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Éltek a lehetőséggel a vendégek
A vendéglátóipari helyek mindegyike igyekszik betartani a szabályokat

Vasárnapi forgalom a Tópart Bisztró úszó teraszán. A napfényes idő kedvezett az újranyíló vendéglőknek Fotó: mt
A vendéglők, büfék, kávézók teraszai április 24én, szombaton közel fél
éves kényszerpihenő után
ismét fogadhattak vendégeket.
A tapolcai vendéglátósok
felkészültek, már alig várták a számukra pozitív, és
létfontosságúnak tartott
nyitást. Mások ugyanakkor aggódva figyelik ezek-

ben a napokban a szerintük túl korai döntést. Ami
biztos, a vendéglátóipari
szolgáltatások iránt fokozott igény mutatkozott
szombaton és vasárnap is,
amihez a kellemes tavaszias, napfényes idő is hozzájárult.
Végh Tamás és Németh
Balázs a Tópart Bisztró
tulajdonosai a Tapolcai
Média kérdéseire elmond-

ták, hogy nehezen élték
meg az elmúlt 5-6 hónapot,
kiszállítással próbálkoztak,
de az utóbbi időszakban
inkább már a nyitásra koncentráltak. Változtattak a
külső arculaton, új székekkel, asztalokkal, számos új
dizájnelemmel „erősítve”
várják vendégeiket. A cél
az volt, hogy a hozzájuk
betérők a korábbinál kényelmesebben és esztétiku-

sabb körülmények között
fogyaszthassanak. A hely,
ellentétben a tavalyi évvel,
idén megtartott minden
kollégát, 16 dolgozójuk áll
készen a vendégek fogadására. Hangsúlyozták, igyekeznek minden előírásnak
megfelelni. ...Folytatás a 2.
oldalon Vannak, akik csak
magukra számíthattak az
elmúlt hónapokban címmel...

8. SZÁM

3. oldal

Kevés visszatetszőbb cselekmény létezik a Földön,
mint visszaélni a szegény
ember elesettségével. Becsapni, meglopni valakit,
akinek valamiért különösen kevés jutott a világ
javaiból, ahhoz bizony lélektelen stílus és pofa kell.
Egy helyi reklámújságban
bukkant fel az alábbi hirdetés (egy barátom hívta fel rá a figyelmemet)
amelyben a hirdető otthon végezhető munkák
kiközvetítését ígéri azoknak, akik például rákényszerülnek arra, hogy saját
lakásukban kütyüket rakjanak össze, vagy csomagoljanak kilóra. Nem is
lenne ezzel semmi baj, ha
mindehhez nem egy 90es emeltdíjas számot kellene tárcsáznia a munkára és megélhetésre vágyó
állásböngészőnek. Persze
meg lehet magyarázni,
hogy mindennek, így az
információnak is ára van,
de ugye sejtjük, hogy ez
a magyarázat, ebben az
esetben erősen sántít.
Gyanítható, hogy a drága
telefonszám felhívására
ösztönző apróhirdetés a
biznisz maga, a mögöttes
szolgáltatás, a munkaközvetítés pedig a látszat.
Erre a legjobb bizonyíték,
ha felhívjuk a megadott
számot és 10-20 perc
alatt, percenként 635 forintért megtudjuk, hogy
milyen csodálatos lehetőségeink vannak az otthon
végezhető csomagolási
munkák világában. Ennyi
idő alatt tudja meg a delikvens ugyanis azt, hogy
számára sajnos valamiért
nem megfelelő a kínálat.
A károsulttal ellentétben
a hirdető ezek után már
biztosan nem szorul rá,
hogy otthon végezhető
kütyücsomagolással erősítse a családi kasszát.
/Töreky László/
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Vannak, akik csak magukra számíthattak az elmúlt hónapokban
...Folytatás a címoldalról...
A maszkviselést és fertőtlenítő szerek kihelyezését illetően is, ez
utóbbi a teraszon és a
mellékhelyiségekben is
rendelkezésre áll. Ígérik,
különösen ügyelnek majd
arra, hogy a távozó vendégek után az asztalok
fertőtlenítve legyenek és
a fagylaltpultnál is fokozott gondossággal járnak
el. Azt viszont minden

vendéglátós csak remélni
tudja, hogy a vendégek is
együttműködőek lesznek
a szabályok betartásában.
Németh Éva a Bem utcában üzemelő Ízisz bérlője,
üzemeltetője szerint, azok
a vállalkozások, amelyek
alkalmazottal nem rendelkeznek, ilyen az Ízisz
is, gyakorlatilag semmiféle támogatást nem
kaptak az állam részéről,
kizárólag saját magukra

számíthattak a túlélésben.
Fél éve ezeket a helyeket

A felszolgálók
maszkot
viselnek és
ügyelnek a távozó
vendégek utáni
fertőtlenítésre is
is váratlanul érte a bezárás, árukészleteik gyak-

ran rajtuk maradtak. Ez
azért volt nagy baj, mert
azok egy részének azóta
lejárt a szavatossági ideje- tudtuk meg. Németh
Éva szerint a járvánnyal
összefüggő
biztonsági
előírások a vendégekkel
betartathatók és jó forgalomra is számítanak.
Elárulta, a rendelkezésre
álló asztalok felét már a
nyitás hírére lefoglalták a
büfé törzsvendégei./tl/

Ásványvíz ajándék Tapolcának
Tíz raklapnyi műanyag
palackos ásványvíz érkezett a Cselleház Kft. telephelyére a napokban. A
szállítmány a hazánkban
piacvezető
Magyarvíz
Ásványvíz Kft. és a korábban Tapolcán élő Bakos Nándor adománya.

Puskás Ákos: eljuttatjuk,
ahol szükség van rá

A szállítmány lepakolásánál jelenlévő Puskás
Ákos
alpolgármester
köszönetét fejezte ki az
adományozóknak, majd
elmondta, hogy a város
az elosztásnál arra törekszik majd, hogy a nagy
mennyiségű buborékmentes víz a lehető legmegfelelőbb helyre kerüljön. - Azt szeretnénk,
hogy elsősorban városunk lakói jussanak hozzá ezekhez az ásványvizekhez. A közeljövőben
igyekszünk
felkutatni
azokat a helyeket, ahol a

Raktárba került az értékes szállítmány
legnagyobb szükség van
a palackos vizekre, de a
vírusveszély elmúltával
a városi eseményeken,

Fotók: TVT

rendezvényeken is megjelenhet majd a most
raktárba helyezett készlet- árulta el. /tl/

Az égetés szabályai
Habár korábban a kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok jelentős
szigorítását tervezte a
kormányzat, a tiltás végül
a koronavírus járvány eljövetelével parkoló pályára került. Olvasói kérésre
elevenítjük fel a Tapolcán
jelenleg érvényben lévő
égetési szabályokat.
Tapolcán jelenleg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet és egy,
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet
szabályozza a kertekben
keletkezett
hulladékkal
összefüggő kérdéseket. A
komposztálás, a környezettudatos
hozzáállásra
hívja fel a városlakók figyelmét a „Komposztálási
és égetési felhívás”, amely
a zöldhulladék elhelyezés

lehetséges megoldásaihoz
ad támpontokat. Amen�nyiben mégis az égetés
mellett döntenénk, akkor
az avar és kerti hulladék
égetésének legfontosabb
szabályai Tapolcán jelenleg
még a következők: A kerti
hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető
a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az
égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt. Kerti
hulladékot a város belterületén az alábbi időintervallumokban lehet égetni:
a) június 1. és október 14.
közötti időszakban szerda
és pénteki napokon 8 és
18 óra között, b) október
15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 9
és 17 óra között, c) február

Egyelőre még nincs tiltva a kerti égetés
15. és március 31. közötti
időszakban hétköznap 9
és 17 óra között, d) április
1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20
óra között, az e), b) és d)
pontokban foglalt időszakokban szombatonként 9
és 15 óra között. Avart és
kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek. Tilos az
égetés az egyházi és vallási
rendeltetésű
ingatlanok
100 méteres körzetében az
egyházi szertartások, ren-

Fotó: archív

dezvények ideje alatt. Aki
a rendeletben meghatározottakat, mint a közösségi
együttélés alapvető szabályait megszegi vagy megsérti, így betartását elmulasztja, legfeljebb 150.000
forintos közigazgatási bírsággal sújtható. Tűzgyújtási tilalom időszakában
irányított égetés nem engedélyezhető! Az észlelt tüzet
késedelem nélkül a 105-ös
vagy a 112-es segélyhívó
számon jelezni kell a tűzoltóságnak! /tl/
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Helyben maradó értékes forintok

A legkorszerűbb okos településkártya-rendszert valósítja meg Tapolca város
2017-ben az EFOP pályázat keretében álmodták
meg azt a jelenleg Tapolcát és még hat környékbeli konzorciumi települést
érintő településkártyarendszert, amelynek létrejötte, megvalósulása
mára célegyenesbe érkezett. Igaz, a most bevezetés előtt álló rendszer
már jóval korszerűbb
annál, mint amit korábban elképzeltek a projekt
elindítói. A Tapolca Városkártya néven hamarosan sokak számára beszerezhető virtuális, (vagy
igény esetén akár kézbe
is vehető plasztikkártya)
és a velük elérhető helyi áruk, szolgáltatások,
szolgáltatók,
termelők
kedvezményre kijelölt kínálata egy folyamatosan
bővülő és rendszeresen
megújuló
információs
oldalon lesz nyomon követhető és igénybe vehető, akár okostelefonunk
segítségével - tudtuk meg
Minorics Tamástól, az
EFOP pályázat szakmai
vezetőjétől.

egy valóban működőképes és hosszútávon sikeres
városkártya szolgáltatást
hozzunk létre. Az elmúlt
három évben rengeteg
olyan technikai, főleg számítástechnikai újítás je-

A mi kártyánkhoz
hasonló már több
hazai
nagyvárosban
bizonyított és
WEB alapon
működik.
A kártya fizikai
jelenléte nem
szükséges ahhoz,
hogy a különböző
kedvezményeket
igénybe vehessék a
kártya birtokosai
lent meg a piacon, amely
lehetővé teszi, hogy a kedvezményt nyújtó vállalkozások és a helyi fogyasztók
a korábbinál jobban érzékelhessék, hogy számukra

A munkatársak azon dolgoznak, hogy a rendszer beinduljon és fejlődjön az elkövetkező években Fotók: tl
- A településkártya, ha
egyszerűen akarjuk definiálni, akkor egy olyan
kártya, amely különböző
mértékű vásárlási kedvezményekre jogosít bizonyos települések gazdasági szereplőinek áru és
szolgáltatási körére. A cél
hagyományosan a helyi
gazdasági élet támogatása,
fellendítése úgy, hogy azzal a termelő, a szolgáltató
és a fogyasztó is jól jár. Az
ország számos városában
működik ilyen rendszer,
van ahol nagyon jól, van
ahol szerényebb sikerrel.
Mi azon vagyunk, hogy

kifejezetten előnyös egy
ilyen rendszerben jelen
lenni. Ami leginkább fejlődött és mindig továbbfejleszthető, az a kártya
digitális háttere és az arra
épülő adatbázis.
A legegyszerűbbek az úgynevezett plasztik, vagy
laminált- kézbe vehető
kártyák, amelyek egy bizonyos vállalkozói, szolgáltatói csoportnál annak
bemutatása után jogosítanak kedvezményre. A következő szint, amikor egy
társaság hoz létre egy közösséget, amely közösséghez tartozók a kártyával

Minorics Tamás: Hamarosan debütálhat a városkártya
szintén hasonló módon
tudnak kedvezményhez
hozzájutni. Ennek bővített, modernebb változata a speciális chip kártya
rendszer, amellyel már bonyolultabb adminisztratív
feladatokat is el tudnak végezni. Ugyanakkor ez sem
a legmodernebb verzió,
pedig jelenleg is számos
város, vállalkozás használja a viszonylagos drágább,
körülményesebb üzemeltetése ellenére. Ezek bevezetésére a korábbi években
volt már terv Tapolcán is,
de ennél már korszerűbbet, jobbat készítettek elő
2020-ban.
A mi kártyarendszerünk a
Debrecenben, Miskolcon,
Kaposváron már működő úgynevezett WEB alapú, tehát webes háttérrel
támogatott kártyatípust
tartalmazza, amely esetében annak már fizikai valóságában sem kell jelen
lennie. A rendszer kezeli a
komplett adatbázist, nem
szükséges a létrehozó csoport által biztosított adminisztrációs, bonyolult
és költségesebb eszköz
háttér. Maga a plasztikkártya inkább csak jelképértékűen van jelen, de
nem feltétele a kedvezmények igénybevételének. Ez
már az úgynevezett Okos
város koncepció része,
egy Okos kártya, amely
májusban, de legkésőbb
júniusban megjelenik Tapolca Városkártya néven.
Az említett virtuális kártya ingyenesen, egyszerű
online regisztrációval kerülhet a felhasználó tulajdonába. Amennyiben
a regisztráló ragaszkodik
a hagyományos plasztikkártya megjelenéshez, úgy
azt a kötelező környezetterhelési díjért cserébe,

viszonylag szerény ös�szegért tudjuk biztosítani
számára. A WEB oldalunk
tapolcakartya.hu internetes címen lesz elérhető és
Tapolca város hivatalos
oldaláról, a tapolca.hu-ról
lehet majd átlinkelni rá. Ez
egyben akár egy reklámfe-

A mögöttes
adatbázis számos
gazdag
információval
szolgál.
A kedvezményt
adó vállalkozó
például
egyszerűen
megtudhatja,
hogy milyen
vásárlói igényeket
érdemes
kedvezményekkel
kiszolgálni
lületet is biztosít a regisztráló vállalkozások számára, hiszen itt megjelenik a
kedvezményező vállalkozás, a kedvezmény tárgya,
a kedvezmények mértéke
és a kedvezményezettek

köre. Az oldalon megjelennek a szabályzatok, az
összes kártyahasználattal
összefüggő információval, a Tapolcán és a konzorciumi
településeken
elérhető, a rendszerben
beregisztrált vállalkozások és szolgáltatások kedvezményeikkel, de a városi
programok, rendezvények
és aktuális hírek, moziműsor, művelődési kínálat is helyet kapnak. Ezek
aztán a városkártyával
rendelkező lakosok, vagy
a szolgáltató egyes célcsoportjai számára meghirdetett kedvezményekkel
válnak hozzáférhetővé a
városkártya tulajdonosai
számára. Egyelőre tapolcai, illetve hat környékbeli
település (Monostorapáti, Zalahaláp, Gyulakeszi,
Raposka, Lesenceistvánd
és Lesencetomaj) lakcímkártyával rendelkező lakói
lehetnek kártyatulajdonosok. Felvetődött, hogy a
kedvezményt adó helyek
ne csak a konzorcium településein, hanem mondjuk
a balatonedericsi strandon, vagy éppen valahol
a Szent György-hegyen
vállalkozást üzemeltető
tapolcaiak is bekerüljenek
a rendszerbe. Ahogy egy
budapesti lakcímű vállalkozó tapolcai üzlete része
lehet az új helyi városkártya rendszerünknek, úgy
véleményem szerint az ő
jelenlétük is az eredeti célokat szolgálná. Egyszerűen szólva, azt szeretnénk,
ha például egy tapolcai
vállalkozó egy közeli településen működő boltjában is kedvezményt
kaphatnának a Tapolca
kártyával rendelkezők, de
ehhez a pályázat kiírójának egyetértésére is szükségünk lesz - mondta el lapunknak Minorics Tamás.
/Töreky László/

Fizikailag is kézbe vehetjük, de nem szükséges...
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Minőségi szállás barátságos árakon
A Sport- és Turistaszállót
2021. január 1-től a Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Kft. üzemelteti. A 100
%-ban
önkormányzati
tulajdonban lévő szálláshelyen az új üzemeltető
folytatva a fejlesztéseket,
a folyosók, fogadóterek
felújításával kezdte meg a
munkát.

Mezőssy Tamás Fotó: archív
A Diák- és Közétkeztető
Kft. ügyvezetője, Mezőssy
Tamás elmondta, hogy a kialakult vírushelyzet miatt a
májusig tartó időszakot tervezték a felújítások elvégzésére, annak hamarosan a

borították, falait színekkel
tették izgalmasabbá, fiatalosabbá. Virágokkal, Tapolca logóval és modern világítástechnikával emelték a
komfortérzetet. A korábbi
üzemeltető, Rédli Károlynak, a Tapolca Kft. vezetője
nagyon komoly kapcsolati
tőkével rendelkezett, ennek
köszönhetően több sportegyesület, sportszervezet is
igénybe vette a Sportszálló
szolgáltatásait. Ezek jelezték, a jövőben is szeretnének Tapolcán megszállni,
edzőtáborozni. A szálláshely szerencsés elhelyezkedéséből adódóan számos
sportolási lehetőség, sportpálya könnyen elérhető,
hiszen az épület közvetlen
szomszédságában található
a Csermák József Rendezvénycsarnok és műfüves
pálya, pár perces sétával eljuthatnak a Városi Sporttelepre, de a Városi Strandot
is igénybe tudják venni az
idelátogatók. A vendégkör
90%-át sportolók teszik
ki, azonban rendszeresen
foglalnak turistacsoportok,
családok is. A sportolók

Kellemes környezet várja a vendégeket
végéhez közelednek. Elsődleges szempont volt, hogy
az ide látogató vendégek
első impressziója az legyen,
hogy örömmel térnének
vissza a szállóba később is,
hiszen modern, barátságos
környezet fogadta őket. A
folyosót
futószőnyeggel

A csarnok közelsége ideális szállást biztosít a sportolók számára is
rált körülmények között a
vendégek el tudják fogyasztani. A speciális étrendet
igénylők is megtalálják a
megfelelő ételt a kínálatból,
hiszen az előzetesen leadott
igényeket,
dietetikussal
konzultálva állítják össze.
A szálló nemrégiben csatlakozott az OTP Szépkártya
Programhoz, így mostantól
Szépkártyával is lehet fizetni az eltöltött éjszakák után.

A Sport- és Turistaszállóban egy éjszaka 4900 Ft-ba
kerül egy fő részére, foglalni a www.tapolcaszallo.
hu oldalon működő saját
foglalási rendszerben lehetséges. A honlapon további
információkat találhatnak
az érdeklődők. A 13 kétágyas és 2 háromágyas szobában összesen egyidejűleg
32 fő tud szállást foglalni
az év egészében. Az isko-

Fotó: hg

lai szorgalmi időszak alatt
a foglalás csak hétvégén
lehetséges, mivel az alsó
szinten kollégiumi ellátás
folyik. Minden szoba külön
wc-vel, fürdővel ellátott,
az egyik háromágyas szobában légkondicionáló és
minibár is található, illetve
egy ülőgarnitúra, amely kihúzható, így plusz két személy szállásolására ad lehetőséget. /Havasi Gábor/

Fotó: hg

igényeit teljes mértékben
ki tudják elégíteni komplex szolgáltatásaikkal, hiszen a napi ötszöri étkezést, a szigorú étrendet a
közétkeztető cég maradéktalanul ki tudja szolgálni
és a földszinten, ugyancsak
felújított étteremben kultu-

Oltásra hívunk!
Figyelem!

Önkéntesek a háziorvosok mellett!
Az önkormányzati intézményrendszer dolgozói a város körzeti orvosi rendelőinek munkáját
segítik, amikor az ingyenes koronavírus elleni oltásról a napokban személyre szólóan
tájékoztatják Önöket.

Körzetenként 3-4 önkéntes veszi le az
adminisztrációs terhek egy részét a tapolcai
háziorvosokról, telefonon időpontot, oltási helyszínt ajánlanak,
információt szolgáltatnak.

Akár egy öt fős család is kényelmesen elfér

Fotó: hg

Hallgassa meg őket bizalommal!
Kérik, aki még nem regisztrált, tegye meg!

2021. április 30.

TAP

ELISMERÉS

LCAI ÚJSÁG 5

Elismerésre méltó közösségi tenniakarás jellemzi
Tapolca város érdekében
végzett
közösségépítő
munkája, Tapolca város kulturális értékeinek
megőrzéséért folytatott
fáradhatatlan munkája,
valamint kiváló szakmai
teljesítménye elismeréséül 2021-ben Tapolca Városért kitüntetést vehet
át .

A Tapolca Városért kitüntetés a város gazdasági és
társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében
hosszabb időn át végzett
kiemelkedő tevékenység, a
városban végzett kimagasló tevékenység elismerésére
szolgál. A kitüntetésben elsősorban magyar állampolgárok részesíthetők, de különösen kimagasló érdem
esetén külföldi állampolgárnak is adományozható.
A kitüntetést hagyományosan Tapolca Város Napja
alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen adják
át a város vezetői , idén a
járványhelyzet miatt, egy
későbbi időpontban vehetik
át azokat az érintettek.
Varga Károlyné a Tapolcai Városszépítő Egyesület alelnöke, az Ifjúsági
Tagozatának vezetője, a
Nőklub elnöke részére,

A kitüntetés adományozói így indokoltak: Varga
Károlyné 1969 óta könyvtáros. Már a kezdeti időszakban részt vett a könyvtári munka szinte minden
részterületén, a feldolgozó
munkától az olvasószolgálati tevékenységen át a
módszertani tevékenységig. Így betekintést nyert
a közművelődési könyvtárügy minden munkaterületére. Természetesen
ezt a szakmai tudás megszerzése is segítette. 1970ben az Országos Széchenyi Könyvtár és Múzeum
Könyvtártudományi
és
Módszertani
Központjában 3 éves középfokú
könyvtárosi
akkreditált
tanfolyamot végzett el,
majd ugyanitt egy 120
órás gyermekkönyvtárosi
szakosítóval folytatta tanulmányait.
1979-ben a főiskolai diplomát szerzett, majd
1982-ben érvényes felvételt nyert a Janus Pannonius Tudományegyetem

pedagógiai szakára. Közben részt vett egy 90 órás
esztétika
tanfolyamon
Veszprémben.
Szakmai
tanulmányai mellett folyamatosan részt vett mind a
könyvtárosi, mind pedig a
városi közéletben.
Munkája kezdetektől fogva a közművelődés és az
oktató-nevelő
munka
egységes
koordinációjában zajlott. Szervezője
volt pedagógus továbbképzéseknek,
szakmai
tanácskozásoknak, területi tankönyvbemutatót
gondozott. Előadásokat,
továbbképzéseket tartott
megyei és régiós szinten,
de nem ritkán országos
szakmai programok előadója volt. Közreműködött
a Tankönyvbemutatók Információs Egyesületének
létrehozásában, melynek
kezdetektől országos vezetőségi tagja, pályázatainak
kurátora.
1999-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem
Holland-magyar
vezetőképző szakán szerzett
másoddiplomát.
2001
augusztusában könyvtári
szakfelügyelő lett.
1979-től a gyermekkönyvtári részleg vezetője volt. A
könyvtári munka mellett 8
éven át volt önkormányzati képviselő, 1996-tól a
könyvtár igazgató-helyetteseként dolgozott.
Varga Károlyné a Tapolcai

Egzotikusak, szépek és finomak is
A tapolcai Horváth család saját termelésű déligyümölcsei nemcsak
esztétikus látványt nyújtanak, hanem éppen
olyan finomak, mint a
boltban kapható legjobbak. Igaz csak három kis
fáról van szó, de azok
mindegyike szépen terem idén, több kilónyi

ízletes, permetmentes
gyümölccsel
hálálva
meg a gondoskodást.
Horváth Sándor büszkén
mutatta meg lapunknak mind a három cserépedényben nevelt fát,
amelyek közül a citromfa
a legnagyobb és „legöregebb” is egyben. - Ez a cit-

Íme a példa: létezik Tapolcán a magyar narancs.
Ugyanolyan ízletes, mint déli változatai
Fotó: tl

rom a legkülönlegesebb,
legkedvesebb számomra.
Prágából hoztam apró
csemeteként körülbelül
30 éve. Nagyjából 20 évig
semmit nem termett, de
még csak nem is virágzott. Tíz éve aztán úgy
gondoltam, hogy elég ebből a terméketlenségből,
ennyi eltelt idő és semmi
eredmény... Közel voltam
az elhatározáshoz, hogy
kidobom. De akkoriban,
mintha csak megérezte
volna a szándékomat a
citromfa, virágba borult
és azóta is rendszeresen
terem, mára a szára is
szép vastag már- árulta
el Sándor. A narancsfa és
mandarin később került
a családhoz, azokat egy
szombathelyi kertészettől vásárolta a családfő,
kicsit több, mint másfél
évtizede. Megtudtuk, télen mindhárom fa házon
belülre kerül, igaz nem
az ember számára ked-

Városszépítő Egyesület alelnöke, az Ifjúsági Tagozatának vezetője, a Nőklub
elnöke. Városszépítő munkája elsősorban a fiatalok
körében teljesedett ki,
vetélkedők, helytörténeti
bemutatók, kirándulások,
táborok keretében. Kezdeményezésére 2008-ban az
Egyesület kiadásában az
ifjúság kezébe adta „Helytörténeti munkafüzet kisiskolásoknak. Tapolca és
környéke története napjainkig” c. munkáját. A Város és Faluvédők Szövetsége -„Ifjúság az épített és
természeti értékek védelméért” címmel meghirdetett - ifjúsági pályázatára
négy általános iskola és
két középiskola diákjainak rekordokat döntögető
mennyiségű (esetenként
60 -110) munkája számos
sikert, elismerést hoz a
gyerekeknek, s egyúttal
a városnak is. Varga Károlynénak kiemelkedő érdemei voltak a 2008. évi
VFSZ, „Hungária Nostra”
XXVII.
találkozójának
szervezésében és lebonyolításában, és a 2011.évi Országos Ifjúsági Örökségvédelmi tábor segítésében,
programok szervezésében,
vezetésében. A „Virágos
Tapolcáért” mozgalom lelkes, hozzáértő közreműködője, egyik szervezője,
a zsűri vezetője - többek
között. A Tapolcai Tojás-

fa egyik megálmodója,
a Tapolcai Télbanyaűző
maskarádé társszervezője,
a Tapolcai Senior Örömtánc csoport létrehozója.
A Nőklub közreműködésével, az irányítása alatt elkészültek a tapolcai temetők kataszterei. Hatalmas
és hiánypótló munka volt
ez, ami nagyban meghatározza az önkormányzat
illetékeseinek munkáját
is. Önkéntes munkában
társaival kitakarították az
izraelita temetőt, koordinálta a ravatalozó épületének felújítását. Számos
sikeres pályázaton vett
részt a VSZE-tel, amelynek eredményeképpen két
helytörténeti témájú színdarab született, valamint
a fiatalok megtanulhatták
a helytörténeti életrajzi
adatbázist e-book segítségével kezelni. A Nőklubbal kivették részüket az
önkéntes munkából is; ha
kellett, koripot horgoltak,
ha kellett, maszkot varrtak. Nehéz lenne minden
„társadalmi munkát” felsorolni, ami Varga Károlyné közreműködésével
vált sikeressé. Aktívan
közreműködött az önkormányzati, a VSZE és a Város és Faluvédők Országos
Szövetsége pályázataiban.
Szakmailag sokoldalúan,
kiemelkedően nagy hozzáértéssel, önzetlenül, példaértékűen végzi munkáját.

KISKERTÜNK

Horváth Sándor gyümölcsei minden évben permetmentes terméssel ajándékozzák meg a családot
Fotó: tl
vező 20-22 fokos szobahőmérsékletre, hanem
10-15 fok hőmérsékletű műhelyben kapnak
helyet évről-évre. „. Ha
megkapják, amire szükségük van, például a kifejezetten déli növényekhez
ajánlott földet és havonta
egy kis tápoldatot, akkor

már karácsonytól ízletes
gyümölccsel ajándékozza
meg a Horváth családot
a citromfa és a narancsfa
is. Most már persze kiköltöztek a kertbe a gyümölcsfák, hiszen délszaki
növények révén nagyon
szeretik a napfényt, a meleget. /tl/
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Elfogadjam-e, ha dicsérnek?

A legegyszerűbb, mindennapi társalgások gyakori velejárója a bókolás.
(Bók alatt a jelen írásban
nem az udvarlási szándékkal adott széptevő
kijelentéseket értem, hanem általában a dicséreteket.) Megdicsérik a ruhánkat, az új frizuránkat,
a gyermekünket, az autónkat, a munkahelyi előmenetelünket, azt, hogy
lefogytunk, hogy jól tartjuk magunkat, hogy kitettünk magunkért házigazdaként, vagy legalább
azt, hogy szép bőrszínt
szereztünk a nyáron – és
mi is ezt tesszük másokkal. Néha az sem számít
valójában, hogy mit dicsérünk, csak dicsérjünk
valamit. Miért tesszük
ezt, és szükséges-e feltétlenül viszonozni?

Az, hogy ezek a kérdések
egyáltalán
felmerülnek
bennünk, már önmagában jelzi, hogy legbelül
érezzük: nem minden bók
őszinte. Nem vagyunk biztosak abban, hogy valóban
azért bókolnak nekünk,
mert valakinek tetszik valami rajtunk, így nem is
tudjuk biztosan, mikor hihetünk és örülhetünk neki.
Sokszor természetesen valóban őszinte dicséretről
van szó: valaki szeretne
hangot adni elismerésének, hogy a másiknak (is)
örömet okozzon vele.
Ezen túl azonban a bókolás a társalgásban egyfajta
„olajozó” funkcióval is bír.
Gördülékenyebbé teszi a
kommunikációt, ha egy
régi ismerőssel találkozunk és hirtelen nincs mit
mondanunk, és általában
véve jól jön egy beszélgetés
elindításához, különösen,
ha olyan félnek mondjuk,
akitől valami jóra számítunk.
Hogyan kezeljük a helyzetet, amikor mi kapjuk a
dicséretet – akár valódinak
érezzük, akár nem? A bókra adott válaszok úgynevezett szomszédsági párt
alkotnak a bókokkal: a kettőt nem lehet egymástól elválasztani, együtt alkotnak
teljes egységet. Vagyis a
dicséretet mindenképpen

követi egy válasz, ennek
azonban többféle formája
ismeretes, és nagymértékben függ attól, hogy férfi
vagy nő a bókot adó vagy
az azt kapó, továbbá attól,
hogy külső megjelenésre
vagy belső teljesítményre,
képességre vonatkozik-e.
Miután dicséretet kapunk,
kétféle alapvető társalgási
kötelezettségnek
igyekszünk eleget tenni egyszerre, amelyek a jelen esetben
ellentmondanak egymásnak. Egyrészt egyetértünk
a partnerünkkel a konfliktusok minimalizálása
érdekében (mint amikor
valaki az időjárásra panaszkodik, mi pedig bólogatunk), azaz illik elfogadnunk a bókot. A másik
kötelezettségünk viszont a
szerénység: az, hogy minimalizáljuk az öndicséretet,
vagyis illik elutasítanunk is
a bókot. Az ellentmondást
általában azzal oldjuk fel,
hogy meg is köszönjük a
bókot, tehát tulajdonképpen egyetértünk, és el is
hárítjuk különféle módokon. Van, hogy mi magunk
negatív kritikát fogalmazunk meg a megdicsért
dologról (pl. Nekem annyira nem is tetszett, amikor
megvettem), esetleg kétkedünk (pl. Tényleg?), másra
hárítjuk az érdemet (pl. A
barátnőm beszélt rá), vagy
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pedig elterelő információt
adunk (pl. Most találtam
meg a szekrény mélyén).
Előfordul azonban az is,
hogy nem értünk egyet a
dicsérő féllel, és lefokozzuk a szóban forgó dolgot
(pl. Leértékelve vettem),
vagy túlzásnak minősítjük
a bókot (pl. Szerintem elfogult vagy), esetleg zavarunknak adunk hangot (pl.
Elpirulok).
Egy kutatás szerint mi,
magyarok a külsőnket
érintő bókokat vesszük
a legkevésbé komolyan,
ezért azokat az esetek
többségében pusztán megköszönjük, illetve rutinszerűen viszonozzuk. Így
mi is segítünk abban, hogy
a beszélgetés jó hangulata
fennmaradhasson – hiszen
sejtjük, hogy ugyanezért
hangzott el a nekünk címzett dicséret is. (Az udvarló szándékkal kapott bókokra természetesen nem
ilyen egyszerű a válasz.)
Amikor viszont a teljesítményünket illetik elismerő
szavakkal, sokkal gyakrabban igyekszünk csökkenteni a bók értékét (pl. Én
nem vagyok vele elégedett;
Jobban sikerült volna, ha
több időm van rá; Pedig féltem, hogy nem sült át eléggé stb.), szemben néhány
más kultúrával, ahol az
ilyen jellegű dicséreteket is

elfogadják. Érdekes lehet/
lesz megfigyelni, hogy az
ilyen kultúrkörökben játszódó filmek, sorozatok,
műsorok által közvetített
mintákból mi épül be a
magyar szokásrendszerbe,
és miként változtatják meg
azt hosszabb távon.
Addig is viszont álljon itt
egy megnyugtató válasz a
címbeli kérdésre: a dicséret
elfogadása nem feltétlenül
jelent szerénytelenséget,
hiszen az egyetértés valójában a társalgást kön�nyíti meg. Ha pedig attól
érezzük jobban magunkat,
hogy elutasítjuk a bókot,
vagy legalább csökkentjük
az értékét, azt is megtehetjük, hiszen ez a magyarok
egy közismert stratégiája.

Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, egyetemi docens
„A cikk az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
ÚNKP-20-5 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
szakmai támogatásával készült. A szerző a cikk elkészítésekor a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai
János Kutatási Ösztöndíjában részesült.”

Kábultan vezetett, balesetet okozott Montázzsal tisztelegnek
Lopásra próbálta rávenni
ismerősét a tapolcai O.
M, aki kábítószer hatása
alatt vezetett - jogerősen
másfél év börtönre ítélték.

A 37 éves férfit 2009 és
2016 között ötször ítélték el vagyon elleni bűncselekmények miatt. Az
alkalmi munkákból élő
vádlott két ismerősével
sétált Tapolca belvárosában 2018 március 4-én a
délelőtti órákban, amikor
az egyik vendéglátóhely
raktárának külső ajtajához értek. A vádlott rányitott az ajtóra, majd benézett a helyiségbe. Ennyit
jegyzett meg: „Itt valami
raktár van.” Két barátja
is bekukkantott oda, de
semmit nem vittek el.
Nem sokkal ezután a csapat szétvált, ám a vádlott
fantáziáját megmozgathatta a lehetőség, mert
amikor egyik barátjával
egy órával később összetalálkozott, azt hazudta

neki, hogy a vendéglátóegységnél dolgozik. Rávette cimboráját, hogy
menjen be a raktárba, s
hozzon ki két tálca tojást
és két üveg sört. A csőbe húzott illető mit sem
sejtve belépett a raktárba,
s már indult volna kifelé a „megrendelt” áruval,
amikor a bisztró egyik
alkalmazottjával szembe
találta magát. A hölgy rákérdezett: „Árut hozott?”
A férfi gyorsan kapcsolt,
s a tojásokat és a söröket
bevitte a vendéglátóhely
konyhájába, majd sietve
távozott.
O. M az év július elsején
cigaretta formájában új
pszichoaktív anyagot fogyasztott. Ez még önmagában nem lett volna nagy
baj, csakhogy ezek után az
aznap vásárolt Ladája volánja mögé ült, de vezetői
engedély nélkül. Első balesetét a Csobánc utcában
okozta, amikor fordulás
közben nekiment az egyik
ház kapujának. Ezt köve-

tően a Balaton utcában egy
almafát döntött ki, aminek
következtében megrongálódott az autója. Hazavitte
a kocsit, majd visszasétált
a Csobánc utcai házhoz,
hogy rendezze a kárt. Ott
viszont a helyszínre érkező rendőrök igazoltatták,
majd elvitték vér- és vizeletminta vételre. Kiderült,
hogy kábítószert fogyasztott vezetés előtt, emiatt
nem volt ura a volánnak.
A Tapolcai Járásbíróság
O. M-t lopás vétségének
kísértében, mint közvetett
tettest, valamint kábítószer birtoklásának és bódult állapotban elkövetett
járművezetés vétségében
mondta ki bűnösnek. A
férfit, mint többszörös
visszaesőt, halmazati büntetésül másfél év börtönre
ítélték avval, hogy feltételes szabadságra nem
bocsátható. Kötelezték a
432 ezer forintos bűnügyi
költség megtérítésére.
A döntést a törvényszéken
helyben hagyták. (n. g.)

A Batsányi János Képzőművészkör a csoport
tagjainak
alkotásairól
készített fotómontázzsal
tisztelgett a Föld Napja
és a Madarak/Fák Napja
előtt.
A fotókat és az általuk ihletett verseket bemutató
alkotást Németh Gyöngyi
tagtárs készítette és helyezte el a VOKE Batsányi
János Művelődési Központ tárlójába.
A montázson elhelyezett
fotók között találjuk Szilaj
Rezső cseppköves barlangfotóját, Grünceisz László
Vízparton című alkotását, Vörös Józsefné Tanúhegyek című munkáját,
Barcza Tamás Osztozkodás című olajpasztelljét,
Kayser Zsuzsanna Loccs
című fotóját, Bali Tamás
György Tanulmányok I.
című munkáját, Németh
Gyöngyi Madarak (fej-fej
mellett) című tűzzománcát, Vargáné Zsebe Márta
Napkelte című akvarelljét,

Dömötör Anna Erdőjáró
című olajfestményét és
Ódor Éva miniatűr, tengerpartot ábrázoló olajfestményét. A képzőművészeti alkotásokról készült
fotók hangulatát Németh
Gyöngyi versei (Föld
hangja, Madárdal -részlet) emelik. /tl/

Miniatűr tárlat a VOKE-nál
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Nemzetközi kerékpárversenynek lehetünk szemtanúi
Tapolcán is áthalad Magyarország legnagyobb
kerékpárversenye, a közel
száz éves múltra visszatekintő Tour de Hongrie.
A nemzetközi elismerést
is kivívó országúti versenysorozat május 12-én
indul útjára Siófokról és
öt nap alatt, 792 km megtétele után érkezik meg
Budapestre.

Városunkban május 13-án
csodálhatjuk meg a kerékpárkaravánt, tájékoztatta
lapunkat Puskás Ákos alpolgármester. Elmondta,
nagy öröm az itt élőknek,
hogy egy ilyen rangos verseny érinti a települést. Az
öt nap eseményeit több ha-

zai és külföldi tv csatorna
is élőben közvetíti, így hírét viszi Tapolcának is, hi-

Az érintett útvonalon fokozott figyelmet kérnek a
szervezők

szen a kommentátorok pár
mondatban bemutatják az
érintett településeket. A
konvoj Hegymagas irányából érkezik, végighalad a
Dózsa György úton, majd
a Hősök terénél ráfordul
a Sümegi útra és hagyja el
Tapolcát Sümeg irányába.
Ezen a napon Balatonfüredről indulnak a versenyzők, így városunkba a kora
délutáni órákban érkeznek. A pandémia miatt a
kísérő programokat idén
sem rendezik meg, azonban minden érdeklődőt
szívesen várnak, természetesen az óvintézkedések
maximális betartása mellett. Mivel a kísérőautók
és maguk a kerékpárok is

Látványos, dinamikus élmény a profik világa Fotó: tdh
nagy sebességgel közlekednek majd, a szervezők
kérik, hogy a nézők, csak
a kijelölt helyeken tartózkodjanak és legyenek

körültekintők, illetve az
érintett útvonalon parkoló
gépjárműveket a tulajdonosok erre a napra máshol
parkoltassák. /hg/

Továbbra is a dobogó a cél Rekorderedmény a kosarasoknál

A megyei III. osztályú
labdarúgó-bajnokságban
játszó Tapolcai Öregfiúk
FC felemás eredményekkel zárta az áprilist.
Nehéz időszakot tudhat
háta mögött a TÖFC, hiszen betegségek és ebből
adódó emberhiány jellemezte az utolsó négy mérkőzésüket. Boczkó Gyula, a csapat vezetőedzője
értékelte a meccseket: -A
Tapolcai Öregfiúk csapata
az elmúlt 4 fordulóban 2
győzelmet aratott, 2 alkalommal pedig veszített.
Nem indult könnyen a
tavaszi bajnoki szezon.
A járvány nem kímélte
a csapatot sem. Eddig öt
fő kényszerült karanténra, 10 fő pedig pozitív
eredménytprodukált. Egy
személy kórházba is került. Szerencsére mindenki a felépülés stádiumában
van. Ez viszont azt eredményezte, hogy nem tudtunk kétszer azonos összeállításban pályára lépni.
Ezért még nem értük el a
megszokott teljesítményt.
Hazai pályán 1:0 arányban
nyertünk a Lesenceistvánd-Uzsa csapata ellen.

Kiegyenlített játék után sikerült fölénybe kerülni, de
a helyzeteket nem sikerült
értékesíteni. Végül egy
jó kiugratás után Szőcze
Csaba volt eredményes. A
Káptalantótiban játszott
mérkőzés jól indult. Már
az első percben vezetést
szereztünk. Ezután Szabados Ádám 2 és Nagy Béla
2 góljával hamar 4:1 –re
alakult az eredmény. A végére azonban elfáradtunk
és 4:3-as győzelemmel jöttünk haza. Hazai pályán
vártuk a Balatonederics
csapatát ahol az ősszel mi
nyertünk 3:2 arányban.
A második helyért folyó
küzdelemben a vendégek
két védelmi hiba után már
a 23. percben 2:0 arányban vezettek. Ezután átvettük a játék irányítását,
de a fölény meddő volt.
Végül Németh Balázs góljával sikerült szépíteni,
de egyenlíteni nem. Így
visszaestünk a negyedik
helyre. A Nemesgulács ellen 4:1-es vereséget szenvedtünk. Igaz van két elhalasztott mérkőzésünk,
így bizakodunk, hogy az
idén is a dobogón tudunk
végezni./hg/

Nem sikerült győzni Balatonederics ellen

Fotó: hg

Történelmének legeredményesebb
hétvégéjét
zárta a Tapolca VSE Kosárlabda Szakosztálya.

A kosarasok, különböző
korosztályokban, 8 mérkőzésen léptek pályára az
elmúlt hétvégén és mind a
8 mérkőzésüket megnyerték. Az U12-es csapataink Celldömölkön illetve
Nagykanizsán remekeltek az Országos Gyermek
Bajnokságban, az U14-es
lányok Várpalotán, míg
az U16-os fiúk a Csermák József Rendezvénycsarnokban szereztek 2-2
győzelmet a Veszprém
Megyei Utánpótlás fordulókon.
Eredmények
a Megyei Lány Kadett
(U16) Bajnokságban: Tapolcai Oroszlánok – Várpalotai Gepárdok 50:41
Pontszerzők: Pálosi Laura
13/3, Benczik Sarolta 12,
Süle Boglárka 10/3, Mohos
Emma 7/3, Bibor Hanna 2,
Gerics Izabella 2, Takács
Lara 2, Szabó Jázmin 2. A
Felnőtt Megyei Bajnokságban a Várpalotai KK
– Tapolca VSE találkozó
52:60-as eredménnyel zárult. Pontszerzők: Kulcsár Márton 13/9, Kovács
Kristóf 11, Muzsi Ferenc 9,
Fáncsi Dorián 8/3, Muzsi
Márton 7, Boros Brúnó 6,
Papp Botond 6/6. A Gyermek Kupa első mérkőzése
már a kezdés előtt papíron
eldőlt, mivel a Sportiskolás
Sólymok 8 fővel érkeztek a
záró fordulóra: Tapolcai
Kisgepárdok – Sportiskolás Sólymok 2:0. Pontszerzők: Mészáros Blanka
14, Román Richárd 10,
Bibor Blanka 4, Gelencsér

Tapolcai Oroszlánok
Fotók: TVSE
Bianka 3, Gerencsér Gréta
3, Gelencsér Ábel 2, Takács
Leila 2, Somogyi Réka 1.
A döntőbe jutva a hazai,
celldömölki alakulat ellen igazán szép és nagyon
eredményes játékkal végül
41 ponttal nyerték a fordulót a tapolcaiak: CVSE
Vulkán Fürdő – Tapolcai
Kisgepárdok 40:81. Pontszerzők: Román Richárd
24, Bibor Blanka 13, Takács Leila 10, Gelencsér
Ábel 8, Somogyi Réka
8, Mészáros Blanka 7,
Gelencsér Bianka 6, Gerencsér Gréta 3, Péter
Bence 2. A Megyei Lány
Serdülő (U14) Bajnokság
– I. fordulójában a Várpalotai Gepárdok – Tapolcai
Párducok mérkőztek meg,
19:38 lett a végeredmény.
Pontszerzők: Pálosi Laura 16/6, Kovács Viktória
12, Szabó Jázmin 6, Oruci
Júlia 2, Oruci Jesszika 2.
További eredmények: Tapolcai Párducok – Ricsilla
33:20 Pontszerzők: Kovács
Viktória 15/3, Pálosi Laura
10/3, Takács Lara 4, Szánti
Bibiána 2, Oruci Júlia 2.
A Tapolcai Sárkányok
csapat az U12-es bajnokság utolsó fordulóján, kiemelkedő játékkal, 2 nagy
arányú győzelemmel a

régió alsóházának “A”
csoportjában, a legjobb 3
között végzett. Tapolcai
Sárkányok – Ricsilla Rakéták 74:42. Pontszerzők:
Hobok Balázs 14, Kovács
Bence 12, Lajos Anna 10,
Szánti Bibiána 9, Keller
Adrián 7, Zengői Laura 6,
Fodor Gergő 5, Horváth
Bence 5, Szokoli Áron 4,
Hobok Benedek 2. Kanizsa
Kosárlabda Klub-Kalózok
– Tapolcai Sárkányok
33:75 Pontszerzők: Hobok
Balázs 27, Szánti Bibiána
10, Kovács Bence 7, Lajos
Anna 7, Zengői Laura 5,
Hobok Benedek 5, Sárközi
Balázs 4, Horváth Bence 4,

Tapolcai Sziklák
Szokoli Áron 3, Keller Adrián 2, Fodor Gergő 1. Tapolcai Sziklák – Pápai KC
57:52. Pontszerzők: Fáncsi
Dorián 19/15, Muzsi Ferenc 11, Zengői Roland
11/6, Boros Brúnó 8, Papp
Botond 4, Kontér Máté 2,
Magáriusz Gergő 2. Ajkai
KU – Tapolcai Sziklák
43:62 Pontszerzők: Muzsi
Ferenc 12, Papp Botond
10/6, Fáncsi Dorián 10/6,
Kontér Máté 10, Boros
Brúnó 9, Magáriusz Gergő
5, Zengői Roland 4, Bors
Dániel 2, A Sziklák négy
győzelmükkel jelenleg vezetik a Megyei Kadett Bajnokságot. /hg/
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Maszkok ballagásra a város iskoláinak

A város három középiskolájának összesen 219
végzőse a helyi önkormányzat által készíttetett
orr-száj maszkokban ballaghat, illetve tehet vizsgát hamarosan.
A Tapolca logóval ellátott
kitűnő minőségű maszkokat Dobó Zoltán polgármester és Puskás Ákos
alpolgármester adta át a

A város logója díszíti idén
a végzősök maszkjait
Batsányi János Gimnázium, a Széchenyi István
Baptista Középiskola és a
Gönczy Pál Szakközépiskola vezetőinek. Tavaly

Anda Lajos megbízott igazgató átveszi a város alpolgármesterétől az orr-száj maszkokat
Fotók: km
személyre szóló emléklappal kedveskedett a város

Házasságkötés
2021. 04. 13.
Farkas Éva
Kovács Gyula
2021. 04. 20.
Karafiát Alexandra
Árva Gábor

a tanulóknak, idén a járványra való tekinettel döntöttek a praktikusabb ajándék mellett. Megtudtuk,
2021-ben 65 gimnazista,
135 széchenyis diák és a
Gönczy iskola 19 tanulója
készül befejezni középiskolai tanulmányait, illetve
tesz érettségi vizsgát. /tl/

Varga Tiborné gimnáziumi igazgató Dobó Zoltán
és Puskás Ákos az intézményben

