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Szabadidős 
park épülhet 
az Y-házaknál

Több generáció számára 
nyújthat majd szép par-
kosított környezetben 
kikapcsolódást, örömteli 
játékot és sportolási le-
hetőséget az a többfunk-
ciós közösségi tér, amely 
a tervek szerint még az 
idén megvalósulhat a Ka-
zinczy tér 3-5-7. számú 
Y épületek és a fűtőmű 
melletti játszótér terüle-
tén ...Folytatás a máso-
dik oldalon A tanuszoda 
ügyében is történt előrelé-
pés címmel...

Elfogadták a 2022-es 
városi költségvetést

Összesen tíz napirendi 
pontot tárgyalt, egy kép-
viselői kezdeményezést 
pedig vegyes ügyek kereté-
ben képviselői indítvány-
ként jegyzőkönyvbe foglalt 
a város képviselő-testülete 
a nyilvános ülésén. Az 
előterjesztések többségét, 
köztük a legjelentősebbet, 
a város 2022-es költségve-
tési tervezetét név szerint 
és egyhangúlag igennel 
szavazták meg, egy előter-
jesztést elutasítottak, egyet 
pedig módosítással fogad-
tak el a képviselők. 

Az ülés első perceiben a na-
pokban nyugdíjba vonult 
Szollár Gyula iskolaigazga-
tótól és a szintén nyugdíjas 
éveit megkezdő Parapatics 
Tamástól, a Városfejlesztési 
és Üzemeletetési Iroda ve-
zetőjétől köszönt el a város 

nevében Dobó Zoltán.
A polgármester fontosabb 
tárgyalásairól és az önkor-
mányzat lejárt határidejű 
határozatairól szóló beszá-
molót néhány kérdés tisz-
tázása után egyhangúlag 
elfogadták a képviselők. A 
város középtávú tervét és 
a 2022-es költségvetését is 
teljes támogatásáról bizto-
sította a testület. A testü-
leti tagok egyenként, név 
szerint szavaztak igennel. 
A polgármester elmondta, 
a költségvetés elkészítését 
hosszú egyeztetési folya-
mat előzte meg, amelyben 
a hivatali munkatársak, a 
képviselők, a bizottságok 
tagjai is részt vettek, javas-
lataik visszaköszönnek a 
tervezetben. Elhangzott, a 
város idén 5 milliárd 200 
millió 696 ezer forintból 
gazdálkodhat, működé-

si hiánnyal továbbra sem 
számolnak. Az államtól 1 
milliárd 477 ezer 580 forint 
támogatást kap Tapolca és 
830 millió forint helyi adó-

bevételre számít. Felhal-
mozási bevételek között 71 
millió forint pályázati forrás 
szerepel, ingatlan értékesí-
tésből pedig több, mint 130 
millió forint bevételre szá-
mítanak idén. Intézményei 
támogatására 866 millió 
forintot fordít Tapolca, vá-

rosüzemeltetési feladatokra, 
közösségi eseményekre 414 
millió forintot terveznek 
költeni. Dobó Zoltán hang-
súlyozta, Tapolca költségve-
tésének 24 százaléka fejlesz-
tés, amit az országban csak 
kevés hasonló méretű város 
önkormányzata mondhat el 
magáról. – Idén új ravatalo-
zót, gyermekorvosi rende-
lőt, közösségi teret, út asz-
faltozásokat, csatornázást 
és számos egyéb beruházást 
terveztünk a költségvetés-
be, miközben több mint 40 
millió forintból üzemeltet-
jük a strandot, 120 millió-
ból a Tapolca Kft-t, továbbá 
helyi autóbusz közlekedést 
tartunk fenn 25 millió fo-
rint költségvetési ráfordí-
tással ...folytatás a 3. oldalon 
2022-ben a költségvetés 24 
százalékát fejlesztésre fordít-
juk címmel…

A költségvetés
elkészítését
hosszú egyeztetési
folyamat előzte 
meg. A javaslatok 
visszaköszönnek a 
tervezetben
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Elsőként adhattam le a 
szükséges ajánlószelvé-
nyeket a kampány első 
napjának délelőttjén a 
tapolcai Választási Iro-
dában- jelentette be mi-
napi ajkai sajtótájékoz-
tatóján Rig Lajos. Az 
egyesült ellenzék helyi 
jelöltje köszönetet mon-
dott segítőinek és a vá-
lasztóknak, továbbá re-
ményét fejezte ki, hogy 
a jó kezdet előremutató 
lesz és tükröződik majd 
a választási eredmények-
ben is.  A körzet jelöltje 
többek között arról be-
szélt, hogy megválasz-
tása esetén költségvetési 
módosító indítványok-
kal szeretné elősegíteni 
a társasházi felújításokat 
és a bérlakás programot.

Rig Lajos egy „korábbi 
sikertörténetet”, a társas-
házak egyharmad állami-, 
egyharmad lakóközös-
ségi-, egyharmad önkor-

mányzati támogatásból 
történő felújítását szeret-
né képviselni a jövőben.  
Elmondta, Ajkán a panel-
program-stopjával sem 
állt le az élet, csak annyit 
változott, hogy az önkor-
mányzat nem egyharmad 
részt vállal a lakóházak 
homlokzatának felújításá-
ból, hanem a felét, így pó-
tolva részben az állami tá-
mogatás kiesését. - Ez egy 
országosan is egyedülálló 
és mintaértékű program 
volt, amelyre Ajka város 
több mint négymilliárd 
forintot áldozott - emlé-
keztetett. Ígéretet tett arra, 
ha április 3-án kormány-
váltás lesz, parlament elé 
viszi az egykor már meg-
valósult „hármas támoga-
tást”.      A bérlakás-prog-
ram országos beindítása 
is Rig Lajos tervei között 
szerepel. Hangsúlyozta, 
egy bérlakás program el-
indítása nagyon fontos 
lenne azoknak a sümegi, 

ajkai és tapolcai embe-
reknek, akik piaci alapon 
nem tudnak lakást bérel-
ni, különösen az önálló 
életet kezdő fiatalok szá-
mára. - Az önkormány-
zatoknak kevés bérlakás 
áll rendelkezésükre, olyan 
helyzetbe kell majd hoz-
ni a településeket, hogy 
tudjanak ingatlanokat 
vásárolni -adott hangot 
véleményének. A sajtótá-
jékoztatón az is elhang-
zott, hogy a képviselő és 
segítői szeretnék Ajkán is 
meghonosítani a Tapol-
cán már bevált modellt, 
azaz a minőségi kórházi 
betegágyakat olyan ott-
honokba kihelyezni, ahol 
a betegellátás egyéb fel-
tételei adottak. - Tapol-
cán ingyenesen negyven 
család részére tudtak 
így ágyakat biztosítani. - 
Ugyanez Ajkán és vonzás-
köretében is működhetne, 
Schwartz Béla polgármes-
terrel már egyeztettünk is 

erről- mondta. A fideszes 
ígéretekről szólva azt 
mondta Rig Lajos, hogy 
sem a 12 éve ígért 8-as út 
négysávosítása, de az ajkai 
kórház fertőző osztályá-
nak felújítása nem történt 
meg azóta sem, ez utóbbi 
esetében „a már rendelke-
zésre álló forrás is eltűnt”. 
A Balaton helyzetéről is 
véleményt fogalmazott 
meg, azt mondta,  ideje 
gátat szabni a „féktelen 
partrombolásnak, a ki-
sajátításoknak, és vissza 
kell adni azokat a lezárt 
partszakaszokat, melyek 
kizárólag csak magán-
érdekeket szolgálnak. A 
téma helyi vonatkozásait 
érintően a Veszprém me-
gye 3-as számú választá-
si körzetének ellenzéki 
jelöltje a badacsonyörsi 
strand példáját említette, 
amelyet a közelmúltban 
beszántottak, és vélhetően 
egy gigantikus beruházás 
helyszíne lesz./tl/ 

Programjának újabb részleteit ismertette sajtótájékoztatóján Rig Lajos 

A tanuszoda ügyében is történt előrelépés
A tervek megvalósításá-
ra a Balatoni Fejlesztési 
Tanács pályázatán frissen 
elnyert 40 millió forint 
és a város által biztosított 
mintegy 25 milliós önrész 
áll rendelkezésre- tájékoz-
tatott Dobó Zoltán polgár-
mester az elmúlt hét pén-
tekén helyszínbejárással 
összekötött sajtótájékoz-
tatón. Puskás Ákos alpol-
gármester kiegészítésként 
elmondta, a régi tenisz-
pálya helyén parkosított 
zöldterület lesz, az idők 

folyamán erősen elhasz-
nálódott focipálya helyén 
pedig egy kisebb pálya és 
egy rugós testedző esz-
közökkel felszerelt felnőtt 
játszótér épül. – A terü-
letet ugyanakkor minő-
ségi módon parkosítjuk 
is, hiszen nagy számban 
ültetünk fákat, cserjéket, 
bokrokat és napvitorlá-
kat is elhelyezünk a hőség 
elleni hatékony védelem 
érdekében. Buzás Gyula, 
a városrész önkormány-
zati képviselője lapunk 

érdeklődésére elmondta, 
hogy az idén megvalósuló 
és minden szempontból 
modernnek számító meg-
újult közösségi tér régi 
vágya az itt élőknek, de 
remélhetően nagyon nép-
szerű lesz a teljes tapolcai 
lakosság körében. A lila 
Y és a barna házak kö-
zött  megvalósuló városi 
uszoda ügyében is történt 
előrelépés a napokban. 
Amint arról a város pol-
gármestere beszámolt, a 
megvalósításért felelős  
Nemzeti Sportközpon-
tok megkapta az építé-
si engedélyt az illetékes 

szakhatóságtól, így újabb 
akadály gördült el a meg-
valósítás elöl. Dobó Zol-
tán hozzátette, az állami 
tulajdonú városi uszoda, 
ha megépül, mintegy há-
rom szint magasságú lesz 
és mindössze 1300 négy-
zetméternyi helyet vesz el 
a zöldterületből. –  Ebben 
a négyzetméter adatban 
pedig már az épülethez 
tartozó parkolók is ben-
ne lesznek- hangsúlyozta. 
(Arra vonatkozóan, hogy 
a tapolcai városi uszoda 
konkrétan mikorra való-
sulhat meg, jelenleg nincs 
információnk.)  /tl/

Balról: Buzás Gyula, Dobó Zoltán és Puskás Ákos

A tervek szerint az új játszótér és közösségi szabadidős 
park minden korosztály számára mozgáslehetőséget 
és minőségi kikapcsolódást nyújt majd, mindezt esz-
tétikus zöld környezetben                                       Fotók:tl
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2022-ben a költségvetés 24 százalékát 
fejlesztésre fordítjuk…
...Folytatás a címoldalról...
Szerteágazó kötelezett-
ségeink és vállalásaink 
ellenére jelentős mér-
tékű tartalék áll a város 
rendelkezésére, amelyre 
méltán lehetünk büszkék- 
fogalmazott. Támogatták 
Tapolca önkormányza-
ti képviselői a személyes 
gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások területén 
a lakhatás költségeihez 
nyújtott, valamint a teme-
tési  támogatás mértéké-
nek emelését. A szülőket 
érintő gyermekétkezteté-
si térítési díjat viszont az 
idei évben változatlanul 
hagyta az önkormányzat. 
A polgármester ez évi 
szabadságtervéről szóló 
előterjesztést elutasította a 
testület. Az előterjesztés-
ben azt az anomáliát vélte 
felfedezni Takács Gábor 
képviselő, hogy a törvény 
úgy rendelkezik, hogy a 
polgármesternek az előző 
évről áthozott szabadsá-
gait legkésőbb a követke-
ző év március 31-ig kell 
igénybe venni, ugyanak-
kor a szóban forgó 72 nap 
előző évekről átvitt, felhal-
mozódó szabadság, egész 
évre leosztva jelent meg a 
tervezetben. A képviselő 
szerint, mindenképpen be 
kellene tartani a törvényt 
és ki kell adni a szabadsá-
got március 31-ig. Dr. Iker 
Viktória jegyző rámuta-
tott, hogy ez a gyakorlat-
ban kivitelezhetetlen. – Ez 
egy jellemző probléma, 
amelyet számos hazai ön-
kormányzatnál észlelnek 
és hozzánk hasonlóan ol-
danak meg- mondta. A 
jegyző véleménye szerint, 
amennyiben a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti 
osztálya a megszavazott 
előterjesztést aggályos-
nak tarja, akkor az visz-
szakerül a testület elé. 
Tóth Bálint úgy reagált, 

szerinte a képviselők nem 
fogadhatnak el egy olyan 
előterjesztést, amely, mint 
fogalmazott,  ” jogilag 
nincs rendben”. Dr. Décsey 
Sándor arra kérdezett rá, 
hogy szándékában áll e a 
polgármesternek kiven-
ni az összességében 111 
nap rendelkezésére álló 
szabadságot. Dobó Zoltán 
válaszában azt mondta, 
hogy igen, de hogy mikor, 
azt számára a mindenkori 
hivatali munka határozza 
meg. Az előterjesztést vé-
gül öt igen szavazat mel-
lett,  hat nemmel szavazó 
képviselő, Tóth Bálint, Dr. 

Décsey Sándor, Bognár 
Róbert, Máté Sándorné, 
Takács Gábor és Horváth 
Gábor ellenszavazatával 
elutasították.  A követke-
ző, a 2022-es évben be-
nyújtott önkormányzati 
pályázatokról szóló előter-
jesztés kapcsán Dr. Décsey 
Sándor képviselő arról ér-
deklődött, hogy miért van 
az, hogy egyes nagyobb 
pályázatoknál a “külső pá-
lyázatíró” Veszprém Me-
gyei Önkormányzat akkor 
is pénzhez jut, ha a pályá-
zatot forráshiányra való 
hivatkozással elutasítják. 
Ez esetben miért nem saját 
szakembereivel végezteti a 

munkát a hivatal? Puskás 
Ákos alpolgármester vála-
szában rámutatott, hogy 
a négy említett pályáza-
tot április 22-ig kell be-
nyújtani, de ezek mellett 
számos pályázaton dol-
goznak a munkatársak, a 
rendelkezésre álló humán 
erőforrás viszont véges ka-
pacitású. Az alpolgármes-
ter szerint, a képviselők 
dönthetnek úgy is, hogy 
a megyei önkormányzat-
tal ne működjön együtt 
az önkormányzat, akkor a 
hivatali apparátusra hárul 
a pályázatok előkészítése, 
megírása és  benyújtása. 
Parapatics Tamás, a Város-
fejlesztési és Üzemeleteté-
si Iroda vezetője kiegészí-
tésül hozzátette, a megyei 
önkormányzat valójában 
nem pályázatíró ezek-
ben az esetekben, hanem 
“területi szereplő”, amely 
egyfajta minőségbiztosí-
tást jelent a pályázatok-
nál, de a pályázat helyben 
íródik. Végül Bognár Ró-
bert képviselő módosító 
indítványával fogadták 
el az előterjesztést a kép-
viselők, miszerint 1 szá-
zalék, de maximum 500 
ezer forintban határozzák 
meg a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnak kifi-
zethető pályázati közre-
működésért járó díjazást. 
Zárásként Buzás Gyula 
képviselő azon indítvá-
nyát foglalta jegyzőkönyv-
be a testület, amelyben 
arra kéri az önkormányza-
tot, hogy a jövőben helyi 
kötelező önkormányzati, 
illetve oktatási feladatot 
ellátó intézményekben 
helyezzenek el adrenalin 
öninjektort, amely élet-
mentő lehet egyes aller-
giás tünetek megjelenése 
esetén.Az indítványt befo-
gadta a testület, a jövőben 
megvizsgálják, hogy mi-
képpen valósítható meg az 
a gyakorlatban. /tl/

Tapolca, Gyulakeszi, és 
Raposka közös önkor-
mányzati hivatalt mű-
ködtet, melynek költ-
ségvetését péntek reggeli 
nyilvános testületi ülésen 
egyhangúlag, igennel fo-
gadta el a három település 
testülete a Tamási Áron 
Művelődési Központ eme-
leti tanácstermében.

Dobó Zoltán polgármester 
az ülést megnyitva emlékez-

tetett, a közösen fenntartott 
hivatal költségét lélekszám 
arányosan viselik az érin-
tett önkormányzatok. Az 
előterjesztésben szerepel, 
hogy 2022-ben összesen 
427 millió 767 ezer forint-
ban határozták meg a közös 
hivatal bevételeinek és ki-
adásinak összegét, a felada-
tokat pedig  58 dolgozóval 
látják el. A köztisztviselői 
illetményalapot a korábbi 
évhez hasonlóan 48.000 Ft-

ban állapították meg, az il-
letménykiegészítés mértéke 
viszont ezen összeg 30 szá-
zaléka, amely 10 százalék-
kal magasabb a tavalyinál. 
A költségvetésről szóló elő-
terjesztést egyhangúlag fo-
gadta el a tapolcai testület, 
a Bolla Albert polgármester 
vezette  raposkai képvise-
lők, továbbá Orbán József 
polgármester és Gyulakeszi 
önkormányzatának képvi-
selői is. /tl/

Elfogadták a közös hivatal költségvetését

Támogatták
a tapolcai
képviselők
a szociális lakhatás
költségeihez 
nyújtott
hozzájárulást,
valamint a temetési
támogatás
mértékének
emelését is

Toroczkai László, a Mi 
Hazánk Mozgalom el-
nöke és Számadó István 
helyi jelölt  tartott sajtó-
tájékoztatót, majd lakos-
sági fórumot Tapolcán, 
a VOKE Batsányi János 
Művelődési Központnál 
az elmúlt hétvégén.

Országjárásának tapolcai 
helyszínén a  pártelnök 
hangsúlyozta, a Mi Hazánk 
Mozgalom működését a 
média elhallgatása és poli-
tikai provokációk kísérik, 
ennek ellenére jól halad-
nak az aláírás-gyűjtések-
kel. – A célunk nem csak 
az, hogy napokon belül le-
adjuk az országos listánkat, 
hanem a szükségesnél jóval 
több választókerületben 
tudjunk jelöltet állítani, 
a cél természetesen a 106 
jelölt- mondta.  Toroczkai 
László nyomatékosította, 
pártjának semmi köze a 

Fideszhez, az ezzel kapcso-
latos hamis információk, 
híresztelések azt mutatják, 
hogy ma már mindkét ol-
dal fél a Mi Hazánktól. – 
Matematikailag kiszámol-
ható, ha egy harmadik erő 
bekerül, akkor sem a Fi-
desz, sem a balliberális ol-
dal nem fog tudni kényel-
mesen kormányozni. Ami 
felháborító, hogy velünk 
ellentétben sem a Fidesz-
nek, sem a másik oldalnak 
nincs felmutatható prog-
ramja- állította Toroczkai.  
Újságírói kérdésekre vá-
laszolva a pártelnök és 
Számadó István helyi kép-
viselőjelölt  is azt a választ 
adta, hogy a Mi Hazánk 
Mozgalom semmilyen kö-
rülmények között nem lép 
vissza, sem Rig Lajos, sem 
dr. Navracsics Tibor javára. 
Az elnök szerint ezt a párt 
etikai szabályzata sem en-
gedné meg. /tl/

Toroczkai Tapolcán kampányolt

Számadó István jelölt és Toroczkai László elnök Fotó: tl

Dr. Görcsös Mihályné 
dr. Takáts Gizella nyu-
galmazott pedagógus, 
író, költő hamarosan új 
verseskötettel lepi meg a 
helyi olvasókat, barátait, 
tisztelőit. A  kötet címe: 
Ember az édenkertben. 
Az alkotó nem egészen 
egy év leforgása alatt írta 
meg és foglalta kiadvány-
ba legfrissebb munkáját, 
amely várhatóan március 
közepére jelenhet meg.

– Tavasszal megtámadtak 
a múzsák- mosolygott a 
szerző. – Mindennapi te-
endőim mellett, gyakran 
napi négy-öt vers is szü-
letett, amelyeket kedvem 
és a téma szerint  szerint 
különböző versformák-

ban írtam. Az egyik köl-
teményem például egy 
ritka XIII. századi balla-
daforma, amely a hazai 
költészetben kizárólag 
csak Babitsnál jelent meg 
– árulta el Gizi néni, majd 
hozzátette, az említett ver-
set például egy gyomlálás 
közben elszenvedett és el-
gennyesedett tüskeszúrás 
fájdalmai és kórházi kál-
váriája ihlette. – A téma 
ellenére a Tüske ballada 
humoros lett, nevetés-
re ingerlő. Persze a többi 
versnek  is van valóság-
magja, leginkább egy-egy 
szép természeti jelenség, 
amely végül, a  számom-
ra oly kedves diszticho-
nokba, hexameterekbe, 
rendeződik jambusok, 
daktilusok és spondeusok 
által - mondta el lapunk-
nak Dr. Görcsös Mihályné 
dr. Takáts Gizella, a ta-
polcaiak Gizi nénije, aki 
már alig várja, hogy vég-
leges formát öltsön a szép 
küllemű könyv és méltó 
helyszínen, bővebben is 
bemutathassa azt szeretett 
olvasóinak./tl/

“Tavasszal megtámadtak a múzsák”
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Az évszázadokon át kró-
nikákban megőrzött, 
vagy éppen szájról-száj-
ra terjedő magyar mese- 
rege-,  és mondavilág 
egy olyan kulturális és 
nemzeti kincs, amely 
száműzött erdélyi  írónk 
munkásságát sem hagy-
ta érintetlenül. A Wass 
Albert Zenés Irodalmi 
Emlékestek legújabb elő-
adása ennek, a magyar-
ság hőstörténetét szép 
irodalmi keretbe foglaló 
munkásságnak szentelt 
bő két órát a  Tamási Áron 
Művelődési Központban 
a napokban. Az előadás 
látványos, kreatív díszle-
tek között zajlott és népes 
prózai, táncos és zenész-
gárdát vonultatott fel. Az 
irodalmi est célja és üze-
nete egyértelmű volt és 
a hosszantartó taps sem 
maradt el. 

Az előadás előtti percek-
ben elhangzott, a Mondák, 
regék, szép emlékek című 
előadás létrejöttét a Wass 
Albert Könyvtár és Múze-
um által elnyert TOP-os pá-
lyázati forrás segítette.

Dr. Décsey Sándor igazgató 
köszöntőjében emlékezte-
tett, a civil kezdeménye-

zésből létrejött, teltházas 
előadásokban kiteljese-
dő  Wass Albert irodalmi 
emlékesteknek már több, 
mint tíz éves hagyománya 
van Tapolcán. – Néhány 
éve intézményesítettük ezt 
a programot, hogy a ko-
rábbinál magasabb szintre 
emelhessük. Ez azonban 
csak technikai előnyöket 
jelent a produkció számá-
ra, hiszen a mai napig az 
előadások szervezői, ösz-
szeállítói és előadói  azok, 
akik elvarázsolnak min-
ket- hangsúlyozta. A Wass 
Albert est rendezője Berta-
lan Csaba ezúttal egy régi 
szép gyermekkori emléket 
idéző irodalmat vett le a 
polcról.  Közelebbről a ma-
gyarság ősi regéit és mon-
dáit, amelyek a műsor for-
gatókönyve szerint, a szép 
emlékeken és olvasmány-
élményeken túl  arra is jók, 
hogy akaratlanul megszó-
lítsuk vele a jövő nemze-
dékét, elvetve a nemzeti 
önbecsülés, a hősi kiállás, 
a hazaszeretet, az együvé 
tartozás érzésének magvait 
a lelkükben. A csodaszar-
vas legendáját, Hunor és 
Magor történetét, vagy a 
legyőzhetetlen hun vezér, 
Attila király kardjának le-
gendáját. Lehel példáját, aki 

kürtjével lesújtva bosszulja 
meg a cselvető ellenség 
győzelmét. A Szent Korona 
csodatételei, vagy éppen a 
szentté avatott László ki-
rály nemes tettei szép pél-
dát adnak arra, hogy a ma-
gyarság regéi és mondái, ha 
nem is tudományos tények, 
de mindenképpen kulturá-
lis értékeket és példaadó, 
identitást jelentő történel-
mi örökségek, amelyeket 
a helyükön kell kezelni. 
Wass Albert gyönyörű stí-
lusban feldolgozta ezeket 
az ősi történeteket és kora 
olvasói kezébe adta. 2022 
februárjában, az erdélyi 
gróf, író, költő nevével 
fémjelzett tapolcai zenés-
irodalmi est létrehozói mű-
vészi tánckoreográfiákkal, 
jó színészi teljesítménnyel, 
az élőben megszólaló ének 
és hangszeres zene és nem 
utolsó sorban kreatív, mű-

vészi igénnyel megalkotott 
mozgóképes díszletvilág 
segítségével tették szemlé-
letesebbé a romantikusan 
szép és dicsőséges múlt 
krónikáit. Az előadás vé-
gén a hálás közönség hosz-
szantartó tapssal köszönte 
meg a produkciót minden 
szereplőnek: az irodal-
mi részleteket tolmácsoló 
Frang Istvánnak, Havasi 
Gábornak, Korponai Kit-
tinek, Kovács Melindának 
és Sárközi Viviennek. A 
táncos betéteket és mű-
vész koreográfiákat a Bán 
László vezette Batsányi 
Táncegyüttesnek. A ze-
nekar fülbemászó dalait, 
profi játékát Nagy Imré-
nek (ének), Májer Editnek 
(ének, fuvola), Balikó La-
urának (hegedű), Király 
Emőkének (hegedű), Ro-
mán Ivánnak (billentyűk, 
hegedű), Horváth Ferenc-

nek (ütőhangszerek), Sin-
kovics Kristófnak (fúvós 
hangszerek), Horváth Pé-
ternek szólógitár, Szabó 
Zsoltnak (basszusgitár) és 
Tánczos Rékának. A fiatal 
srácoknak, Bíró Gergőnek 
és Ifjú Zalánnak, édesany-
jukat alakító, Frang Vivi-
ennek, a mesélő szerepét 
Antalóczy Zoltánnak, az 
összeállítást, a rendezést 
Bertalan Csabának, a mű-
vészi háttérképeket és vi-
deókat pedig Vercz Róbert-
nek és Mayer Richárdnak. 
A támogatóknak is járt 
a köszönet, köztük a vá-
ros önkormányzatának,a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ dolgozóinak és a 
Tapolcai Média Kft-nek. 
/A teljes műsort a Tapol-
cai Média élőben közvetí-
tette facebook oldalán és 
jelenleg is megtekinthető 
ugyanott/  /Töreky L./

Attila kardja, Emese álma, Lehel kürtje, Szent László 
legendája… zenében, táncban, versben és prózában

A csodaszarvas legendája is megelevenedett a színpa-
don                                                              Fotók: Töreky László
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A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban tartotta 
idei szalagavatóját a Ba-
tsányi János Gimnázium 
és Kollégium február 11-
én. A szülők, hozzátarto-
zók, vendégek védettségi 
kártyával és maszkban 
figyelhették az iskolai 
ünnepséget a nézőtérről, 
amelyre hagyományosan 
meghívták a tankerület 
és Tapolca képviselőit, a 
város vezető hivatali tiszt-
ségviselőit is. Idén ötven-
négy tanuló mellére került 
fel az elmúlt négy iskolai 
évre emlékeztető szalag 
és a báli tánc is egész biz-
tosan szép emlék marad a 
vendégek, a pedagógusok 
és a diákok számára egy-
aránt.

Az iskolai rendezvény részt-
vevőit Herczeg Réka 11/A 
osztályos tanuló köszön-

tötte, majd Varga Tiborné 
szólt  Riba Erzsébet és Ács-
né Ravasz Éva osztályfőnö-
kök tanítványaihoz, az idén 
érettségiző osztályokhoz. 
Elmondta, hogy hosszú, 
várakozással teli, szoron-
gásos időszakot tudhatnak 
maguk mögött a gimnazis-
ták, de a rendkívüli körül-
mények ellenére is érdemes 
örülni ennek az ünnepi 
napnak. – Most együtt ün-
nepelhettek családotokkal, 
barátaitokkal, akik végigkö-
vethetik utatok egy fontos 
állomását, a szalagfeltűző 
ünnepséget. Az elmúlt idő-
szak megtanított bennete-
ket az alkalmazkodásra és 
örülni annak, aminek lehet. 
Célokat tűztetek ki, jövőké-
pet állítottatok magatok elé, 
érettségire jelentkeztetek és 
most bizonyítanotok kell, 
hogy mindezeket képesek 
vagytok megvalósítani is- 

mondta az igazgatónő, aki 
szerint hosszú, gyakran 
akadályokkal tűzdelt, de 
örömteli, sok tapasztalatot 
hozó út vár a végzősök-
re. – Ezen az úton kísérjen 
el bennetek mindaz, amit 
tanáraitoktól, szüleitektől, 
társaitoktól kaptatok a kö-
zépiskolai évek alatt. Kö-
szönjétek meg nekik a ka-
pott tudást, a gondoskodást 
és kívánom, hogy idővel 
mindaz, amit megtanul-
tatok, végül bölcsességgé 
összegződjön bennetek- fo-
galmazott Varga Tiborné. 
Dobó Zoltán a város nevé-
ben üzent a végzősöknek. 
Arra kérte őket, hogy igye-
kezzenek úgy megélni ezt a 
napot, hogy idős korukban 
is jó érzéssel tudjanak visz-
szaemlékezni rá. – Ünnepel 
az iskola közössége, hogy 
ötvennégy diákja eljutott az 
életnek és  tudásnak erre a 

szintjére, hogy eljutottatok 
a felnőtt élet küszöbére. 
Ünnep ez a tanulóknak, a 
tanároknak, a szülőknek 
egyaránt. Mindezt azonban 
nem szabad magától érte-
tődőnek tartani. Az elmúlt 
években tanúsított törődést, 
szeretetet, a tudás átadását 
köszönjétek meg azoknak, 
akik igazán megérdemlik- 
üzente az idei gimnáziumi 

szalagavató ünnepeltjeinek 
a város polgármestere. A 
szalagfeltűzést és a báli tán-
cot megelőzően,  a 11. év-
folyam nevében Kötéljártó 
Napsugár tanuló szólt a vég-
zősökhöz, az idén  búcsúzó 
osztályközösségek képvi-
seletében pedig Magi Ber-
nadett 12/A osztályos diák 
értékelte és köszönte meg a 
gimnáziumi éveket. /tl/

Végzős batsányisok nagy ünnepe

Varga Tiborné igazgató Riba Erzsébet osztályfőnök 
kosztümjére tűzi fel a szalagot                                 Fotó: tl

Munkatársai, a Baptista 
Szeretetszolgálat vezetői  
és a tapolcai városvezetés 
jelenlétében búcsúzott a 
pályától a napokban Szol-
lár Gyula,  a Széchenyi Ist-
ván Baptista Középiskola 
igazgatója.

Anda Lajos megbízott igaz-
gató méltatásában rámu-
tatott,  egy olyan ember 
kezdi meg nyugdíjas éveit, 
aki döntő mértékben ha-
tással volt arra, hogy az 
iskola mára mivé lett, mi-
lyen a képzési szerkezete, a 
munka minősége, a szerve-
zeti kultúrája, értékvilága. 
Elmondta, Szollár Gyula 
1984 óta, tehát 38 éve meg-
szakítás nélkül e falak kö-

zött dolgozott és rendkívüli 
életpályát mondhat magá-
énak…- 5 éves gyakorlati 
oktatásvezetői és 15 éves 
igazgatóhelyettesi beosz-
tást követően lett 2009-től 
igazgató. Vezetése alatt az 
iskolai teljesítménymutatók 
javultak, az érettségi-, szak-
mai vizsgák eredményei, a 
központi mérések mutatói 
évről évre meghaladták az 
országos átlagot.  Már ifjú 
tanárként, majd vezetőként 
részese, motorja volt az is-
kolai innovációknak, annak 
az evolúciónak ami a má-
hoz vezetett.  Gyula mind a 
tanári mind a vezetői mun-
káját nagy felelősséggel, 
elkötelezettséggel végezte, 
a vezetői és az intézményi 

tanfelügyelet elismerően 
állapította meg a belső fo-
lyamatok szervezettségét, 
eredményességét, de Ta-
polca város önkormány-
zata is többször kifejezte 
elégedettségét-fogalmazott 
Anda Lajos. Elhangzott, 
Szollár Gyula igazgató 
szisztematikusan irányítot-
ta, felügyelte a mindenna-
pi munkát, megkövetelve 
a pontosságot, a tervszerű-
séget, a tanulóközpontú-
ságot, fontosnak tartotta a 
személyes példamutatást, 
nem szerette a szőnyeg alá 
söpörni a problémákat.  
– Személyes vezetői tu-
lajdonságai közül kiemel-
kedő a határozottsága, a 
következetessége. Sokat 

tett a belső kohézió növe-
léséért, az együttműködést 
akadályozó tényezők meg-
szüntetéséért, egészséges 
csoportszellem kialakításá-
ért. „Higgyétek el, nagyon 
fontos az egységes fellépés 
– mantrázta szinte minden 

értekezleten. Az iskolakö-
zösség nevében szeretném 
megköszönni az iskolához 
való lojalitásodat, több 
évtizedes eredményes pe-
dagógiai és vezetői mun-
kádat- zárta gondolatait 
Anda Lajos. /tl/

Meleg szavakkal méltatták az igazgatót

A nyugdíjba vonuló Szollár Gyula igazgató 38 éven ke-
resztül dolgozott a Széchenyi iskolában Fotó: helysz. felv
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Hangodi László tör-
ténész, főmuzeológus 
tollából született és a 
Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum, illetve a Ta-
polcai Városi Múzeum 
kiadásában jelent meg 
a napokban a Tapolca 
város I. világháborús 
emlékkönyve 1914-1918 
– című helytörténeti 
kiadvány. A könyv mi-
napi bemutatója az el-
múlt időszak egyik leg-
nagyobb érdeklődésre 
számot tartó könyvtári 
eseménye volt. A kiné-
zetében és tartalmában 
is igényes mű Tapolca 
első világháborús min-
dennapjaiba nyújt bete-
kintést, miközben meg-
ismerhetjük a frontot 
megjárt katonák szemé-
lyes sorsát, korabeli le-
velezését és szinte min-
den mást,  ami az első 
világháború helytörté-
neti vetületei kapcsán 
menthető és megőrzésre 
érdemes volt az elmúlt 
évtizedekben.

– Ez a gazdagon illuszt-
rált,  562 oldalas mű Ta-
polca város, az itt lakók 
és frontokon szolgálatot 
teljesítők első világhábo-

rús történetét dolgozza 
fel párhuzamosan az első 
nagy háború történeté-
vel. Könyvtárunk, múze-
umunk számára ez a nap, 
ez a könyvbemutató egy 
ünnep- fogalmazott kö-
szöntőjében Dr. Décsey 
Sándor igazgató, aki 
örömmel konstatálta a 
kiadvány és szerzője iránt 
megnyilvánuló nagyfo-
kú érdeklődést. Hangodi 
László beszélgetőpart-
nere Mayer Jácint, a HM 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum osztályvezető-
je, a szerző tanítványa, 
a “tanár úr” vezetésével 
működő honismere-
ti szakkör hajdani tagja 
volt. Mayer Jácint szerint 
a könyvbemutató fősze-
replője aligha szorul rész-
letes bemutatásra, hiszen 
25 éve dolgozik a városi 
múzeumban, rendkívül 
termékeny szakmai élet-
utat mondhat magáénak 
és szinte minden tapolcai 
előtt jól ismert a tevé-
kenysége. Felvezetőjében 
rámutatott,  az I. világhá-
borút és annak tragikus 
következményeit a ma-
gyar társadalom a világ-
égést követően nem tud-
ta feldolgozni, később a 

II. világháború utáni idő-
szak sem hozott enyhü-
lést e téren. Egyfajta fel-
lendülést jelentett viszont 
az első világháború köz-
elmúltbeli centenáriuma, 
amikor is elkezdődtek a 
háború veszteségeinek, 
áldozatainak összegzé-
sei, a hősi emlékművek 
megújulása, a katonai 
sírok felújításai ország-
szerte. Hangodi László 
most napvilágot látott 
kötete részben helytörté-
neti kiegészítése ennek a 
folyamatnak, azonban a 
szerző már évtizedekkel 
ezelőtt elkezdte a mun-
kát. A könyv ebben a for-
mában ma már nem szü-
lethetne meg, hiszen az 
első világháborút meg-
járt riportalanyok közül 
ma már senki sem él, ők 
még a nyolcvanas évek-
ben mesélték el történe-
tüket. Közben Hangodi 
László megjárta a világ-
háború magyarok szá-
mára fontos helyszíneit, 
terepmunkákat végzett 
Olaszországban és végig-
járta a galíciai, erdélyi, 
szerbiai hadszíntereket 
is.A város főmuzeoló-
gusa a  téma iránti elkö-
telezettségét családjától, 

ifjú éveiből eredeztette. 
Elmondta, a szájról-száj-
ra terjedő világháborús 
történésekről, a  déd-
apáiról, Hangodi Tamás 
tüzér-közlegényről és 
Baranyi János tüzér-sza-
kaszvezetőről szóló csa-
ládi legendáriumok már 
korán megragadták. A 
gimnazista évek nyarain 
fáradhatatlanul készítette 
interjúit, mire leérettsé-
gizett 300 órányi hang-
felvétel volt a birtokában 
a második világháborút 
megjárt öregektől. – A 

Gulyás testvérek Én is jár-
tam Isonzónál című film-
jét ez időben egy májusi 
napon volt szerencsém 
megnézni a városi mo-
ziban, a film gyakorlati-
lag a moziszékbe gyöke-
reztetett. Kis matekozás 
után jött a gondolat, ha 
a Gulyás testvérek talál-
tak élő első világháborús 
katonákat, akkor nekem 
is sikerülhet… – emléke-
zett vissza a könyv fontos 
fejezeteit adó interjúk el-
készítésének időszakára a 
szerző.  /Töreky L./ 

Három évtizednyi helytörténészi elkötelezettség egy kötetben

Mayer Jácint (jobbról) a könyv keletkezésnek előzmé-
nyeiről, illetve személyes motivációiról is megkérdezte 
a szerzőt                                                                          Fotó: tl
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Elindult a tavaszi idény a 
megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokságban, ahol a 
TIAC három mérkőzésből 
4 pontot szerzett. 1 vere-
ség, 1 győzelem és 1 dön-
tetlen az eddigi mérleg.

Párhuzamosan az edzések-
kel, U17 és U20 korosz-
tályokban futsal bajnoki 
mérkőzéseket játszottak és 
játszanak a fiatalok, így a 
keretek egy része teremben 
focizott, másik fele a pályán 
dolgozott. -Sajnos a körül-
mények csak az első héten 
voltak kegyesek hozzánk, 
utána több megbetegedés, 
karantén hátráltatta a fel-
készülést. – mondta Dob-
ján Krisztián a Tiac VSE 
szakmai vezetője, a felnőtt 
csapat trénere. -Hiába pró-
báltunk 4-5 foglalkozást 
tartani egy héten, a létszám 
6-8 főnél csak egy-két al-
kalommal volt több, arra 
is akadt példa, hogy be-
tegség vagy az időjárás vi-
szontagságai miatt edzést 
kellett lemondanunk. Az 
alacsony részvételi arány 
hatására kettő felkészülé-

si mérkőzést tudtunk csak 
lejátszani a felnőtt csapat-
tal. Először Celldömölkön, 
Vas megye listavezetőjével 
szemben értünk el 1:1-es 
döntetlent, majd Balaton-
füred otthonában szenved-
tünk 6:0 arányú vereséget. 
Sajnos mindegyik találko-
zón több ifjúsági játékos 
szerepeltetésével tudtunk 
csak megfelelő létszámban 
pályára lépni, igaz a fiata-
lok remekül megállták a 
helyüket. A Balatonalmádi 
elleni mérkőzést megelő-
zően fordult először elő 
a felkészülés során, hogy 
szinte a teljes kerettel edz-
hettünk és a mérkőzésre 
is majdnem mindenki el 
tudott utazni. Jelenleg már 
csak a házi gólkirályunk 
Tóth Marcell, a kapusunk 
Für Attila, védekező játé-
kosunk Pölczmann Marcell 
és sokoldalú támadó kö-
zéppályásunk Szabó Márk 
nem végez teljes értékű 
edzésmunkát. Külön öröm, 
hogy sérüléséből vissza-
tért a tavalyi gólkirály Kiss 
János, illetve hosszú kiha-
gyás után ismét teljes ér-

tékű munkát tud végezni 
a térdműtéten átesett Vers 
Máté is. Felkészülésünk az 
elmaradt mérkőzések pót-
lása alatt is tart, heti 4 fog-
lalkozás és hétvégi bajnoki 
vár a fiúkra. A kiegészített 
keretünk a felkészülés be-
fejezése után egyértelmű-
en a dobogó megszerzését 
tűzte ki célként a tavaszi 
szezonban. – mesélte a 
felkészülésről az edző. Ba-
latonalmádiban egy őszről 
elhalasztott bajnoki mér-
kőzést játszottak. Sajnos 
nem várták túl kedvezően a 
találkozót, betegségek, ka-
ranténok miatt alig tudtak 
edzeni a felkészülés során, 
ezért hét közepén még az 
újabb halasztás is felmerült 
bennük, végül mégis vállal-
ták, hogy pályára lépnek.  – 
A kezdeti percek tapogató-
zása után az első félidőben 
többnyire csapatunk uralta 
a találkozót, az előjelek el-
lenére meglepően magabiz-
tosan és tetszetősen járattuk 
a labdát, melynek ered-
ményeképpen a vezetést is 
megszereztük a sérüléséből 
visszatérő Kiss János talá-

latával. Fordulás után min-
den energiát mozgósítottak 
a hazaiak, de helyzetet nem 
sikerült kialakítani, azon-
ban a számos, rendkívül 
veszélyes ellentámadásaink 
egyikéből sem sikerült nö-
velni az előnyt. Az utolsó 
húsz percben csapatunk 
erőnléti problémái kiütköz-
tek játékunkon, rengeteg 
kapu előtt eladott labda, 
pontatlan átadás követte 
egymást, sajnos a frissítő 
cserék sem tudták megaka-
dályozni azt, hogy előbb 
egyenlítsen, majd az utolsó 
másodpercekben egy saját 
térfélen eladott labda után a 
győzelmet is megszerezze a 
hazai csapat. Összességében 

az idény első mérkőzésén 
mindkét csapat meglepően 
nagy iramban, élvezetes, de 
kevés helyzetet hozó, magas 
színvonalú találkozót ját-
szott egymással. A jobb fel-
készülésének köszönhetően 
óriási szerencsével ugyan, 
de talán megérdemelten 
nyerte meg döntetlen szagú 
rangadóját a Balaton- parti 
együttes. Egy héttel később 
egy ugyancsak elmaradt 
mérkőzést pótoltak, hazai 
pályán 4:1-re verték Cse-
tény együttesét. Az első, 
rendes menetrend szerint 
lejátszott meccsen a Tihany 
FC látogatott Tapolcára, 
ahol 0:0-s döntetlen szüle-
tett. /hg/

Továbbra is a dobogó elérése a cél

A TIAC labdarúgó csapata felkészült a szezonra   Fotó: hg

A Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Isko-
la és a Tapolca Vívóklub 
stratégiai partnerségi 
együttműködési megál-
lapodást kötött, terveik 
szerint a jövőben, a min-
dennapos testnevelés ré-
szét képezi majd a vívás.

A korábbi években is jelen 
volt már a vívás az isko-
lában, ekkor még szakkör 
keretein belül. – Tárgya-
lásokat kezdeményeztünk 
a Tapolca Vívóklubbal és 
megvizsgáltuk, milyen 
formában lehet megva-

lósítani a mindennapos 
testnevelés keretein be-
lül a vívásoktatást. Az a 
megtiszteltetés ért minket, 
hogy a Vívóklub az általá-
nos iskolák közül minket 
választott és nemrég aján-
dékkal, egy csocsóasztallal 
lepett meg minket. Intéz-
ményünk gyorsan reagált 
a megkeresésükre és a leg-
nagyobb létszámmal in-
dult meg a sulivívás isko-
lánkban,  tanulóink közül 
sokan már a vívóterembe 
is járnak edzésre. – mond-
ta, a stratégiai partnerségi 
együttműködési megál-
lapodás aláírása okán, 
Rohály János, a Nagybol-
dogasszony Római Katoli-
kus Iskola igazgatója. Jelen 
pillanatban, alsó tagozaton 
szakkör keretében járnak 
a diákok vívásoktatásra és 
a második félévben a fel-

ső tagozatos tanulók is, a 
mindennapos testnevelés 
keretein belül 3-3 foglal-
kozáson ismerkedhetnek a 
sportággal, tehát az öt test-
nevelés órából, három hé-
ten keresztül egyet a vívás 
tesz ki. – Nem várt sikerrel 
működik az iskolavívás. 
Külön köszönjük az intéz-
ménynek és a szülői mun-
kaközösségnek és annak 
vezetőjének, hogy ilyen 
aktívan állt az ügy mellé. 
Nagy öröm számunkra, 
hogy az iskolában vívó 
tanulók 30-35 % -a már a 
vívóteremben is edz, ez a 
célunk, minél több gyere-
ket elhívni a terembe, hi-
szen az iskolában csupán 
a vívás megszerettetése, 
az alapok megismertetése 
a cél – fejezte ki örömét 
Kovács Balázs, a Tapolca 
Vívóklub elnöke. /hg/

Szorosabbra fűzték az együttműködést

Kovács Balázs elnök és Rohály János igazgató Fotó: hg

Innopan Kupa néven ren-
dezték meg a VIII. tollas-
labda versenyt a Csermák 
József Rendezvénycsar-
nokban a napokban.

A Dunántúl minden részé-
ről érkeztek versenyzők, 
sokan évről évre visszatér-
nek. 62 nevező, 7 verseny-
számban, 134 mérkőzésen 
mérte össze tudását a kilenc 
órás versenyen. -Minden 
versenyző indulócsomagot 
kapott, melyeket szponzo-
rok segítségével állítottunk 
össze. A rendezvényt Dobó 
Zoltán polgármester és Papp 
Róbert az InnoPan Tech Kft. 
kereskedelmi vezetője nyi-
totta meg. Az idei verseny 
különlegessége, hogy a fér-
fiaknál külön versenyszám-
ban indulhattak az ország 
élvonalába tartozó tollas-
labdázók is, emelve a torna 
színvonalát. Játékukat nagy 

érdeklődéssel figyelte a kö-
zönség. A tapolcai indulók 
közül legeredményesebben 
Gombkötő Richárd szere-
pelt, vegyes párosban a do-
bogó második fokán végzett. 
Pető Mónika női egyéniben 
4. helyezett, női párosban 
Csapó Mónika – Kovács 
Alíz 4. helyezett lett. Kassai 
Balázs, Orbán Péter és Tőkés 
András férfi II. egyéniben, 
Szabó László – Gombkö-
tő Richárd férfi párosban a 
legjobb nyolc közé jutott. – 
tudtuk meg Gyarmati Zol-
tánnétól. A dobogósok ér-
tékes ajándékokat kaptak. A 
Tapolcai Tollaslabda és Fal-
labda Sportegyesület tagjai 
közül többen aktívan részt 
vettek a verseny előkészíté-
sében és lebonyolításában. 
Megérte a befektetett mun-
ka, mert a verseny jó hangu-
latban pozitív visszhanggal 
zárult. /hg/

Sikeres tollaslabdaverseny

Tapolcai ezüstérem is született vegyespárosban Fotó: hg
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