudíjas orgonaművésszel, hi- zsanna csodálatos hangjával
szen ők indították el azt a is elkápráztatta a közönsékezdeményezést, amely vé- get, például Handeltől (Lasgül az orgona megújulásá- cia ch’io pianga – ária a Rihoz vezetett. A mostani kon- naldo-ból), valamint Goucert, amelyet a pisztráng- nod Ave Maria című műveifesztivál részeként ajánlot- nek tolmácsolásával. A progtak a nagyérdemű figyelmé- ramban a Tapolcai Kamarabe, azt jelezte, hogy a két kórus is részt vett, repertoművész és a szép számú ado- árjukban a Domine ad adjumányozó elérte kitűzött cél- vandum me (J. Gallus) és két
ját, azaz hosszú évek után Bárdos mű szerepelt. A Töteljesült egy álom. Mondhat- rök Attiláné karnagy vezette
ni, szinte egy új hangszerhez kórus a hangverseny egéjutott a templom, a város, a szére jellemző magas színzeneszerető közönség.
vonalon énekelt. A Bárdos
Természetesen telt ház fo- Lajos Általános Iskola Kigadta az ajándékkoncertet, csinyek Kórusáról ugyanez
ahol előbb Csonka Nándor elmondható, a gyerekek
plébános, majd Sellyei Gá- Sellyei-Cseh Ágnes karnagy
bor köszöntötte az érdeklő- irányításával magyar népdőket. Mint elhangzott, na- dalt, Szőnyi Erzsébet szerzegyon értékes és szép orgo- ményeket, illetve angol egynája van Tapolcának, amely- házi éneket adtak elő. Az orre mindenki büszke lehet. gonaavató hangverseny zúErről meg is győződhetett a gó vastapssal zárult.
(szj)
Hirdetés

Nyirő Péterné 1929. októA polgármesteber 8-án született Káptalanri köszöntés az
tótiban, jelenleg a helyi Deápolási osztáák Jenő Kórház Ápolási
lyon
Osztályának gondozottja.
A tapolcai egészségügyi intézményben 90. születésFotó: tl.
napja alkalmából Dobó Zoltán polgármester köszön- a miniszterelnök hivatalos velét és a mellé járó önkortötte őt , majd átadta számára születésnapi üdvözlő okle- mányzati juttatásokat. (tl)
Hirdetés
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Polgármesterjelölt:
DOBÓ ZOLTÁN
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Iskolatáska, vagy puska? „Jó, hogy látunk”
Kevés a madár,
halk a madárdal...
Már fiatal koromban is tudtam,
hallottam, hogy vannak olyan
országok ahol a vonuló, vagy
költöző madarak befogása hálózása törvényileg megengedett, sőt sok helyen csak paszszióból művelik évtizedeken
keresztül. Több országban voltam kiállításon, börzén és megdöbbenve láttam, hogy például
Olaszországban olyan vadon
élő madarakat (uhu, vízparti
madarak, cankó, gulipán, szalakóta, sárgarigó) madarakat is
meg lehet vásárolni, ami itthon
törvénybe ütközik, pedig ezek
az országok is tagjai az EUnak. Az itt költő madarak száma is csak töredéke az évekkel
ezelőttinek. Alig láttam, hallottam tavasszal pacsirtát, poszátát, füzikét, fülemülét, kakukkot vagy fecskét. Holott nem is
olyan régen zengett erdő-mező
az éneküktől. Kevés a madár,
halk a madárdal, de mi lehet ennek az oka? Általában a szélsőséges időjárást, a hosszú vándorutat okoljuk ezért. De vannak olyan országok, ahol még
ma is millió számra fogják be a
védett madarakat. Sajnos a legnagyobb veszélyt még is az emberek jelentik. Akik például
Egyiptomban a költöző madarak millióit fogják be úgy, hogy
több száz kilométer hosszú öszszefüggő hálórendszert építe-

program Tapolcán

Veszélyben vannak a madaraink?
nek ki, hogy minél több madarat fogjanak be. Teljesen
mindegy, hogy milyen madár
akad be a hálóba, azt többé nem
engedik szabadon. Sok közülük
éttermekbe kerül, míg mások
hűtő kocsiba külföldre kerülnek, vagy helyben dolgozzák
fel. (pacsirta nyelv konzerv).
Sárgarigó pici húsát (testét)
Szaúd-Arábiába küldik nemi
vágy fokozónak. Mi hiába védjük őket, ha más országok millió számban pusztítják. Ezekben az országokban a fiatalokba miért nem plántálják bele a

Online újságunk

06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu

Illusztráció: szj.

természet, a madarak szeretetét,
védelmét éppen most, az állatok
világnapja alkalmából? Hiába
kezdődik Egyiptomban szeptemberben az iskola, a madarak
vadászata, csapdázása, hálózása
is erre az időszakra esik és sok
gyerek a tankönyv helyett inkább puskát hord magával.
Remélem nem fogjuk megélni
a néma madárdal nélküli tavaszt, mert ha egyszer elhallgat
az énekük nem biztos, hogy újból meg tudjuk szólaltatni.
Pócsi Béla
Tapolca
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit
a
tapolcai7nap@gmail.com
e-mail címre.

Közérdekű tájékoztatás

Október elsejével idén is elstartolt a látás hónapja kampány. A szervező Magyar Látszerész Szövetség ebben az évben a szem védelmét, egészségének megőrzését tűzte ki témául; a mottó pedig: „Fontos a
látásom.” A kampányhoz kapcsolódóan „Jó, hogy látunk
2019" címmel gyerekeknek, fiataloknak szóló, 3 héten át tartó
programsorozat indult Tapolcán
a Szabó Optika jóvoltából, melyet október 25-én egy nagyszabású rendezvény zár a Tamási Áron Művelődési Központban.
A Magyar Látszerész Szövetség elnöke, Szabadi Zsolt kedden jelentette be a szervezet
sajtótájékoztatóján, hogy a
többéves hagyománynak megfelelően az idei évben is külön
figyelmet kap a látás, a szem
védelme és egészsége október
hónapban (a látás hónapjában).
Október 31-ig országszerte 306
vizsgálati pont és optikai szaküzlet várja ingyenes látásellenőrzésre és tanácsadásra az érdeklődőket.

tosabb, mint valaha. A jó látás
elengedhetetlen a fejlődésünkhöz, a boldogulásunkhoz, hiszen a tanult információk 80
százaléka a látásunkon keresztül jut el hozzánk, agyunk a külvilágból származó információk
nagy részét a színes látás útján
szerzi, és ez az érzékünk alakítja leginkább a külvilágról alkotott képünket.
Egy gyerekeknek, fiataloknak
szóló csapatjáték keretében a
cég 3 héten át biztosít lehetőséget arra, hogy a témában számos érdekes és hasznos információt gyűjtsenek a közösségi
média és digitális eszközök
segítségével a résztvevők. Sőt,
a csapatoknak lehetőségük nyílik arra is, hogy ellátogassanak
a Szabó Optika szalonjába, és
testközelből ismerjék meg
azokat az eszközöket, amelyekkel a látásvizsgálat történik. A
programsorozat keretében rajzés irodalmi pályázat is kiírásra
került, melyre október 15-ig lehet a pályamunkákat leadni.
A vetélkedő egy nagyszabású
rendezvénnyel zárul majd
október 25-én a Tamási Áron
Művelődési Központban, ahol
előadásokra, valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége helyi
szervezetének jóvoltából érzékenyítő programokra is sor kerül. Itt kap helyet a 3 héten át
tartó verseny és a pályázatok
ünnepi eredményhirdetése is,
ahol értékes jutalmakat vehetnek át a nyertesek.
További információ:

Tapolcán, a Szabó Optika
mindemellett még egy különleges programsorozattal is fel kívánja hívni a figyelmet arra,
hogy ma a szemünk világa fon- Szabó Richárd – Szabó Optika

Császár László: „15 milliárd az semmi?”
Dobó és Rig szerint a Fidesz
nem csinált semmit 1998 és
2014 között. Ők igen. Egy nyilvános vécére futotta, meg pár
épület homlokzatának felújítására.
Ellenben a Fidesz idejében tűnt
el az előző, Sibak András szocialista (ma DK-s és Dobóék fontos szövetségese) polgármester
vezette önkormányzat idejében
félkész állapotban hagyott
Köztársaság téri épület, ami
csövesek, narkósok, patkányok
menedéke volt éveken át. A helyére került az országos szinten
is egyedülálló Trianon emlékhely, illetve ezen a téren kapott
helyet Európa egyik legnagyobb székelykapuja. A Dobóék által mindig negatív színben
feltüntetett fideszes önkormányzat idejében épült a Hotel
Pelion, amely ma is a város legnagyobb adófizetője. De szerintük nem történt semmi. Ebbe
a „semmibe” sorolandó még a
városi rendezvénycsarnok felépítése (750 millió Ft), a déli elkerülő út (900 millió Ft), szá-

mos körforgalom és út, a Diszelig és a Dobó lakótelepig kiépített kerékpárút (150 millió Ft),
a járóbeteg-szakellátás korszerűsítése (350 millió Ft), a régi
omladozó épületből új helyre
költöztetése, légzésrehabilitációs ellátás létesítése, tüdőgyógyászat és kardiológiai rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, új mentőállomás megépítése (2,4 milliárd forintból
megvalósuló egészségügyi beruházás), orvosi rendelő, lakópark és a több mint 1 milliárdos
belvárosi fejlesztés (Tamási
Áron Művelődési Központ,
Belvárosi Irodaház, Wass Albert könyvtár, stb.), 400 milliós közvilágítás-fejlesztés LEDes világításra. A városi strandra
is a fideszes önkormányzat kapott 250 millió Ft kormányzati
támogatást + 100 millió Ft saját
erőt, ebből tudta elkezdeni a
munkákat a jobbikos vezetés.
Ebben az időszakban újult meg
a teljes szennyvízcsatorna hálózat és új aszfaltburkolatot kapott a város több mint felének

(30 km) utcája. Felújítottuk a
Bárdos és Kazinczy iskolákat,
új tanműhely épült Széchenyi
szakképző iskolában. Két új
műfüves pálya létesült (Batsányi gimnázium, Bárdos iskola),
felújítottuk és bővítettük a bölcsődét, felújításra került a hajléktalan szálló és sorolhatnám
tovább a 16 év alatt megvalósult kb. 15 milliárd forintnyi
fejlesztéseket. Ezek tételesen
megtalálhatóak a Számadás című kiadványainkban.
2014-ben 1 milliárd Ft-tal a
számlákon adtam át a kassza
kulcsát, Szerintük ez a
„semmi”.
Szerintünk meg az a semmi,
hogy 5 év alatt egy nyilvános
vécét tudtak átadni, pár épülethomlokzatot lefesteni, meg
néhány méternyi járdát, utat javítgatni. Ja, és a képviselő testület tudta nélkül, áron alul eladni a pályázati fenntartási kötelezettséggel terhelt patakparti
sétány egy részét.
Császár László
önkormányzati képviselő

TAPOLCAI ÚJSÁG - 7
2019. OKTÓBER 11.
SZOLGÁLTATÁS
Szükséges az éjszakai ügyelet! Rangos elismerés a katolikus iskolának
Tisztelt Városvezetés!
A következő közös ügyben szeretném a helyzet változtatását
kérni! Sajnálatos módon Tapolcán az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által meghozott határozat alapján 2015.
május 01. napjától nem működik éjszakai gyógyszertári
ügyelet. A döntésre, a gyógyszertári ügyeletre kötelezett
gyógyszertárak működtetői kérelmére került sor. (A kérelmező ki lehetett, az pontosan nem
ismert?)
Az önkormányzat - a lakossági
„Facebook” bejegyzésekre reagálva - által kiadott „Lakossági
tájékoztató” hivatkozik arra,
hogy az ügyben Tapolca Város
Önkormányzata nem volt ügyfél. De miért nem, hiszen a városban élő emberek ellátásáról
volt/van szó?! Semmit sem kötelező elfogadni, ha kiállunk
azért, hogy nekünk szükségünk
van az ellátásra?! Történt valamilyen reprezentatív felmérés,
ami alátámasztotta azt, hogy a
városban erre nincs szükség?
Tisztelettel kérem, a 21. században vagyunk, ahol számtalan lehetőség van különböző
felméréseket elvégezni, mielőtt
meghozunk egy életeket meghatározó döntést!
Az OÉTI indoka, miszerint: Tapolcán háziorvosi ügyelet működik. „A gyógyszertárak nyitvatartási ideje és a háziorvosi
ügyelet ideje biztosítják a lakosság folyamatos ellátását.”
Véleményem szerint a háziorvosi orvosi ügyeleten az orvosi
teendők elvégzése folyik, és
nem látnak el gyógyszertári feladatokat! Az orvosi ügyelet
nem helyettesíti az éjszakai
gyógyszertári ügyeletet!
Számomra, de sokak számára is
ez teljesen érthetetlen! Miért
kell nekünk minden rossz döntést elfogadni, és abba beletörődni? Akkor, amikor minden
nap bármelyikőnket érintheti
ez a dolog! Abban a városban,

ahol számtalan patikát tartanak
el a betegek, egy sem tudja biztosítani az éjszakai ügyeletet?
Azt gondolom jogosan kérhető,
hogy az önkormányzat vezetése szíveskedjen kérni a döntés
felülvizsgálatát, módosítását!
Nem hiszem, hogy a helyi
ügyelet hiányában bárki szívesen utazik Keszthelyre, Veszprémbe vagy Ajkára a szükséges
gyógyszerért, érintsen az gyermek vagy felnőtt beteget! Úgy
látszik, ezekben a városokban
„megéri az éjszakai üzemeltetés”.
Miért kell hagynunk azt, hogy
Tapolcán minden megszűnjön?
Mi nem élhetünk a kis városunkban kényelmesen, és nem
pedig minden ellátásért máshova utazni?! Kinek jó ez így?! Az
érintetteknek, betegeknek bizonyára nem!
Azért, mert a témával kapcsolatban az emberek nem hallatják hangjukat naponta, nem azt
jelenti, hogy a helyzettel meg
vannak elégedve, maximum
beletörődtek abba. De meggyőződésem, hogy minden határozat felülvizsgálható, és ha
szükséges, módosítható, módosítani kell! Igenis, a lakossági „Facebook” bejegyzések
is azt erősítik, hogy az éjszakai
ügyeletre szükség van! Bármennyien is veszik azt igénybe,
ez előre nem tervezhető!
Kérem ebben a városvezetés
segítségét, mivel úgy gondolom, hogy az alapvető életszükséglethez tartozó ellátásról van
szó! Addig is - a Lakossági tájékoztató javaslata alapján töltsük fel a „házipatikát” fájdalom -és lázcsillapítóval. A
bukta akkor van, ha ezen kívül
másra is szükség lesz, de az
sem baj, akkor betegen utazhatunk Keszthelyre a gyógyszertárba, ha tudunk.
Tisztelettel:
Molnár Erika és
Belényesi Csaba, a fentiekben
érintett tapolcai lakosok
(Tapolca, Fő tér 1.)

2019. szeptember 24-én - Szent
Gellért napján - a veszprémi
Bazilikában Udvardy György
érsek atya rangos díjat adott át a
Nagyboldogasszony
Római
Katolikus Általános Iskola három munkatársának. A Szent
Gellért díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus
köznevelésben végzett kiemelkedő munka elismerésére. Ebben a rangos díjban részesült
kollégáink:
Németh Andrea, tanító: eredményes oktató és nevelőmunkájáért a Szent Gellért-díj arany
fokozatában részesült. Méltatásában elhangzott: rendkívül
nyugodt, kedves, türelmes, a
személyes kapcsolatokra nagy
súlyt helyező személyiségét a
diákok, szülők és kollégák is
egyaránt szeretik. A tapolcai
katolikus iskolában 2005 óta
dolgozik, az alsó tagozat minden évfolyamán tanított már,
nagy szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Már sok ünnepségre, rendezvényre, versenyre
készítette fel tanítványait nagy
sikerrel, a tanításban a játé-

A díjazottak, köztük a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola munkatársai Fotó: Helyszíni felvétel
kosságot tartja fontosnak, a
bábjáték tanórai felhasználásában is jártas.
Hernusz Erzsébet, magyar- és
történelem szakos tanár eredményes oktató és nevelőmunkájáért a Szent Gellért-díj ezüst
fokozatában részesült. 2016 óta
dolgozik a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában. Nagy lelkesedéssel, elhivatottan tanítja
tantárgyait, munkájára nagyon
igényes, szakterületén nagyon
tájékozott. Mentorpedagógusi,
pedagógiai szakvizsgás végzettségével is segíti a pedagó-

2019.10.13. Az Európai Art Mozi Nap részeként:
16.00 FOMO – Megosztod és uralkodsz
18.00 A legfehérebb nap
PREMIER ELŐTT!
feliratos izlandi-dán dráma - 109 perc, 2019

Háttal egymásnak
Ez is magyar, az is magyar.
Ez is jó, az is jó.
Minden jóra kapható,
És mindegyik jót akar.
Nem néz szembe, hogy
köszönjön,
Hogy kívánjon jó napot.
De szemben áll, mint ellenfél.
Ezért hátat mutatott.
Már Dzsingisz, Batu
megmondta:
E népet nem lehet legyőzni.
Ha erejét összefogja.
Nem duzzogásra fecsérli.

Az idegen jó szimatú
Pláne ha rosszindulatú
Hamis dalt dúdol neked.
Elámít és beveri a fejed.
Félre gőg, félre dac,
Félre ellenkezés!
Biztos, nyugodt jövőd lesz,
Ha győz az egyetértés.
Érvekkel, értékkel győz,
Nem gúnnyal, mint a pimasz.
Az emberség, munka meggyőz:
Érted szolgál az Igaz.
G. Dr. Takáts Gizella

gusjelölteket, gyakornokokat,
az iskolai munkát. Kedves személyisége harmonikus légkört
teremt a nevelőtestületben.
Szent Gellért-díj ezüst fokozat
Németh Jenőné, Ildikó - konyhai dolgozó: 2011 óta dolgozik
a tapolcai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános
Iskola tálalókonyháján konyhai
dolgozóként. Munkája során
mindig az intézmény és a gyerekek érdekeit tartja szem előtt.
Odafigyelve és szorgalmasan
látja el munkakörét, mindenben
számíthatunk rá.
Rohály János

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
Október 10 - 16.
csütörtök – szerda
10 - 12. csütörtök – szombat,
14 – 16. hétfő – szerda 16:00
3D 1400,-Ft
PLAYMOBIL – The Movie
Színes, szinkronizált francia
– német animációs vígjáték
...

10 - 12. csütörtök – szombat,
14 – 16. hétfő – szerda 18:00
1200,-Ft
FOMO – Megosztod és
uralkodsz
Színes, magyar dráma
...

10 – 16. csütörtök – szerda
20:00 1200,-Ft
Joker
Amerikai akció-thriller

Dobó Zoltán polgármester: „Kórházrombolás 2.0?”
Nem úr, aki nem pazarol... Emlékeznek? Volt a kórház területén egy szép nagy épület, amiben a fizikoterápia, gyógytorna
működött. A kórház struktúraváltásával a felújított nagy
alapterületű ingatlan feleslegessé vált. De nem a városnak.
Dobó Zoltán 2015 szeptemberében kérte a kórház vezetését,
köztük Császár Lászlót, (aki a
polgármesteri székből a kórház
gazdasági igazgatói székébe ült
át), hogy adják át az épületet a
városnak. A kérés süket fülekre
talált. Pedig az ok nem volt elhanyagolható: az önkormányzat egy új központi irodának
tartotta volna meg az ingatlant,
amely kiválóan alkalmas lett

volna a család- és gyermekjóléti szolgálat, a járási gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás
egy helyszínen való elhelyezésére. Nem beszélve arról, hogy
megfelelő munkakörülményeket tudtak volna a szociális ágazatban dolgozó szakembereknek biztosítani. De végül nem
voltak fontosak a gyerekek, a
családok, az idősek. A kérést
meg sem hallották. Az épületet
elbontották. Tudják, mi van tervezve a helyére? Hotel. Medencével, jakuzzival, szaunákkal.
Vajon kinek? És tudják mit terveztek a Szász Márton Iskola
középsúlyos értelmi fogyatékosainak iskolája helyére? Par-

kolót…Hamarosan lejár a kórház struktúraváltásának 5 éves
fenntartási időszaka. Vajon mi
lesz a kórházunk további sorsa?
A múlt héten Rig Lajos országgyűlési képviselővel tartott
egészségügyi fórum vegyes érzelmeket váltott ki sokakban.
Egyrészt örömteli, hogy az
egészségügy helyzete és főleg
annak tapolcai hatásai a többségünk számára még egyáltalán
nem „lerágott csont”, másrészt
aggodalommal tölthették el a
jelenlévőket az elhangzottak.
Felelős városvezetőként úgy
gondolom, joggal merült fel
bennem a kérdés, és a tapolcaiak nevében kérdezem Császár
László gazdasági igazgató urat,

vajon meddig mehet ez így tovább? Honnan tudják pótolni a
jelenleg a közigállás.hu-n olvasható 8 szakorvost, 4 szakdolgozót? Hogyan tervezi megállítani az augusztusban 53 milliósra rúgó adósságállomány
folyamatos növekedését? Mi,
vagy ki tudja a tapolcaiak számára garantálni az oly sokat
emlegetett folyamatos, megbízható, magas színvonalú ellátást? Meddig lehet még fenyegetéssel elhallgattatni a
megalázó bérek ellenére nap,
mint nap lelkiismeretesen dolgozó egészségügyi szakdolgozókat, szakorvosokat?
A tapolcaiak a májusi Richter
Egészségnapon 8 millió 536

ezer Ft-ot gyűjtöttek össze az
intézmény számára. Hol van ez
az összeg, vásároltak-e belőle
már valamit, mikor számolnak
be róla a tapolcaiaknak? Mi a
helyzet a 2020-ig tartó fenntartási időszakra vonatkozó tervekkel, miszerint a kórház területén a felújítás és tiltakozás
ellenére lerombolt egykori fizikoterápiás épület helyén egy
medical-wellness szálló épül?
Elbontják-e a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek iskoláját?
Kérdések. Ezzel kellene foglalkozni a közéleti áskálódás
helyett.
Dobó Zoltán polgármester
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Tisztelt Választópolgár!
A magyar kormány mindent
megtesz városaink, falvaink
fejlődéséért, ezért számunkra kiemelten fontos, hogy
Magyarország településeit
alkalmas és rátermett polgármesterek vezessék.
Olyan polgármesterekre van
szükség, akik tudnak és
akarnak is együttműködni a
kormánnyal a településeik
fejlődése érdekében. Azok,
akik csak hatalmat akarnak,
és a városokat a kormány elleni háborúra akarják felhasználni, alkalmatlanok a
városvezetésre.
Ahol a polgármesterséget
hadállásnak, a közgyűlést
pedig lövészároknak tekintik
az elöljárók, ott nagyon nehezen képzelhető el a fejlődés. Tapolcán az elmúlt időszakban sajnos a kiváló
adottságok kihasználatlanul
maradtak.
A tapolcaiak azonban október 13-án esélyt kapnak a
változtatásra. Bognár Róbert
alkalmas a polgármesteri

feladatok elvégzésére: pénzügyi
szakemberként ért a gazdasághoz, a turisztikai és városfejlesztési bizottság tagjaként, illetve
a Szeretem a Városom Egyesület
elnökeként közigazgatási, szervezési és politikai tapasztalatokat
is szerzett. Minden szükséges tudás és ismeret a birtokában van
ahhoz, hogy fejlődő pályára állítsa
Tapolcát. Sok munka vár rá, de
csapatával együtt készen is áll rá.
Tisztelettel arra biztatom Önt,
hogy szavazatával támogassa
Bognár Róbertet és csapatát.
Köszönettel,

Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter

2019. OKTÓBER 11.
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SZOLGÁLTATÁS
Kozma Henrik a jegyzőhöz fordult A diszeli képviselő összegzése
- A legutolsó képviselő-testületi ülésen is témaként felvetett
telekértékesítéssel külön nem
foglalkoznék, azt megteszik
majd a hatóságok, hiszen az
ügyben feljelentés történt. Viszont ennek kapcsán több olyan
dolog merült fel, amelyekkel a
jegyző asszonyhoz fordultam mondta Kozma Henrik minapi
sajtótájékoztatóján.
Az alpolgármester kifejtette,
írásban érdeklődött arról, hogy
egy magántulajdonban lévő telken milyen körülmények között valósult meg önkormányzati beruházás? - Arra voltam
kíváncsi, hogy kik dolgoztak
ott, mennyi volt az építmény
költsége, illetve volt-e erről
képviselő-testületi határozat? A
másik felvetésem az önkormányzati tulajdonban lévő, ám
a Cselleház Kft. ügyvezetője
által használt gépkocsira irányult. Rákérdeztem a jármű
üzemanyagfogyasztására, útjaira, s arra, hogy történt-e káresemény? Kikértem egyébként
az ügyvezető munkaszerződését, amelyben korlátlan gépkocsi használatot engedélyez a
polgármester, s minden ezzel
kapcsolatos költség a tulajdonos önkormányzatot terheli.
Ami havi szinten több százezer
forint is lehet - fogalmazott
Kozma Henrik.
- A másik probléma a Cselleház
Kft-vel összefüggésben, hogy
35 millió forintos keretet határozott meg gépbeszerzésre a
képviselő-testület, ebből 6,5
millió valósult meg egy eszköz
megvásárlására, ugyanakkor az
igazgató 16 millió forintot kért
bérfejlesztésre, mivel nyolc

Kozma Henrik több kérdésre vár választ
Fotó: szj.
dolgozót szeretett volna még
felvenni. Ez a terv nem valósult
meg, mivel egyetlen embert
sem sikerült szerződtetni. Ez
annak fényében még érdekesebb, hogy április másodikától
szeptember végéig nyolc dolgozó mondott fel. Azaz, nem
jött nyolc, hanem elment. A cég
ideális létszáma egyébként 2223 fő lenne, ezzel szemben
most van 12 munkavállaló. Ez a
fél év alatt bekövetkező létszámcsökkenés már veszélyezteti a feladatok (köztisztaság,
parkgondozás) ellátását. Azt el
tudom képzelni, hogy az áprilistól kinevezett ügyvezető
igazgató az élet más területein
megállja a helyét, de ki kell
mondani, hogy erre a feladatra
alkalmatlan. Nem beszélve arról, hogy ráadásul a hivatal városüzemeltetési csoportja, a
polgármester támogatásával és
a Cselleház Kft-vel új programba kezdtek, ez pedig konkrétan a Közútkezelő Kht. tulajdonában lévő körforgalmak virágosítása, amire egyébként a
költségvetésben forrás nem

Tisztelt Olvasó,
Kedves Diszeliek!
Minden ember életében vannak
pillanatok, amikor számot vet
az előző időszakban végzett
dolgaival, eredményeivel. Így
vagyok ezzel jómagam is, hisz
az Önök, a Választók jóvoltából az elmúlt 21 évben képviselhettem Önöket, a városrészt
Tapolca város képviselő-testületében. Visszagondolva az elmúlt időszakra - a teljesség igénye nélkül - számot vetettem az
elért sikereinkről.
· Gázvezeték hálózat kiépítése
· Orvosi rendelő építése
·Szennyvíz hálózat kiépítése és
az érintett utcák szilárd burkolatú helyreállítása
· Temetői parkoló kialakítása
· Játszóterek kialakítása
· Hosszú tárgyalások után a
posta újranyitása
· Volt tanácsháza épületében
szolgálati lakás és a közétkeztető kialakítása
· Házhelyek kialakítása
· Közvilágítás bővítés, korszerűsítés
· Kábel tv és internethálózat teljes kiépítése
· Római katolikus egyház pénzbeli támogatása, a templom
díszkivilágítása
· Az István utcában mérlegház
felújítása és műemlék jellegű
prések fölé fedett szín építése
· Kultúrház mögötti szabadidőpark kialakítása és
· Kemencék építése
· Patak, Mező, Botár Á. utcanév elfogadtatása
· Sportpályán öltöző és a villanyellátás kiépítése
· A településrészt a várossal
közvetlenül összekötő kerékpárút kiépítése
· Hajagos-hegy, Csobánc-hegy
villamosítása
· Balassi Bálint utca járdaépítés
pénzügyi munkatársának a · Látványtár előtti parkoló kianyilvántartásba be kell vezetni, lakítása
s ennek nyilvánosnak, átlátha- · Kézi tűzoltó fecskendő feltónak kell lennie.
újítása és fedett szín építése
5. Kérdéses, hogy az adás-vételi szerződés megkötését el- Bevezetett, hagyományossá
végző ügyvéd rendelkezett-e vált rendezvényeink: Szépkoarra szóló megbízással, ha igen, rúak köszöntése, Dalos találkoazt ki írta alá, és milyen fel- zó, település napja, Gyepütiphatalmazás alapján?
6. Történt-e költségvetés módosítás, megemelték-e a bevételeket a terven felüli bevétellel, illetve meghatározták-e az
összeg felhasználásának célját?
7. Miért maradt el az ingatlan- Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt
nak értékesítésre való képvise- Hangodi László!
lő-testület általi kijelölése?
Fentieket a lakosság tájékozta- A Taplcai Újság szeptember
tására szántam, több évtizedes 27-i számában megjelent Váönkormányzati, költségvetési rostörténeti Extrák cikkel kapkönyvvizsgálói, belső ellenőr- csolatosan írok Önöknek.
zési, igazságügyi könyvszakér- A családom több szálon is kapcsolódik Tapolcához, édesatői tapasztalataimra alapozva.
nyám most is ott él. Mikor megTapolca, 2019. október 7.
látogatom, mindig átlapozom a
Belényesi Csaba Tapolcai Újságot is. Így bukTapolca, Fő tér 1. szám alatti kantam rá a száz évvel ezelőtti
lakos, okleveles könyvvizsgáló, pogromot leíró cikkre.
igazságügyi
könyvszakértő, Szilárdan hiszem, hogy csak
azok képesek boldog, kiegyenbelső ellenőr
volt. Nyilván a Közútkezelő
Kht. örül, hogy az érintett részek gondozásától megszabadul, ám úgy gondolom, hogy a
városnak rengeteg olyan saját
területe van, ahol ehelyett lehetett volna virágosítani, parkosítani - tette hozzá.
Kozma Henrik arról is szólt,
hogy a folyamatban lévő bírósági ügyében is sokan érdeklődtek nála, amely, mint arról
korábban lapunk is hírt adott,
Dobó Zoltán polgármesterrel
szemben zajlik. Az előzményekre utalva az alpolgármester elmondta, hogy április 4-én
Dobó Zoltán és Pass Sándor
képviselő kint voltak nála a
„hegyen”. - Éppen metszés
közben érkeztek. Pass Sándor
arra kért, hogy hallgassam meg
az ajánlatukat. Ami röviden
annyi volt, hogy ha a következő
képviselő-testületi ülésen megszavazom a választásra létrehozott egyesületük névhasználati kérelmét, akkor nem ér retorzió. Ezt a nyílt fenyegetést
azonnal
visszautasítottam.
Hozzátéve, hogy én nem Pass
Sándorra, Dobó Zoltánra és
Kovács Jenőre tettem le az
esküt. Erre visszakérdeztek,
hogy ki az a Kovács Jenő? Végül azért tettem feljelentést,
mert Dobó Zoltán azt terjesztette rólam, hogy megvertem
egy hivatali dolgozót. Ez természetesen nem igaz. Volt már
egy egyeztetés a bíróságon, a
folytatás október végén, november elején lesz, várhatóan
első fokú ítélettel, amelyről
majd tájékoztatom a közvéleményt - hangsúlyozta az alpolgármester.
(szj.)

Az okleveles könyvvizsgáló kérdései
A Tapolca Újság október 4-i
számában a Patakparti sétányon található, 685. számú ingatlannak a város polgármestere által történő eladásáról közzétett „polgármester válasza”
újságcikkre reagálnék:
1. A szakirodalom a „független” értékbecslő meghatározást
nem ismeri. Nem került nyilvánosságra az, hogy az ingatlan
4,5 milló Ft-os vételáron történő értékbecslését az ingatlanbecslő mikor készítette, mikori
becsült értéken állapította meg
a fenti összeget, mennyiben
volt helyes az ingatlannak az
értékelés szempontjából releváns tulajdonságainak meghatározása?
2. Milyen értéken (becsült értéken/piaci értéken) van az önkormányzat törvényi előírások
szerinti vagyonkataszterében
nyilvántartva a 685. számú ingatlan, továbbá forgalomképes
(eladható), forgalomképtelen
(nem eladható) vagy korlátozottan forgalomképes kategóriába van besorolva? A város
mindenkori mérlegvagyonának

a számviteli törvény előírásainak megfelelő, leltárral és az
analitikus nyilvántartással alátámasztottnak, hitelesnek kell
lennie! Pontos nyilvántartások
vezetése, azok egyeztetése esetén nem merülhet fel probléma.
3. Tartalmazza-e, tartalmazta-e
a 685. számú ingatlan egyedi
nyilvántartása azt a rájegyzést,
hogy a terület a „Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című projekt részére, e
területet önkormányzati tulajdonban kell tartatni, azaz a
projekt lezárásáig forgalomképtelen, eladhatatlan?
4. Az önkormányzat nevében
megkötött szerződésekre - a vagyonrendeletnek az ingatlaneladásokra vonatkozó szabályai szerint - a polgármester
vállalhat kötelezettséget, azokat a hivatal jegyzőjének kell
ellenjegyezni, illetve az arra
felhatalmazott pénzügyi szakember látja el a pénzügyi ellenjegyzéssel. A szerződések fentiek betartásával válnak érvényessé, hitelessé. A vagyon változását, csökkenését a hivatal

rás, Andrásnapi bormustra. A
disznóvágás és a huszártalálkozó sikere ellenére – anyagi
támogatás hiányában – elmaradt az elmúlt években. A családom jóvoltából 2000-ben – a
millenium évében – nemzeti
színű zászlót adományoztunk a
városrésznek, majd 2003-ban
felkutatva Csobánc ősi címerét
településrészi zászlót készítettünk. Mindkettő a templomban
került elhelyezésre. A felsoroláshoz tartozik még a temetőben a villanyhálózat terveztetése és a kápolnáig történő kiépítése, és egyúttal az út gyephézagos elemekkel való kiépítésének költségeinek finanszírozása.
Tisztelt Diszeliek!
Megvalósult eredményeinket
Önökkel közösen a helyi közösség érdekében tudtuk megvalósítani. További terveimet,
melyeket támogatás nélkül már
nem tudtam megvalósítani szívesen ajánlom utódom figyelmébe: mint a Csobánc művelődési ház felújítása vendégszobákkal;
Diszel-Káptalantóti
közötti út felújítása; futball
pályához közúti közlekedésre
is alkalmas átjáró építése; temető és a közterületek karbantartása, ravatalozóhoz előtető építése, zöldfelületek rendszeres kaszálása.
Képviselőségem utolsó 5 évében sajnos - igyekezeteim ellenére - nem sikerült azt a fejlődést hoznom a városrésznek,
amit szerettem volna elérni.
Mindezek ellenére köszönetemet fejezem ki a mindenkori
városvezetésnek és Önöknek,
hogy segítették a munkámat
szavazataikkal, javaslataikkal
és közreműködésükkel. Kívánom, hogy a településrész következő képviselője is kellő hatékonysággal szerezzen érvényt mindannyiunk érdekeinek, amelyhez jó egészséget a
munkában és családi életükben
egyaránt, és szép sikereket kívánok!
Tisztelettel:
Bakos György képviselő

Különösen fontosak ma
a tényszerű ismeretek
súlyozott jövőt építeni, akik
szembe tudnak nézni a múlttal
is. Mostanában, mikor oly sokszor találkozunk azzal, hogy
történelmünket egy torz, rózsaszínű szűrőn közvetítik, különösen fontos, hogy tényszerű
ismereteink legyenek. Ebben
nyújtott segítséget ez a cikk.
Köszönöm, hogy elolvashattam.
Munkájukhoz további sok
sikert kívánok.
Üdvözlettel,
Fodorné Jani Mária
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Aktívak a tapolcai természetjárók
TÚRA - A Tapolca VSE
Természetjáró szakosztály napjainkban nagyon
aktív. A Tapolcai Újság hasábjain hétről hétre találkozhatnak túraajánlóikkal, de arról talán nem
mindenki tud, hogy a
szakosztály
működése
túlmutat a szombati túrák
megszervezésén.

Az elmúlt időszakban több
szempontból is megújultak –
bevezették a sétatúrát és az
EMH idei tapolcai programjaihoz is csatlakoztak.
Tapolcán jelentős múlttal bír
a túrázó, természetjáró közösség. Az első szervezett
turisztikai egyesület 1931ben jött létre a városban, a
Magyar Kárpát Egyesület
tapolcai szakosztályaként.
Egy évre rá a TIAC keretén
belül alakult meg a turisztika-szakosztály, 1972től pedig a Diszeli Építők SE
keretén belül működött a
természetjáró szakosztály,
majd ennek jogutódjaként
jött létre 1983-ban a Tapolcai Bauxitbányász SE Ter-

Egy őszi sétatúrán, a Fülöp-hegyi kilátónál. Azon a túrán is többen voltak, akik
először csatlakoztak a természetjárókhoz
Fotó: Májer Edit
mészetjáró
szakosztálya.
2001 óta működik jelenlegi
formájában a közösség,
ugyanis az akkor megalakult
Tapolca Városi Sportegyesület alapító szakosztályai
között voltak. A szakosztály
vezetője Für Ágnes.
Az elmúlt években a szombat volt a túra napja, de idén
tavasztól bevezették hétköz-

naponként a sétatúrát is, a
kevésbé rutinos kirándulni
vágyók nagy örömére, hiszen ezek mindig könnyedebb, rövidebb távúak. A túratervet, évszaknak megfelelően a szakosztályvezető
állítja össze, a kirándulásokon pedig térkép és GPS, de
gyakran emlékezet alapján
tájékozódnak. Rendszeresen

szerveznek egynapos kirándulásokat is, például múzeumlátogatást a fővárosba,
kerékpártúrát, de voltak már
idén a Jeli Arborétumban és
a veszprémi állatkertben is.
Távolabbi
településekre
többnapos autóbuszos kirándulások alkalmával jutnak el – ebben az évben már
jártak Szlovákiában és Er-

Siklósit
választották
a legjobbnak

Tapolca ismét ott lesz
a Nemzeti Vágtán

A Budapesti Honvéd Sportegyesület Mestertanácsa rendhagyó módon - két sikeres versenyzőjét is kiválasztotta a Július Hónap Legjobb
Sportolója címre, Siklósi
Gergelyt és Milák Kristófot.
Gergő a júliusi budapesti
FIE vívó világbajnokságon
szerzett aranyérmével érdeJohn András eredményes nyarat zárt Fotó: Tóth Kriszti melte ki a megtisztelő díjat –
eddigi pályafutása alatt először - melyet Gergely Istvántól, a BHSE ügyvezető
elnökétől vehetett át. (me)

John András nyáron
sem tétlenkedett
A Tapolcáról indult strandkézilabdázó, John András
eredményes nyarat tudhat maga mögött. Július
második felében és augusztusban is sikert sikerre halmozott csapatával, a
Hír- Sat BHC-val.

Az európai strandkézilabdasorozat (EBT) holland tornáján, Oosterhoutban, a Camelot Beachhandball Tournament 2019 megmérettetésen, július harmadik hétvégéjén a bronzérmet hozta ha-

délyben is. Van, hogy a városi rendezvényekhez is
csatlakoznak. Szeptemberben, az Európai Mobilitási
Hét keretében, annak idei,
„Sétálj velünk!” mottójához
igazodva szerveztek gyalogtúrát a környéken – egyébként már nem először, hiszen
négy éve is bekapcsolódtak
már a kampány helyi
programjaiba.
A közösség oszlopos tagjai
gyakran vesznek részt munkatúrán, amikor a turistaútvonalakon haladva a jelzéseket festik újra. Sokukat a
túrázásokon kívül a barátság
is összeköti. Sokszor töltik
együtt szabadidejüket is, legyen szó akár közös tornáról, vagy mozizásról.
Az állandó tagokon kívül
rendszeresen csatlakoznak
hozzájuk egy –egy túrára,
visszatérő, vagy akár új kirándulók is. A részletes túraajánlók a Tapolcai Újság
felületein is elérhetőek, azok
alapján pedig, ha bárki kedvet kap, betársulhat a tapolcai természetjárók kirándulásaihoz.
(me)

Pék László harmadik helyen végzett a Nemzeti
Vágta Szentlőrinci Előfutamán, így részt vehet az
októberi döntőben.

A Nemzeti Vágta a magyarság határokon átívelő, hagyományőrző fesztiválja.
Idén rendezik meg 12. alkalommal, eddig több száz
település vett részt, több ezer
lovassal és több mint száz
kishuszárral. A kulturális- és
sportrendezvényt a regioná-

lis előfutamok sora nyitja,
amelyek dobogósai kvalifikálhatják magukat a döntőre. Pék László, a TVSE
Lovas szakosztályának tagja, augusztusban a harmadik
helyen zárt a Szentlőrinci
Vágtán, a Nemzeti Vágta
Előfutamán, Bin Sadi P nevű
lovával, ezzel továbbjutott a
budapesti döntőre. Október
harmadik hétvégéjén, a hatodik előfutamban, a negyedik pályán fognak versenyezni a Hősök terén. (me)

za a Hír-Sat BHC. Július
utolsó hétvégéjén, az EBT
salgótarjáni állomásán, a
nemzetközi strandkézilabda
tornán, a Salgo Cup férfi mezőnyében a Hír – Sat BHC a
dobogó második fokán végzett. Augusztus első hétvégéjén, Bükfürdőn rendezték
meg a Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság országos
döntőjét, ahol a férfiaknál
András csapata mindenkit
maga mögé szorított, megPék László Bin Sadi P nevű lovával a Szentlőrinci
szerezve ezzel az aranyérFotó: Nemzeti Vágta
met, zsinórban ötödször. (m) Siklós Gergely Fotó: BHSE Vágtán
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Állatok világnapján
A Bárdos iskola alósai idén is tanulhattak valami érdekeset
A Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Székhelyintézménye alsósait Pócsi
Béla díszmadártenyésztő idén is fogadta az állatok világnapja alkalmából.

Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com

A piaccsarnokban lévő üzlethez hétfőn és kedden érkeztek az osztályok. A gyerekek a nemzetközi hírű tenyésztőtől és ismert környezetvédőtől megtudhatták,
hogy az állatok világnapját
1931. október 4. óta ünneplik minden esztendőben. Ez
a dátum Assisi Szent Ferenc,
az állatok védőszentjének
napja, aki azt hirdette, hogy
minden élőlényt, ami körülvesz minket óvni, védeni
kell. Pócsi Béla szemléletesen magyarázta el a tápláléklánc lényegét, amelynél az
egymásra épülés létfontosságú, s az ember életét is
alapvetően meghatározza.
Szólt arról is, hogy évről évre újabb és újabb állatfajok
halnak ki és a madarak száma is fogyatkozóban van. A
gyerekek a lényegre törő
előadás után kisebb csopor-

SZEM - PONT
Az állatok világnapja előtt két héttel jártunk Somogyi
Istvánné városszéli házában, aki éppen arra hívta fel a
figyelmet, hogy nem csupán egy-egy alkalommal, hanem
mindig törődni kell az állatokkal. Ő maga is kifejezetten
szereti az állatokat, mégha az lemondással is jár. Nála
most is lakik két jópofa kutya, az egyiket súlyos balesetből gyógyította ki. Vannak macskák is bőven, két alomnyi
kiscica osztozik a helyen a fészerben. Van tyúk és egy mókás kacsa is, amelyik időnként megtámadja a hozzá képest óriás mértetű kutyust. Persze csak játék az egész, s
ezt mindketten tudják, s ha esetleg mégis durvulna a játék, gazdájuk közbelép. A kis közösség, a kedves nénivel
olyan hatást kelt, mintha a látogató valamilyen mesefilmből látna egy jelenetet. Pedig nem, mindez itt van Tapolcán, egy kedves nyugdíjas hölgy otthonában.
(szj)

Somogyi Istvánné: Szeressük, gondozzuk, becsüljük
meg állatainkat!
Fotó: szj.

Pócsi Béla díszmadártenyésztő a lelkes gyerekek körében. Éppen egy nyuszival ismerkednek a legkisebbek
Fotó: szj.
tokban megtekinthették Pó- vendéglátójuknak köszön- élmény volt, mivel saját becsi Béla állatait az üzletben, hetően nyuszik, deguk, hör- vallása szerint még soha
illetve ezzel párhuzamosan csögök, halak, csodálatos nem látott élő nyulat.
aszfaltrajzverseny kezdő- madarak, teknősök fogadták A piaccsarnok aszfaltján tedött a bolt előtt. A téma idén őket. Philip, a kakadu ezúttal vékenykedő, s szebbnél
is adott volt, állatokat kellett is vérbeli showman szerepet szebb munkákat készítő lelaz aszfalton megjeleníteni. töltött be, bár volt olyan gye- kes rajzolókat Pócsi Béla
Az ötletekből szinte ki sem rek, akinek az egyik nyuszi ajándékkal lepte meg búcsú(szj)
fogytak az iskolások, hiszen megsimogatása is hatalmas zóul.

Házasságkötés
2019. 09. 19.
Papp András és
Rehush Diána
2019. 09. 20.
Eszenyi Róbert István
és Ládonyi Tímea
2019. 09. 21.
Gscheidt Tamás Róbert
és Egri Krisztina
2019. 09. 21.
Andor Tamás és
Opóczki Anna
(Gyulakeszi)
2019. 09. 21.
Csiszár Gábor
és Nagy Veronika
2019. 09. 21.
Szakmáry Martin és
Horváth Hajnalka
2019. 09. 28.
Sárzó Tamás és
Stankovics Ágnes
2019. 09. 28.
Buti Gergő és
Skerlecz Zsuzsa
(Gyulakeszi)
2019. 09. 30.
Kócs Henrik Árpád és
Horváth Tünde Terézia

06/87/412-289

„Pisztrángrock” az Új Idők
zenekartól a fesztiválon

A tapolcai Új Idők zenekar a pisztrángfesztiválon
Jó hangulatú koncertet 2009-ben alakult Új Idők zeadott az idén 10 éves ta- nekar elsősorban saját nótápolcai Új Idők zenekar a kat játszó tapolcai rockbanmostani Pisztráng és Bor- da, ám ezúttal a fesztiválhoz
fesztivál vasárnapi prog- illő, könnyedebb műsorral
ramjában, a szép számú érkeztek. Külön érdekesség
volt, hogy a csapat élőben is
közönség örömére.
bemutatta a Pisztrángrock
Az angol és magyar nyelvű című dalt, amelyet Szijártó
számokból álló repertoár, is- János kifejezetten a rendezmert külföldi zenekarok és a vényre írt. A zenekar tagjai:
csapat saját szerzeményei- Szijártó János (gitár, ének),
ből állt össze, maga a fel- Fazekas Ádám (ütőhangszelépés pedig a Vállalkozók rek), Czilli Dániel (basszusTerületi Ipartestülete rende- gitár). (x)
zésében, a TOP-7.1.1-16-H014-3 felhívás alapján valósult meg, az „Együtt a zene
szárnyán” elnevezésű programsorozat keretében. A

