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Jegyzet
A Tapolcai Média életé-
ben a 2020-as év a lát-
ványos változások éve. 
A helyi újság után, nagy 
örömünkre, a televízió 
is új ruhát kapott, 14 év 
után megújult a Tapol-
cai Városi TV adástere. 
Mind a tervezésben, 
mind a kivitelezésben a 
legnagyobb részt Varga 
Károly stúdióvezető és 
Mayer Richárd operatőr 
vállalta magára. A ko-
rábbi kulissza falrend-
szert felhasználva, azt 
hungarocell lapokkal és 
hullám fali panellel ellát-
va tettük háromdimen-
zióssá. A falra bézs színű 
tapéta került, amely mel-
lett jól érvényesül a be-
épített ledcsík. A színes 
ledszalag változtatható 
színű fényei teszik izgal-
massá a teret. Az új ülő-
garnitúra és az optikailag 
megnövelt tér egy időben 
a korábbinál több stúdió-
vendég fogadására teszi 
alkalmassá a műsorain-
kat. A munkálatok a ter-
vezéssel, anyagbeszerzés-
sel és kivitelezéssel együtt 
négy hétig tartottak, az 
anyagi hátteret a Tapolca 
Média Kft. költségvetése 
biztosította. Együttmű-
ködő partnerünk, akitől 
szaktanácsot és kivitele-
zési segítséget is kaptuk, 
a Cselle Ház Kft. volt. 
(Külön köszönet Böröcz 
Krisztiánnak.) A teljes 
projekt bekerülési költsé-
ge alig hatszázezer forint 
volt, az anyagok 90 száza-
lékát helyi vállalkozások-
tól szereztük be, a kollé-
gák pedig önkéntesen, 
anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül, sokszor munka-
idő után vettek részt a 
kivitelezésben. Nagy kö-
szönet érte! 
/Töreky László 
ügyvezető 
Kovács Melinda 
főszerkesztő/

Így űztük el a telet Tapolcáról

Nagy érdeklődés mellett, kilencedik alkalommal rendezték meg a városban a „Téltemető és télbanyaűző maskarádét”, 
amely hagyományosan jelmezes felvonulással, szórakoztató műsorokkal, töpörtyű sütő és forralbor főző versennyel 
is kiegészült. Elégett a Kiszebaba is február 24-én... Folyt. 2. oldalon Versenyeztek a töpörtyűk címmel                  Fotó:mt

Ünnepélyes szalagát-
vágással tett pontot a 
napokban a város és 
a gimnázium annak a 
több éve elindult pro-
jektnek a végére, amely a 
tapolcai Batsányi János 
Gimnázium épületének 
energiahatékony felújítá-
sát tűzte ki célul. A beru-
házás a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Programban elnyert 273 
millió forint uniós pályá-
zati forrásból és a Tapol-

ca város közel 90 milliós 
támogatásával valósult 
meg.

A munkálatok során meg-
történt az épület összes 
külső nyílászárójának cse-
réje, a falazat és a lapostető 
szigetelése, a fűtés 
energiahatékony korsze-
rűsítése, illetve 29 KW-nyi 
napelemes rendszer telepí-
tése... Folytatás a 2. oldalon 
Vonzó külső látvány, minő-
ségi tartalom címmel

Rig Lajos, Fenyvesi Zoltán, Dobó Zoltán, továbbá Var-
ga Tiborné igazgató és Galina Beáta,  az SZ-L Bau kép-
viselője átvágják az avatási szalagot                                Fotó:tl

Közel 50 év után megújult 
a város gimnáziuma

Megújul  a diszeli 
művelődési 
ház - hangzott el egy 
minapi 
sajtótájékoztatón              
                           3. oldal

Teltházat és nagy 
sikert hozott az idei 
Wass Albert zenés, 
irodalmi emlékest a 
TÁMK-ban                 
                           4. oldal



2   TAP     LCAI ÚJSÁG HÍREK 2020. március 6.

Idei harmadik ülését tar-
totta a város önkormány-
zata, ahol megszavazták a 
költségvetést is.

A bizottságok korábban 
mindössze egy tartózkodás 
mellett támogatták, a testü-
let pedig név szerinti sza-
vazással, három ellensza-
vazat és kilenc igen mellett 
támogatta a napirendben 
foglaltakat. Eszerint a 2020. 
évi költségvetés bevéte-
li előirányzatának főösz-
szege 4 milliárd 216 millió 
976 ezer forint, amelyből a 
költségvetési bevételek ösz-
szege 2 milliárd 495 millió 
730 ezer, a finanszírozási 
bevételek összege pedig 1 
milliárd 721 millió 246 ezer 
forint. A költségvetés fő-
összege bruttó alakban tar-
talmazza az intézményfi-

nanszírozási bevételeket és 
kiadásokat is, amelyeknek 
összege 821 millió 692 ezer 
forint. A további napirendi 
pontok között szerepelt tagi 
kölcsön biztosítása a Tapol-
cai Diák és Közétkeztető 
szolgáltató Kft-nek, a „Ta-
polca-Szigliget közötti ke-
rékpárút megvalósítása” 
című projekt kiemelt fej-
lesztési területen történő 
megvalósításának támo-
gatása, de zöld utat adtak 
többek között egy lakta-
nyai ingatlan eladásának is, 
amely a jövőben autószere-
lő műhelyként hasznosul. 
A képviselők jóváhagyták a 
W.A. Könyvtár és Múzeum 
2020-as munkatervét és 
elfogadták a polgármester 
szabadságtervét is. Kérdé-
sek a Fidesz képviselői ré-
széről érkeztek elsősorban: 

a korábban a város tulajdo-
nában álló lábdi kemping 
eladásából származó be-
vétel sorsáról érdeklődtek. 
Elhangzott, az ingatlan 
ellenértékét államkötvény-
be fektette a város. Kérdés 
érkezett a polgármester 
szabadság megváltásával 
és az ominózus patak parti 
ingatlan  eladásával kap-
csolatban is. A válaszból 
kiderült, hogy a telek ügy 
rendezése még folyamat-

ban van. Arra a kérdésre, 
hogy mennyi pénzt vesz fel 
Dobó Zoltán a bennmaradt 
szabadságnapjai után az 
volt, hogy  nulla forintot, 
a polgármester ugyanis 
törvényadta jogánál fogva 
nem tart igényt ilyen cí-
men kifizetésekre. A feb-
ruár 21-i nyilvános ülés 
megtárgyalt és elfogadott 
napirendi pontjainak rész-
letei a tapolca.hu interne-
tes oldalon elérhetők. /tl/

Fókuszban a város költségvetése

Tapolca, Gyulakeszi és 
Raposka képviselői egy-
hangúlag fogadták el pén-
teken reggel a Tapolcai 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2020-as költség-
vetését.

A Tapolcai Közös Önkor-
mányzati Hivatalt Tapolca, 
Gyulakeszi és Raposka te-
lepülések önkormányza-
tai közösen tartják fenn, 
így annak költségvetését 
együttes ülésen fogadják 
el az érintett települések. 
A 2020. évi költségveté-
si rendelet-tervezetet a 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően február 15-ig 
kellett a képviselő-testület 
elé terjeszteni. A határo-
zatképesség megállapítást 

követően, a pénteki ülésen 
egyhangúlag támogatták az 
előterjesztésben szereplő 
mintegy 404 millió 449 ezer 
forintban állapították meg 
a költségvetés bevételeinek 
és kiadásainak főösszegét 
a települési képviselők. Az 
előterjesztésben többek kö-
zött az is szerepelt, hogy a 
hivatal létszáma az állami 
átszervezések következmé-
nyeként 64 főről 61 főre 
csökkent. A köztisztviselői 
illetményalap viszont a ta-
valyi évhez képest válto-
zatlan maradt, azt 48 ezer 
forintban határozta meg a 
testület. A már elfogadott  
előterjesztésben foglal-
tak, teljes terjedelmében a 
tapolca.hu internetes olda-
lon olvashatók. /Töreky L./

Elfogadták a közös 
hivatali költségvetést

...Folytatás az 1. oldalról
A Batsányi gimnázium 1971 
óta gyakorlatilag változatlan 
külsővel és műszaki tarta-
lommal  fogadta  a város és 
vonzáskörzetéből érkező ta-
nulókat, felújítása több mint 
időszerű volt. Fenyvesi Zol-
tán, a térség országgyűlési 
képviselője az átadási cere-
mónián az épület felújításá-
nak megvalósulását öröm-
teli eseménynek nevezte, 
hiszen –mint fogalmazott- 
a Batsányi gimnázium egy 
nagyon fontos intézmény, 
amely a jövő értelmiségét, 
szakembereit, vállalkozóit 
bocsátja ki, akik éltetni fog-
ják a várost és környékét, 
akik messze viszik a világ-
ban Tapolca jó hírét. Dobó 
Zoltán a város nevében kö-
szönetet mondott minden 
olyan önkormányzati és 
gazdasági szereplőnek, akik 
a projekt megvalósításában 
szerepet vállaltak. A polgár-

mester hangsúlyozta, hogy 
a gimnázium felújításáért a 
városnak különösen nagy 
köszönet jár, hiszen Tapol-
ca közel 90 millió forinttal 
járult hozzá a beruházás 
létrejöttéhez. Beszédében 
méltatta a tanintézmény 
térségi szerepét, amelyet a 
frissen beiratkozók száma 
is igazol. A beszédeket kö-
vetően Fenyvesi Zoltán és  
Rig Lajos országgyűlési kép-
viselők, Dobó Zoltán pol-
gármester, Varga Tiborné  
igazgató és Galina Beáta az 
SZ-L Bau képviselője, a tan-
kerület, az önkormányzat 
és a sajtó képviselőinek je-
lenlétében átvágták az avató 
szalagot, majd a gimnáziu-
mi épülettömb bejárásával 
folytatódott „A tapolcai Ba-
tsányi János Gimnázium 
épülete energia hatékony 
felújítása /TOP-3.2.1-15-
VE1-2016-00005”  című/ 
projekt záróeseménye. /tl/

Vonzó külső látvány, 
minőségi tartalom

Versenyeztek 
a töpörtyűk
... folytatás az 1. oldalról
A remek hangulatú télűző 
program jelmezversenyét 
három kategóriában hir-
dették meg a szervezők. Az 
egyéni gyermek kategória 
fődíját Dr. Bubó és Csőrmes-
ter vihette haza, második a 
Bagoly, 3. helyen a Rab és 
Rendőr végzett. A különdí-
jakat a Joker és a Nyúl kapta 
meg. A gyermek csoport ka-
tegóriában a Barackvirág ovi 
macijait, a Kervárosi óvoda 

vonatát, a Kazinczy iskola 
ufóit, a Bárdos iskola festőit 
és a Basic Táncstúdió tagjait 
jutalmazta a zsűri. A felnőt-
teknél a Busó jelmez vitte a 
prímet, 2. helyen a Faun, 3. 
helyen pedig a Takarítónő 
végzett. A forralt bor főző 
versenyt a Borbarlang csa-
pata nyerte a Tavasbarlang 
ÁSZOK és a MÁV csapat 
előtt a 24-es mezőnyben. A 
töpörtyűsütő versenyen 25 
társaság indult el, a meg-
mérettetést végül a Hivatal 
csapat nyerte meg a Tapolcai 
Öregfiúk és a Monostorapá-
ti Bokréta Nagycsaládosok 
Egyesülete előtt. /tl/
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A diszeli kultúrház felújí-
tásának frissen megnyíló 
lehetőségéről tájékoztatta 
a sajtó munkatársait a na-
pokban Dobó Zoltán pol-
gármester, Puskás Ákos 
alpolgármester és Tóth 
Bálint, Diszel városrész 
önkormányzati képvise-
lője.

Dobó Zoltán hivatalos 
bejelentését követően, a 
hamarosan elinduló beru-
házás előzményeit, illetve 
részleteit Puskás Ákos osz-
totta meg a helyi média 
képviselőivel. Elhangzott, 
Tapolca város önkormány-
zata hozzájárulásával és 

közreműködésével ha-
marosan megtörténhet a 
Csobánc Művelődési Ház 
energiahatékony megújítá-
sa és eszközbeszerzése.
A projekt ez év március 
elsején indul és a tervek 
szerint jövő év elején be-
fejeződhet. A beruházás 
megvalósításhoz az önkor-
mányzat 8.5 milliós önerőt 
biztosít, melyhez 35 millió 
forintos (Közösen Tapol-
cáért Helyi Közösség által 
benyújtott)  CLLD pályá-
zaton elnyert pénz társul. 
Az épület tetőszerkezetét 
kijavítják, külső szigetelést, 
korszerű nyílászárókat, to-
vábbá belsőépítészeti fel-

újítást, új, akadálymentes 
öltözőket és vizesblokko-
kat is kap a munkálatok 

során az intézmény. Tóth 
Bálint,  Tapolca-Diszel 
önkormányzati képvise-

lője elmondta, a Csobánc 
Művelődési Ház felújítása 
régi óhaja a diszelieknek, 
hiszen az utóbbi évtize-
dekben meglehetősen le-
harcolt állapotba került 
a településrész kiemelten 
fontos közösségi színtere. – 
A pályázaton elnyert forrás 
és a város hozzájárulása ré-
vén a korábbinál praktiku-
sabb, vonzóbb intézmény 
szolgálhatja jövő évtől a 
lakosságot- hangsúlyozta. 
A tervezett felújítás részle-
teit a diszeliek közelebbről 
is megismerhetik, hiszen – 
mint elhangzott- lakossági 
fórumot szerveznek hama-
rosan a témában. /tl/

44 és fél millióból megújul a Csobánc Művelődési Ház

Balról Puskás Ákos, Dobó Zoltán és Tóth Bálint tájékoztat-
ták a sajtó helyi munkatársait a témában                   Fotó: tl

Rig Lajos: Elmennek az orvosok
Tapolcáról, veszélyben az ellátás
Parlamenti hozzászó-
lásaiban kérdezett rá a 
dobai és a tapolcai egész-
ségügyi intézményekkel 
kapcsolatos híresztelések 
igazságtartalmára Rig 
Lajos. Az országgyűlési 
képviselő napokban tar-
tott tapolcai sajtótájé-
koztatóján számolt be a 
kormányzati válaszról és 
az említett intézménye-
ket érintő közelmúltbeli 
történésekről.

Rig Lajos elmondta, 2019 
decemberében egy ellen-
zéki lap hasábjain napvi-
lágot látott „kormányzati 
munkaanyagban” merült 
fel először a dobai pszi-
chiátria és a tapolcai kór-
ház ágyainak tervezett 
átszervezése, illetve meg-
szüntetése. – A témával 
kapcsolatban írásbeli kér-
déssel fordultam a minisz-
ter felé, aki Rétvári Bence 
államtitkárt jelölte ki a 
válaszadásra. Azt a választ 
kaptam, hogy csak ellen-
zéki hiszté-
riakeltés zaj-
lik, szó sincs 
arról, hogy a 
dobai intéz-
mény meg-
szűnik és 
gondozottja-
it egyéb in-
tézmények-
be helyezik. 
Ahogy a ta-
polcai kór-
ház 15 ágyas 
aktív ellátá-
sa sincs veszélyben. – Az 
államtitkár válaszát kö-
zösségi média oldalamon 
is megjelentettem, mely 
után sok dobai gondozott 
hozzátartozója és számos 

egészségügyi dolgozó ke-
resett meg. Elmondták, 
hogy a 200 dobai betegből 
90-et már áthelyeztek más 
egészségügyi intézmény-
be. Az államtitkári válasz 
és az ott dolgozók beszá-
molóinak ellentmondá-
sai miatt meglátogattam 
a dobai intézményt és a 
sümegi kórházat is, mind-
két helyen megerősítették 

azt, hogy ez 
év júniusára 
teljesen ki-
ürítik a dobai 
intézményt, a 
gondozottakat 
pedig részben 
hazaengedik, 
részben áthe-
lyezik Sümeg 
krónikus bel-
g y ó g y á s z at i 
osztályára, il-
letve a sümegi 
pszichiátriai 

osztályra, vagy éppen a ta-
polcai hajléktalan szállóra. 
A tapolcai kórház esetében 
is politikai hisztériakel-
tésről beszélt az államtit-
kár. A dobai intézkedések 

alapján azt kell, hogy fel-
tételezzük, hogy az állam-
titkár úr a tapolcai kérdés-
ben is megpróbál minket 
félreterelni- fogalmazott 
a parlamenti képviselő. A 
kórházból az elmúlt idő-
szakban elment a szemész, 
hamarosan elmegy a nő-
gyógyász, elment két pszi-
chiáter, két diabetológus 
és el fog menni az egyik 
kardiológus is. Veszély-
ben a kórház, a szakren-
delés - hangsúlyozta Rig 
Lajos, aki elmondta, bízik 
benne, hogy a kormány-
zat végre segítséget nyújt 
a kórháznak, hogy meg-
hallgatják végre a tapol-
caiak akaratát. Azért fo-
gok küzdeni a jövőben is, 
hogy tapolcai kórházunk 
adósságai megszűnjenek, 
az intézmény megtartsa 
kórház funkcióit, orvosok 
jöjjenek Tapolcára, ne egy 
rehabilitációs, krónikus 
ellátást biztosító épület le-
gyen ez a több, mint száz 
éves intézmény- tájékoz-
tatta a sajtó helyi képvise-
lőit Rig Lajos. /tl/

Rig Lajos országgyűlési képviselő írásbeli kérdéssel 
fordult a miniszterhez, de azt a választ kapta, hogy 
csak ellenzéki hisztériakeltés zajlik                        Fotó:tl

„A dobai 
pszichiátriát 
érintő 
fejlemények a 
tapolcai kórház 
esetében sem 
adnak okot 
optimizmusra”

Országjárásuk egyik állo-
másaként érkezett Gosz-
tonyi Gábor a Pedagó-
gusok Szakszervezetének 
országos alelnöke és Bán 
Mihály, a  PSZ megyei 
elnöke Tapolcára, hogy 
a helyi tagsággal, de le-
hetőség szerint minden 
érintettel megvitassák a 
mai magyar közoktatás 
- meghatározásuk  sze-
rint- válságos helyzetét. A 
vitafórumnak a Kazinczy 
tagintézmény adott hely-
színt a napokban.

Gosztonyi Gábor, a Pe-
dagógusok Szakszerve-
zetének (PSZ) országos 
alelnöke lapunknak el-
mondta, országjárásuk fő 
célja, hogy „felébresszék 
csipkerózsika álmából a 

pedagógus társadalmat”, 
meghallgassák a szakmát,  
összegzést készítsenek a 
véleményekből, javasla-
tokból, majd ezek alapján, 
március közepén egy kö-
veteléslistával álljanak elő.  
– Elnökségünk a közel-
múltban elkészített egy vi-

tairatot, amelyben leírtuk a 
mai közoktatás jellemzőit. 
A dokumentumban szóba 
került az új Nemzeti alap-
tanterv, a hazai szakképzés, 
az iskola irányítás rendsze-
rének esetleges megvál-
tozása, az óvodai, illetve a 
gyógypedagógiai képzés 
mai helyzete. Ez egy hely-
zetértékelés volt, amelynek 
célja, hogy gondolatokat 
ébresszen tagságunkban, 
így a tapolcai fórum részt-
vevőiben is- mondta Gosz-
tonyi Gábor, aki kritikáit is 
megfogalmazta a felsorolt 
témákkal, különösen a 
Nemzeti alaptantervvel és 
a pedagógusok béreme-
lésével kapcsolatban. – A 
NAT szerintünk sem nem 
nemzeti, sem nem alap-
tanterv. Valódi társadalmi 
egyeztetés nélkül született, 
nem oldja meg a pedagó-
gusok, diákok túlterheltsé-
gét. Új tantárgyakat és mű-
veltségi területeket hozott 
be, ami azt mutatja, hogy 
ez nem egy módosítás, ha-
nem egy új alaptanterv. A 
kormánynak így kötelessé-
ge lett a volna a társadalmi 
egyeztetést még egyszer le-
folytatni. 2018 őszén véle-
ményezhette mindenki az 
akkori változatot, a mosta-
ninak ugyanakkor  semmi 
köze ahhoz- hangsúlyozta 
az alelnök. A pedagógusok 
béremeléséről szólva úgy 
nyilatkozott, a 10 százalé-
kos szakmai ágazati pót-
lék bevezetése szánalmas, 
hiszen ha a kormány va-
lódi béremelést akart vol-
na adni, akkor a 2014-es 
szinte befagyasztott alapot 
emeli meg, amely nem egy 
bármikor visszavonható 
juttatás. /tl/

Szakszervezeti vitafórum 
a hazai közoktatásról

Gosztonyi és Bán a szak-
szervezeti fórumon Fotó:tl
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Több mint tíz éve döntött 
úgy egy szűk baráti tár-
saság, hogy Wass Albert 
erdélyi író, költő halálá-
nak évfordulóján (febru-
ár 17-e), minden évben 
egy irodalmi emlékestet 
tart Tapolcán. A gondo-
lat megvalósult, évről 
évre fejlődött és máig ha-
tott, hiszen ez év február 
18-án, kedden már egy 
közel 50 fős szereplőgár-
da, köztük tapolcai ze-
nészek, táncosok, a helyi 
amatőr énekesek és szín-
játszók közös produkci-
óját jutalmazhatta vas-
tapssal a hálás közönség.

A produkciót megelőző-
en, Dr. Décsey Sándor a 
Wass Albert Könyvtár és 
Múzeum igazgatója szólt 
az alkalomra zsúfolá-
sig megtelt Tamási Áron 
Művelődési Központ kö-
zönségéhez. Elmondta, a 
Wass Albert estek rende-
zését, koordinálását két 
éve vállalta fel a névadó 

előtt tisztelegve a városi 
könyvtár és múzeum, ám 
az érdem, hogy ilyen szín-
vonalú kulturális műsor 
létrejöhetett a városban, 
az sokkal inkább azoké, 
akik a már pályázati tá-
mogatást is elnyert em-
lékestet tartalommal töl-
tik meg, akik a műsorban 
szerepet vállalnak, akik 
szívüket, lelküket belead-
ják a produkcióba - vezet-
te fel az előadást az igazga-
tó. Bertalan Csaba, Wass 
Albert száműzetésének 
körülményeit, az író és a 
„nyomában járó” tapolcai 
fiatalember lelki vívódása-
it feldolgozó forgatóköny-
vét,  zenében több egyéni 
hangszeres és énekes elő-
adó mellett, a Rock-Inger 
Együttes, táncban a Batsá-
nyi Táncegyüttes kiváló 
táncosai, lírában és prózá-
ban pedig tapolcai, illetve 
környékbeli amatőr szín-
játszók igyekeztek hangu-
latában és szellemiségében 
megragadni, visszaadni. A 

fiktív történet szerint, egy 
Tapolcáról kivándorolt 
munkanélküli fiatalember 
(Havasi Gábor alakítja), 

egy különös véletlen foly-
tán abban az amerikai fo-
gadóban kap szállást, ahol 
valamikor Wass Albert is 
megfordult, ahonnan ké-
sőbb bőröndnyi holmiját, 
számos írását hátrahagyva 
továbbutazott. A nincs-
telen tapolcai fiatalember 
ezen írásokon keresztül 
ismeri meg a száműzött 
magyar író gondolatait, 
mindenek feletti hazasze-
retetét, amely lelkiségében 
egybecseng saját érzései-
vel, fájdalmával. – Ki lehe-
tett az az ember, aki távol 
a szülőföldjétől, ilyen gyö-
nyörűen ír arról a helyről, 
ahová még a lehetőségek 
országából is visszavá-
gyott? – teszi fel a kérdést 
önmagának. A kérdésre 
aztán dalban, prózában, 
versekben, táncokban és 
remekül hangszerelt rock 
dalokban, balladákban ér-
kezik a válasz, természete-
sen Wass Albert tollából, 
de ízig-vérig tapolcai elő-
adásban, hangszerelésben, 
koreográfiákkal. Az elő-
adás díszleteként, mind-
eközben korabeli fotók-
kal, vagy éppen látványos 
illusztrációkkal megjelenő 
óriás vetített képek jelen-
nek meg a háttérben, meg-
idézve a kort, segítve az 
átélést. Az előadás végére 
megszületik a végső mon-
danivaló is, amely a tapol-
cai kivándorló hazatérését 
készíti elő: Ha nehéz is, ha 
sokszor másként is alakul 
a sorsunk, mint ahogyan 
azt gyermekként elképzel-
tük, a mi hazánk akkor is 

ez a gyönyörű táj, ahol a 
temetőkben őseink csont-
jai pihennek… Ahogy azt 
egykor a száműzött erdé-
lyi gróf olyan pontosan 
és költőien megfogalmaz-

ta: „Mert elfut a víz, és 
csak a kő marad, de a kő 
marad”. Akik e hazasze-
retettől fűtött világlátást 
átélhetővé és szívbemar-
kolóvá tették Tapolcán 
a nagy erdélyi író, költő 
halálának 22. évforduló-
ján: Bányai Barbara, Ber-
talan Csaba, Bors Lara, 
Farkas Boglárka, Gácsi 
István, Havasi Gábor, Illés 
Bíborka, Kovács Emese, 
Kovács Melinda, Kóródi 
Hanna, Lamport Gusztáv, 
Májer Edit, Máté Amina, 
Nemes Honória, Novák 
István, Osváth Panna, Ro-
mán Iván, Sárközi Vivien, 
Szabóné Korponai Kitti, 
Szigetvári Réka, Takács 
Péter, Vitus Kata, a Rock-
Inger zenekar és a Batsá-
nyi Táncegyüttes tagjai. 
/Töreky László/

Teltház és nagy siker volt az idei Wass Albert Emlékest

A Rock-Inger együttes szerzeményei által egyedivé varázsolt produkciót a Batsányi 
Táncegyüttes koreográfiái emelték magas szintre. A mesélő szerepe Havasi Gáborra, 
a helyi amatőr színjátszás egyik vezéralakjára hárult                                                          Fotó:mt

Szép koreográfia a Batsá-
nyis táncosoktól   Fotó:mt

Félszáz fős lelkes helyi szereplőgárda adta bele szívét-lelkét a kulturális produkcióba
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Éves tanácskozásra hív-
ták össze a napokban a 
járás gyermekvédelem-
ben  érintett  szociális-, 
bölcsődei-, óvodai-, isko-
lai szakembereit, jelző-
rendszeri tagjait.  A szak-
mai rendezvényt kedden 
tartották a tapolcai pol-
gármesteri hivatal udvari 
tanácstermében.

A résztvevőket Bögös Rita 
Zsuzsanna, a helyi Szoci-
ális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet Család és 
Gyermekjóléti Központjá-
nak intézményegység- ve-
zetője köszöntötte. Hang-
súlyozta, a gyermekjóléti 
szolgálatok fennállásuk óta 
szerveznek éves szakmai 
tanácskozást, ezek célja, 
hogy a jelzőrendszeri há-

lózat tagjainak tájékozta-
tói alapján, bemutassák a 
települések gyermekvédel-
mi helyzetét, meghatároz-
zák a fejlesztési irányokat, 
alkalmat adjanak a szak-
embereknek az informá-
ciócserére, rámutassanak 
erőforrásaik hatékony 
kihasználásának lehető-
ségeire. A helyi észlelő és 
jelzőrendszer 2019. évi 
működésről szóló beszá-
molót, majd a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
illetve Központ beszámo-
lóját is meghallgatták a 
jelenlévők. Elhangzott, a 
munkatársak az idei tan-
évtől már teljes személyi 
állománnyal tudták meg-
kezdeni az óvodai, isko-
lai segítés feladatait. Az 
év során  összegyűlt helyi 
tapasztalatok alapján, a jö-
vőben számos kihívással 
néznek szembe a  gyer-
mekvédelemben érdekelt 
szakemberek: növekvő 
számban gondoznak csa-
ládokat igazolatlan iskolai 
mulasztás miatt, miköz-
ben a gyermekek és a szü-
lők motiválása rendkívül 
időigényes és nehéz fel-
adat. A gyermekközpontú 

és nem problémaközpon-
tú esetmenedzseléssel a 
probléma komplex, szak-
területek összefogásával 
megvalósuló megoldá-
saira szeretne a szakma 
még nagyobb hangsúlyt 
fektetni a jövőben. Felada-
taik közé sorolták a felelős 
szülői szerep kialakítását, 
alapvető, illetve konzerva-
tív értékek közvetítését a 
gyermekek irányába, pre-
venciós programok indítá-
sát, továbbá olyan szakmai 
képzéseken való részvételt, 
amely segíthet például a 
pszichiátriai betegek keze-
lésében. A tanácskozásnak  
vendég előadója is volt 
Vajda Zsolt szociális mun-
kás-szociálpolitikus sze-
mélyében, aki a Tapolcai 
Média kérdésére elmond-

ta, hogy a bölcsődék, 
óvodák, iskolák kötelesek 
a gyermekjóléti szolgá-
lat felé jelenteni minden 
olyan esetet, ami túlmutat 
saját kompetenciáikon. A 
szolgálat pedig a család-
gondozás keretein belül, 
szakemberek bevonásával 
segít a felmerült nevelési-, 
szociális-, családi prob-
lémák megoldásában. A 
szakember hangsúlyozta, a 
jelzőrendszer tagjainak két 
havonta illik találkozni, 
értékelni és évente egyszer 
beszámolni munkájukról, 
hasznosítható  tapasztala-
taikról. /tl/

Gyermekvédelmi 
ügyekben tanácskoztak

A szociális és az oktatási szféra járási szakemberei, jel-
zőrendszeri tagok a gyermekvédelmi  fórumon      Fotó:tvt

„Világokat tud megvál-
toztatni, ha csak egyet-
len embernek is adunk 
álmot.” /Dr. Fodor Réka: 
Afréka/ Miért jókedvűek 
és mosolygósak a nigéri-
ai keresztények a legna-
gyobb nyomor ellenére? 
Miért imádkozza minden 
reggel Tobias a magyar 
Himnuszt? Lehetünk-e 
nehézségeink ellenére 
boldogok? Valóra válthat-
juk-e  legbensőbb remé-
nyeinket, vágyainkat és 
álmainkat? Adhatunk-e 

másnak reményt? Mi az 
igazi kultúrsokk? Dr. Fo-
dor Réka  vetített képes 
előadása  nem egy föld-
rajzi élménybeszámoló, 
hanem az élő hit,  az igazi   
életöröm és  a jókedv tit-
kának megosztása. Afréka 
című nagysikerű köny-
ve  nem útleírás, hanem   
motiváció az életkedvhez, 
gyógyszer a lehangoltak-
nak, mosolygásra fakasz-
tó a szomorúaknak.  Min-
den megvásárolt könyv 
ára egy maláriás beteg 

teljes gyógyulását fedezi. 
A doktornő 2020. márci-
us 20-án újra útra indul 
a 8 milliós Onitsa város 
lakóihoz és a környező 
falvaihoz, hogy ingyen, 
adományokból gyógyítsa 
az embereket, mint pél-
daképe Albert Schwei-
tzer. Minden  segítség az 
Afréka Alapítványnak 
gyarapítja a megmentett 
életek számát. Afréka 
Alapítvány számlaszá-
ma: 10101346-27099400-
01004002

A Lelki Egészségfejlesz-
tési Központ szervezé-
sében, Dr. Kádár Anna-
mária A mese gyógyító 
ereje címmel tartott elő-
adást Tapolcán, február 
utolsó péntekén.

Nagy érdeklődés és telt 
ház fogadta a neves pszi-
chológust, trénert a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ színháztermé-
ben. Magvas Zoltán, a 
rendezvényt szervező 
Lelki Egészségfejlesz-
tési Központ szakmai 
vezetője köszöntötte a 
résztvevőket és szólítot-
ta színpadra az ismert 
és elismert trénert. A bő 
egy órás előadás alatt a 
szakértő teljesen ráhan-
golódott a hallgatóság-
ra: végig fenntartotta az 
érdeklődést, kapcsolatot 
anekdotáival, családi tör-
téneteivel. 
Az est különlegessége 
is ebben rejlett – nem 
korlátozta le monda-
nivalóját egy területre, 
nem csak egy témát járt 
körül, hanem közvetlen, 
sokszor humoros, a hét-
köznapi ember számára 

is érthető és befogadha-
tó módon adta át tudása 
és tapasztalatai legjavát 
számos rövid történeten 
keresztül. Az előadás kö-
zéppontjában a mese, a 
családi történetek, illetve 
ezek mesélésének, rend-
szeres felelevenítésének 

jótékony és gyógyító 
hatásai álltak. Kifejtette 
mindez miért elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a 
mai világban és társada-
lomban egészséges gyer-

mekek nevelődhessenek. 
Külön fejezetet szentelt 
mondanivalójában arra, 
hogyan nyilvánul meg 
a gyermekek érzelmi és 
lelki fejlődésében az, ha a 
mesét hallgatják, és saját 
képzeletükre bízzák an-
nak vizuális életre kelté-
sét, megformálását, nem 
pedig külsőleg, például 
a televízióból fogadják 
azt be. Az előadó szíve-
sen osztotta meg saját 
tapasztalásait gyermeke-
inek nevelése kapcsán, 
több hasznos tippel is 
ellátta a gyakorló, vagy 
épp leendő szülőket. 
Könnyed, közvetlen elő-
adói stílusával hamar 
megnyerte a hallgatósá-
ga tetszését, mely sok-
szor kollektív nevetésben 
nyilvánult meg, egy – egy 
humoros sztori kapcsán. 
Az előadás végén sike-
rült a jelenlévőkben la-
kozó belső gyermeket is 
megszólítania egy közös, 
tapsolós mondókajáték-
kal. Az est végén lehető-
ség volt a szerző köny-
veit megvásárolni, az író 
pedig szívesen dedikálta 
azokat./me/

A mese kulcsfontosságú és gyógyító

Dr. Kádár Annamária 
a mese fontosságáról 
tartott előadást Tapolcán       
                              Fotó: me

Fontos, hogy meséljünk gyermekeink egészsége érdekében
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Több Olimpici Párbajtőr 
Grand Prix fordulón van 
túl a Tapolca Vívóklub. 
Szép helyezéseket szerez-
tek.

Az új idény első fordulóját 
Hajdúhadházon rendezték 
meg tavaly év végén. A Fü-
löp Gyula Emlékversenyre 
keresztelt sporteseményen 
mindkét nemben, törpici, 
gyermek, újonc és serdü-
lő korosztályokban verse-
nyeztek a párbajtőrözők. 
A Tapolca Vívóklubot Bol-
la Sára, Bicsérdi Csongor, 
Cserép Dorina, Cséri Sára, 
Hegyi Dorka, Konczek 
Lina Melodi, Konkoly Eve-
lin, Kovács Bianka, Sulyok 
Melani és Tarsoly Borbála 
képviselte. Melani a leány 
serdülő kategóriában a ki-

lencvenkét fős mezőnyben 
a dobogó harmadik fokára 
állhatott. Dorina a nyolc-
vannégy női gyermek in-
duló között végzett a nyol-
cadik helyen. A második 
fordulón, a Szolnok Kupa 
–dr. Vitéz Szentistvány 

József Emlékversenyen a 
legjobb tizenhat verseny-
zőt díjazták. A legszebb 
eredményt Cserép Dorina 
érte el, aki a gyermek le-
ány mezőnyben az ötödik 
helyen zárt. A fiúk között 
tizenkettedik Süketes Mik-
lós Csaba. Az újonc fiúk 
versenyében tizenötödik 
Bicsérdi Csongor. A Tapol-
ca Vívóklubot még Hegyi 
Dorka, Molnár Benjamin, 
Konczek Lina Melodi, Csé-
ri Sára, Konkoly Evelin, 
Tarsoly Borbála, Kovács 
Bianka, és Sulyok Melani 
képviselte. Év elején ren-
dezték meg Budapesten a 
harmadik fordulót, a Kul-
csár Győző Emlékversenyt. 
A vívóklub ott is pástra lé-
pett. Edző Gauland Zsófia 
és Szabó Ádám. /me/

Olimpici vívóérmek

Sulyok Melani bronzérmes
      Fotó: Tapolca Vívóklub

Sakkozók a 
Pelion kupán
A TVSE sakk szakosztálya 
társszervezője volt a Hotel 
Pelionban tartott verseny-
nek. Szép hazai eredmé-
nyek születtek.

Az MSSZ és a TVSE közös 
szervezésében hívták életre 
tavaly év végén a 2019. évi 
Hunguest Hotel Pelion- Te-
hetségpont Tapolca rapid 
sakkversenyt, harminckét 
résztvevővel, a hotel külön-
termében. A felnőttek között 
Gyarmati János helyi edző 
szerezte meg az első helye-
zést. Második Presznyák 
István, harmadik Kasnya 

Péter, negyedik Tóth Bar-
nabás. Utóbbi két gyermek 
felnőttek között elért szép 
eredménye dicséretet érde-
mel. A lányok mezőnyében 
tapolcaiak végeztek az élen - 
az arany- Kis Dalma Letti, az 

ezüst- Korán Katalin Anna, 
míg a bronzérem Kiss Van-
da Liána nyakába került. 
Különdíjas Csillag Levente, 
Kasnya Péter, Tarsoly Csa-
nád, Tóth Barnabás, illetve 
Tóth Csongor. /me/

Olaszországi 
sakk sikerek
A TVSE sakk szakosztály 
tagjai szépen szerepeltek 
Olaszországban.A tapolcai 
sakkozók Palmanovában 
mérették meg magukat 
tavaly év végén. Margl 
Roland a felnőtt openen 
a második helyet szerezte 
meg, nemzetközi meste-
rek között. Presznyák Ist-
ván a B csoport huszonöt 
fős mezőnyben nem talált 
legyőzőre. Tóth Barnabás 
lett a legjobb U12-es ver-
senyző a C csoportban. 
Kasnya Péter is az élme-
zőnyben végzett. /me/

A női mezőny legjobbjai                                   Fotó: TVSE

Január első szombatján 
rendezték meg a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban az Újévi Kupa – 
Öregfiú Teremlabdarúgó 
Tornát.

Öt csapat versengett dél-
előtt a csarnokban a do-
bogós helyekért. Az arany-
érmet az Opinion Builders 
együttese szerezte meg, 
őket követette az ezüst-
éremmel a MAC csapa-

ta, majd a bronzéremmel 
a Jóbarátok néven futó 
együttes. A legjobb kapus-
nak járó különdíjat a győz-
tes csapatból Vincze Csaba, 
a legjobb mezőnyjátékos-
nak járó elismerést pedig a 
KLSE együtteséből Lengyel 
Miklós vihette haza. A gól-
királyi címet a győztes csa-
patból Papp Zoltán érde-
melte ki. A tornán a TVSE 
– Tapolcai Öregfiúk FC 
együttese is részt vett. /me/

Öregfiúk versenyeztek 
a legjobb helyekért

A TÖFC és a MAC csapata küzd a labdáért      Fotó:me

Arany – és bronzérmet ho-
zott a TIAC VSE-nek febru-
ár első hétvégéje. Sárváron 
remekelt az U7-es, majd az 
U11-es csapat is.

Február első napján, Sárvá-
ron, meghívásos teremlab-
darúgó tornán szerepeltek a 
TIAC VSE legifjabb futbal-
listái, ahonnan a bronzérmet 
hozták haza. Gólszerzők: 

Szekerczés Félix (12), Péczer 
Nimród (5), Karsai Ádám 
(4), Szekerczés Lili (3), Sztrik 
Regő (2), Horváth-Wágner 
Dávid (1) és Németh Zétény 
(1). A torna legjobb játéko-
sának a tapolcai Szekerczés 

Félixet választották. Edző 
Krachun Éva és Horváth – 
Wágner Viktória. Másnap, 
az U11-s korosztály reme-
kelt a sárvári meghívásos 
teremlabdarúgó tornán 
– mindenkit maguk mögé 
szorítva állhattak fel a kép-
zeletbeli dobogó első fokára. 
A Sárvár FC-t, a Beled SE-t, 
a Celldömölki VSE-t, a Foci 
FC 1, valamint a 2-es számú 

csapatát, és a Gyirmót FC 
Győr csapatát győzték le a 
mérkőzések alatt. A gólkirá-
lyi címet – tizenhárom gól-
lal – a tapolcai Bárány Ábel 
hozhatta haza. Edzőjük He-
gyi Zoltán. /me/

Két érmet szerzett a TIAC

A győztes U11-es csapat Hegyi Zoltán edzővel, 
Sárváron                                                        Fotó: TIAC VSE

DOBOGÓSOK



2020.02.15.
Konczek Krisztina 

Kudlik Dávid

2020.02.20.
Molnár Orsolya

Pucsek Zsolt
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Élénk színű, festett fel-
irat és mellette egy ábra 
figyelmezteti a veszély-
re mostantól a tapolcai 
gyalogos átkelők előtt az 
okostelefonjukba mélye-
dőket, a közlekedés zom-
bijait.

A Nézz fel! Átkelés köz-
ben ne telefonozz! - felirat 
és hozzá a szintén élénk, 
neon színben virító, áthú-
zott érintőképernyős tele-
font ábrázoló piktogramot 
február utolsó napjaiban 
tapolcai rendőrök és Tölgyes 
Zsolt, a helyi polgárőrség 
vezetője, önkormányzati 
képviselő egy erre a célra 
készült sablon segítségével 
festették fel a járdákra. A 
tervek szerint, hamarosan 

minden tapolcai zebra előtt 
megjelenik a figyelmeztető 
felirat. Juhász Kinga, a ta-
polcai rendőrkapitányság 
sajtóreferense lapunknak 
elmondta, országosan  egy-
re több a mobiltelefonálás 

miatt bekövetkező baleset, a 
megelőzés ilyen technikái is 
életeket menthetnek. Meg-
tudtuk, 2010-től, átlagosan 
évente hetven gyalogos 
vesztette életét saját hibájá-
ból Magyarországon. /tl/

Figyelmeztetés a közlekedés zombijainak

Baba-, gyermek- és kamasz 
divatáru bolt  nyílt hétfőn  
a valamikori  vadászbolt 
hosszú évek óta üresen álló 
üzlethelyiségében. Egyre 
kevesebb üres kirakatot 
lehet látni a belvárosban, 
amely városképi és áru-
ellátottsági szempontok-
ból is pozitív fejlemény.  
Kovácsné Szűcs Krisztina  
üzletvezető lapunk érdek-
lődésére elmondta, 21 éve 
működtetnek Tapolcán 
kiskereskedelmi vállalko-
zást, régi vágyuk vált való-
ra azzal, hogy frekventált 

belvárosi környezetben, a 
város szívében indíthatták 
el új üzletüket. Több, a cél-
ra alkalmas üres helyiséget 
néztek meg, a választott 
mellett szólt az  épület álla-
pota és az üzleti szempon-
tokból is kifejezetten opti-
mális elhelyezkedése. /tl/     

Eggyel  kevesebb üres kirakat 

Házasságkötés




