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Országgyűlési választás 2022
“Átbeszéljük, hogy hol és miben tudok segíteni”

Polgármesteri köszöntő, városi kitüntetések átadása,
a Tapolcai Musical Színpad előadóinak produkciói,
majd zenés, ünnepi állófogadás szerepelt Tapolca Város Napja programjában április elsején, pénteken este.
Tapolca ötvenhat évvel ezelőtt, 1966. március 31-én
kapta vissza városi rangját és 1977. április elsején, tehát 45 éve egyesült Diszellel. Idén Németh László személyében új díszpolgára lett Tapolcának, rajta kívül
még kilenc arra érdemesült tapolcait és egy vállalkozást tüntettek ki a várossá válás alkalmából. ... Írásunk
a 4. oldalon...
Fotók: tl

Dr. Navracsics Tibor lett
a 2022-es országgyűlési
választások győztese a
Veszprém megyei 3-as
számú választókerületben. A Fidesz-KDNP
jelöltje a szavazatok
közel 90 százalékos feldolgozottsága mellett,
gyakorlatilag
biztos
győztesként adott interjút a Tapolcai Médiának
a párt helyi irodájában
április 3-án, késő este.
Ekkorra már legerősebb
helyi politikai ellenfele,
Rig Lajos, az egyesült
ellenzék jelöltje is gratulált a győzelméhez. ...
Cikkünk a 3. oldalon...

Dr. Navracsics Tibor és a helyi Fidesz-KDNP kampánystáb győzelmet ünnepel Tapolcán
Fotó:tl

56 éve kapta vissza városi
rangját Tapolca
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HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT - OKTATÁS

Vitatott, de támogatott pályázati együttműködés a megyei önkormányzattal
A március 21-i nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülésen a
tapolcai képviselők túlnyomó többsége három
ellenszavazat mellett támogatta a város a TOPPlusz pályázataihoz kötődő
együttműködési
megállapodás aláírását
a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Az ülésre meghívták Dr. Imre
László megyei főjegyzőt
is, hogy a döntéshozók
több és részletesebb információkhoz jussanak,
illetve mérlegelhessék,
hogy hátrányt, vagy inkább előnyt jelent-e az
együttműködés a város
számára. Ezen kívül a
képviselők elfogadták a
2022-es városfejlesztési
projektek közbeszerzési
tervét, a Szivárvány óvoda augusztusi átadását
az egyháznak, és egyebek
mellett döntés született
a Bárdos Lajos Általános
Iskola műfüves pályája
felújításához szükséges
önrész biztosításáról is.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
a használati szerződés, az
átadás- átvételi megállapodás, valamint a fenntartói
jog átadásával kapcsolatos
egyéb
dokumentumok,
nyilatkozatok
aláírására a Tapolcai Kertvárosi
Óvoda intézményátszer-

vezése, alapító okiratának
módosítása tárgyában. A
döntés szerint, 2022 augusztusától hivatalosan a
Veszprémi Főegyházmegye működtetésébe kerül a Tapolcai Kertvárosi
Óvoda Szivárvány Tagintézménye. A határozatban
foglaltak alapján, a város
önkormányzata az óvodai
épületet, a hozzá tartozó
közterületet, játszóudvart,
valamint a leltár szerinti
ingóságokat 2022. augusztus 1. napjától-2025. július
31. napjáig térítésmentesen használatba adja a
Veszprémi Főegyházmegye részére, a használati
szerződés megkötésévelszavazták meg egyhangúlag az illetékes bizottságok,
majd a testület tagjai is.
Négy nagyobb, jelentős
forrásigényű
pályázaton indul a város a Terület- és településfejlesztési
Operatív Program Plusz
pályázatain a jövőben.
Korábban a testületben
vita alakult ki arról, hogy
vajon érdemes-e a megyei
önkormányzattal együttműködési megállapodást
kötni a TOP-os projektek
előkészítő feladatainak ellátására a pályázati összeg
1 százalékáért, hiszen a
pályázatok koordinálására
saját apparátussal rendelkezik a város, másrészről a
magas pályázati összegekből következő tekintélyes

díjazás akkor is jár a megyei önkormányzatnak,
ha a tapolcai pályázatok
nem nyernek. (A megyei
önkormányzat a város
önkormányzatának azon
“ajánlatát” is elutasította,
hogy projektenként 500
ezer forintértékben maximálják a megyei önkormányzatnak kifizethető
összeget.) Dr. Imre László
főjegyző meghallgatását és
érvelését követően, végül a
korábbi elutasító döntést
felülbírálva, a szerződés
megkötése mellett tette le
voksát a testület, nagyobb
esélyt látva így a pályázatok sikerére. A testületből ezúttal hárman, Dr.
Décsey Sándor, Tóth Bálint
és Takács Gábor képviselők nemet mondtak az
előterjesztésben felvázoltakra, ők továbbra is pénzügyileg
kockázatosnak
tartják az együttműködés
megkötését.
Egyhangúlag elfogadta Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a
fizetőparkolók 2021. évi
üzemeltetéséről. A fizetőparkoló helyekre vonatkozó 2022. évi bérleti díjat
14.250.000 Ft + Áfa, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó 2022. évi takarítási
díj mértékét 900.000 Ft +
Áfa összegben határozták
meg. Megszavazták a kép-

viselők a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola udvarán még 2013-ban létesített 924 négyzetméteres
műfüves pálya felújításához szükséges forrás közel
1.6 millió forint összegű
önrészének biztosítását.
A jövő tervei között szerepel egy Tapolca és Sümeg
közötti, külön nyomvonalon futó kerékpárút létesítése. Tapolca településrendezési eszközei a fent jelölt
kerékpárutat nem tartalmazzák, ezért a kapcsolódó településrendezési
eszközök módosításának
megkezdését is támogatásról biztosította a képviselő-testület.
Támogatást kapott a képviselőktől a város 2022es közbeszerzési terve is,
amely érinti a hamarosan
elinduló útrekonstrukciós
és aszfaltozási munkákat,
a Malom-tó és környezete
infrastrukturális fejlesztését, Tapolca belterületi
csapadékvíz hálózat rekonstrukciójának munkálatait, illetve a Kazinczy
téren, a (fűtőmű melletti)
közösségi tér korszerűsítését is. /Töreky L./

Jobb asztalok és székek a kazinczys diákok számára
Megközelítőleg 80 darab
jó állapotú és minőségű
iskolai padot és azokhoz
tartozó székeket kapott
térítésmentesen,
tehát
adományként a napokban
a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Tagintézmény. Ahogy
korábban, most is a jó németországi kapcsolatokkal rendelkező tapolcai
Sándor László és Rig Lajos országgyűlési képviselő együttműködésének
és kapcsolatainak eredményeként érkezhetett a
szállítmány Tapolcára.
Nem ez az első alkalom,
hogy Svájcból, vagy éppen
Németországból érkezik

a városba a mindennapokban még jól használható egészségügyi eszköz,
kórházi ágy, vagy éppen

Ezúttal Berlinből
érkeztek olyan
iskolai bútorok,
amelyek még
hosszú évekig
segíthetik a helyi
oktatást
irodai, iskolai felszerelés,
bútorzat. Ezúttal Berlinből
jött a fuvar, az adományt
pedig most is az Egerváry
Transz juttatta célba- tudtuk meg. Az ajándék bú-

Bodor Tamás intézményvezető is segített a lepakolásban
torzatot az iskola és a város
önkormányzatának képviselői segítettek lepakolni,

majd bevinni a tanintézmény falain belülre.
/írás, fotó: tl/
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Dr. Navracsics Tibor: “…Átbeszéljük, Döntött Rig Lajos, végleg
kiszáll a nagypolitikából
hogy hol és miben tudok segíteni…”
Dr. Navracsics Tibor lett
a 2022-es országgyűlési
választások győztese a
Veszprém megyei 3-as
számú választókerületben. A Fidesz-KDNP
jelöltje a szavazatok
közel 90 százalékos feldolgozottsága mellett,
gyakorlatilag
biztos
győztesként adott interjút a Tapolcai Médiának
a párt helyi irodájában
vasárnap késő este. Ekkorra már legerősebb
helyi politikai ellenfele,
Rig Lajos, az egyesült
ellenzék jelöltje is gratulált a győzelméhez.

– Visszatérek eredeti
szakmámba és nyugdíjas koromig szeretnék
ott is maradni – árulta
el lapunknak Rig Lajos
parlamenti képviselő, aki
kormánypárti ellenfelével szemben maradt alul
a Veszprém megyei 3-as
számú választói körzetben.

Fotónkon a Fidesz-KDNP győzelmet ünneplő kampánystábja a választás éjszakáján
Fotó: tl

– Nem gondoltam, hogy
ilyen jó eredményt érünk
el, hiszen Rig Lajos erős,
jól beágyazott versenytárs volt. Azt gondoltam,
hogy párszáz szavazat
lesz a különbség. A városok, különösen Tapolca,
Ajka hagyományosan nehéz terep. Tapolca leginkább azért, mert Lajos tapolcai, Ajka pedig azért,
mert egy nagyon komoly
baloldali hagyományokkal bíró város, szocialista
polgármesterrel. Nagy siker, hogy döntetlen közeli eredményeket tudtunk
kihozni ezeken a helye-

ken- értékelt Navracsics
Tibor.
Megkérdeztük,
hogy mi lesz az első lépése a hivatalos eredmények
kihirdetését
követően,
valóban jelen tud-e lenni a térségben, és milyen
megoldásra váró problémákat lát városunkban.
–
Tapolca különösen
közel áll a szívemhez,
hiszen a gyermekkoromat itt töltöttem. Természetesen elkezdjük a
munkát, megtárgyaljuk
a problémákat a polgármesterekkel,
helyben
Dobó Zoltán polgármesterrel. Átbeszéljük, hogy

hol és miben tudok segíteni a közeljövőben. Ezzel párhuzamosan zajlik
majd az új országgyűlés
megalakulása, az új politikai ciklus összerakása.
A Dobó lakótelep, a volt
laktanyák esetében a vagyon rendezése, fejlesztése, csapadékvíz elvezetés déli városrészben és
egyéb megoldásra váró
feladatok mellett, igyekszünk megtalálni a városnak azt a stratégiát, ami a
jövőben egy erős, a térség
egyik méltán vonzó és
szép városává teheti Tapolcát. /Töreky L./

– Egy rendkívül nehéz ellenféllel szemben, a választókerületben elért 41 százalék büszkeségre adhatna
okot, de számomra az idei
választás túl nagy meglepetés és csalódás volt egyben.
Két elvesztett országgyűlési
választás után, listán sem
szeretnék beülni a parlamenti székbe- nyilatkozta
lapunknak Rig Lajos. Úgy
gondolja, most kell abba-

hagyni, hogy a jövőben
is emelt fővel állhasson
az emberek elé. – A jelen
viszonyok között nem látok esélyt arra, hogy Dr.
Navracsics Tibor ellenében,
érdemben, eredményesen
képviselhetném a körzetet. Hálásan megköszönve
azok bizalmát, akik rám
szavaztak, el kell fogadnom
a választók többségének
akaratát. Visszavonulásom
azonban nem azt jelenti,
hogy elérhetetlen leszek.
Ha bárkinek segíthetek a
jövőben, magánemberként
is megteszem. Közvetlen
elérhetőségeimet akár a
városházán is megadják a
hivatal munkatársai – ígérte, az országos politikai szerepvállalás minden formájától visszavonuló ellenzéki
képviselő. /írás, fotó:tl/

Rig Lajos: „...nem leszek elérhetetlen az emberek számára...”

Helyben elbírált pályázatok sikere-lezárult a CLLD projekt
A pályázat egészét ös�szefoglaló és értékelő ünnepélyes záróeseménnyel
került pont a 2017-es év
őszén elindult Közösen
Tapolcáért Helyi Közösség
TOP-7.1.1-16-2016-00014
azonosítószámú, összességében 250 milliós projekt
végére. (A gyakorlatban a
március végi záródátum
technikai okokból három
hónappal
meghosszabbodik.) A helyi elbírálású
pályázatoknak
(CLLD)
köszönhetően nem csak
kulturális-, szórakoztató-,
egészség- és kompetenciafejlesztő
programok
sokasága
valósulhatott
meg, de megújult és megszépült több közösségi
épület, illetve szabadtéri
közösségi hely is az elmúlt
időszakban, köztük a záróeseménynek impozáns
helyszínt biztosító diszeli
Csobánc Művelődési Ház
is.
Megtudtuk, az elnyert pályázat teljes forrásösszege 251 millió forint volt,

amelyből infrastrukturális
fejlesztésre 167 millió forintot fordíthattak. Egyéb
programokra mintegy 83
millió forintot biztosított a
keret, a pályázatokat koordináló akciócsoport működéséhez 38 milliót különítettek el a pályázatban.
A megjelentekhez elsőként
Dobó Zoltán polgármester
szólt, aki a köszönetét fejezte ki a helyi pályázóknak, a
kivitelezőknek és a pályázatok koordinálásban, megvalósításban résztvevő partnereknek, munkatársaknak
egyaránt. Hangsúlyozta, a
Közösen Tapolcáért projekt
olyan igények megvalósítását tette lehetővé, amelyre
a város szinte biztos, hogy
önmagában nem vállalkozhatott volna.
A CLLD pályázat lényegéről, illetve az elnyerésétől
a megvalósításig eltelt utat
Benács Lajos, a projektgazda Tapolcai Városszépítő
Egyesület korábbi elnöke
ismertette, majd Dr. Décsey
Sándor, a Wass Albert
Könyvár és Múzeum igaz-

gatója számolt be az intézményt érintő, támogatással
megvalósult fejlesztésekről,
kulturális programokról. A
városi könyvtár kulturális
és hagyományőrző rendezvényekre és a gyermekkönyvtári részleg igényes
átalakítására is jelentős
pénzösszegekhez jutott a
helyi elbírálású pályázatnak
köszönhetően. Parapatics
Tamás, az önkormányzat
városfejlesztési irodájának
vezetője az előzmények ismertetésével kezdte beszámolóját. Elmondta, 2016
májusában Balatonfüreden
hallott arról, hogy a közeljövőben megjelenik a pályázati felhívás. – Nagyon
gyorsan meg kellett alakítani a helyi akciócsoportot,
helyi
közösségfejlesztési
stratégiát kellett alkotni, elfogadni és benyújtani a pályázatot, amelyek sikeréhez
külső szakmai segítséget
is kapott a városfejlesztési
iroda…. Puskás Ákos alpolgármester lapunk kérdésére
elmondta, a CLLD-s pályázatok egyéb pályázatoktól

Benács Lajos, projektgazda Tapolcai Városszépítő Egyesület korábbi elnöke ismerteti a CLLD részleteit Fotó: tl
eltérően arra adtak lehetőséget, hogy a város különböző közösségei maguk
fogalmazhassák meg igényeiket és az igények elbírálása is helyben történjen.
Az épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztései projektterület tette lehetővé a könyvtár, a diszeli
Csobánc művelődési ház, a
Dobó lakótelepi játszótér és
kondipark, továbbá a városi
sporttelep centerpályájának
fejlesztését és megújulását,

de a IX. Tapolcai Pisztrángés Borfesztivált, illetve számos koncert, sportprogram, színházi produkció,
várostörténeti beszélgetéssorozat, felnőtt és ifjúsági kompetenciafejlesztő-,
képző és szemléletformáló
program létrejöttét is. Az
Ünnepélyes záróesemény a
projektről szóló, a Tapolcai
Média által készített összefoglaló kisfilm vetítésével és
közös ebéddel zárult Tapolca- Diszelben. /Töreky/
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„Van kinek, és van mit megköszönnünk”
Polgármesteri köszöntő,
városi kitüntetések átadása, a Tapolcai Musical Színpad előadóinak
produkciói, majd zenés,
ünnepi állófogadás szerepelt Tapolca Város
Napja
programjában
április elsején, pénteken
este. Tapolca ötvenhat
évvel ezelőtt, 1966. március 31-én kapta vissza
városi rangját és 1977.
április elsején, tehát 45
éve egyesült Diszellel.
Idén Németh László személyében új díszpolgára
lett Tapolcának, rajta
kívül még kilenc arra érdemesült tapolcait és egy
vállalkozást tüntettek ki
a várossá válás alkalmából.
Dobó Zoltán ünnepi köszöntőjében arról beszélt,
hogy a város napja egyfajta születésnap, egy ünnep,
amely az összegzés ideje
is egyben. Hangsúlyozta,
Tapolca egy több mint
ezer éves örökség, amelyet a jelen emberének kell
megőrizni, gyarapítani és
továbbadni az utódoknak.
A polgármester a test,
a szellem és lélek hármasságával érzékeltette,
hogy a városnak épített
értékeit, céljait, vízióit és

mit
megköszönnünk”zárta ünnepi beszédét
a következő percekben
színpadra lépő, idén és az
elmúlt években kitüntetett tapolcaiakra is utalva
Dobó Zoltán. A 2022-es
városnapi
ünnepségen,
Németh László, a Batsányi
Táncegyüttes
alapítója,
egykori mestere részére,
Tapolca önkormányzata,
a város hírnevének öregbítése érdekében végzett

Számos
szakterület
képviselőjének
köszönte meg
Tapolca Város
Önkormányzata
a több évtizedes
kimagasló
munkát, a köz
érdekében
kifejtett
erőfeszítéseket
aktív művészeti tevékenysége elismeréséül, Tapolca
város díszpolgára kitüntetést adományozott. (Az
elismerést néhány napja
a tapolcai kórházban adta
át Laci bácsi számára a vá-

rosvezetés, a díjátadón a
Tapolcai Média által készített kisfilm idézte meg Németh László és a Batsányi
Táncegyüttes múltjának és
jelenének néhány pillanatát, a díszpolgári oklevél
átadását). Csank Péter, a
Cellcomp Kft. ügyvezető igazgatója az elmúlt
20 évben a Cellcomp Kft.

VÁROSNAP

A színpadon Torma Tamás, Bali Mónika és Szabó György
cégvezetőjeként végzett
hozzáértő, magas színvonalú tevékenysége elismeréséül Tapolca Városért
kitüntetést vehetett át,
ahogy Tapolca Városért
kitüntetést kapott Siklósi Gergely is. (Gergely a
kitüntetését három hete,
a március 12-én megrendezett helyi Sportgálán
vette át.) Vasáros Ferenc-

Dobó Zoltán polgármester pohárköszöntőt mond a TÁMK aulájában
a humán oldalát, az egymás iránt érzett felelősséget egyaránt szem előtt
tartva és gyakorolva kell
dolgoznia a jövő generációinak érdekében. Hozzátette, Tapolca az elmúlt
időszakban a gazdaság és
a kultúra területén egyaránt előre tudott lépni,
amiért “van kinek, és van
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MEGEMLÉKEZÉS - KITÜNTETÉS

Fotó: tl

né
gyermekkönyvtáros
részére magas színvonalú
és sokrétű szakmai felkészültsége, lelkiismeretes
és odaadó szakmai tevékenysége elismeréséül Tapolcai Közművelődésért
kitüntetést
adományozott a város. Egyedné Kiss
Katalin, a Szász Márton
Általános és Szakiskola

gyógypedagógusa, a Szász
Márton Általános Iskolában 40 éven keresztül,
magas színvonalon végzett oktató – nevelő munkája, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődése
érdekében kifejtett gyógypedagógusi tevékenysége elismeréséül Tapolcai
Nevelésügyért kitüntetést
vehetett át Dobó Zoltán
polgármestertől.
Horváth Zoltánné, a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda intézményvezetője
részére,
kiemelkedő szakmai felkészültsége, színvonalas
szakmai munkája, gyermekközpontú és lelkiismeretes intézményvezetői
tevékenysége elismeréséül
Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést adományozott
a város önkormányzata.
Tapolcai Nevelésügyért
kitüntetést vehetett át a
városnapi ünnepség keretében Keszler Gyula, a
Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi nevelője, elhivatott és
lelkiismeretes kollégiumi
nevelő munkája elismeréséül. Magvas Zoltán,
vezető szociális- és mentálhigiénés
munkatárs
részére magas színvonalon végzett aktív szakmai
tevékenysége, elhivatott,
megbízható, példaértékű
és lelkiismeretes munkája elismeréséül Tapolcai
Egészségügyért és Szociális Ellátásért kitüntetést
adományozott a város.
Munkatársunk, barátunk,
Varga Károly, a Tapolcai
Média Kft. stúdióvezetője példamutató közösségi munkája, kiemelkedő

Fotó: tl

szakmai
tevékenysége
elismerésül kapta meg a
Tapolcai Közszolgálatért
kitüntetést. Gyenge Tibor,
a Tapolcai Rendőrkapitányság r. törzszászlósa
részére,
kiemelkedően
eredményes rendőri munkája, kimagasló szakmai
tudása és tevékenysége,
példaértékű aktivitása és
magatartása elismeréséül Tapolca város, Az Év
Tapolcai Rendőre kitüntetést adományozta. A
Borbély Kft. nevében,
Borbély Tamás vehette
át a szőlészet – borászat
területén kifejtett magas
színvonalú,
hozzáértő
és lelkiismeretes, nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő tevékenysége elismeréséül az Az év
vállalkozása kitüntetést.
Az ünnepség kulturális
fellépői ezúttal a Tapolcai
Musical Színpad legjobb
énekes előadói, BaranyaiTóth Kiara, Tasner Réka,
Szabó György, Bali Mónika, Kötéljártó Napsugár és
Torma Tamás voltak. Az
ünnepi esemény később a
Tamási Áron Művelődési
Központ aulájában folytatódott, ahol Dobó Zoltán
pohárköszöntőt mondott,
majd Román Iván, Őri
Jenő és Tóth Péter, a Járdányi Pál Zeneiskola művész
tanárai muzsikája mellett,
állófogadást tartottak a
város kitüntetettjei és
vendégei részére. (Az eseményen készült további
fotóinkat, a kitüntetések
átadásnak pillanatait a
tapolcaimedia facebook
oldalon, albumba rendezve tettük közzé) /tl/
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Út- és járdafelújítások városszerte
Mátics Zoltán ügyvezető
igazgató és Dobó Zoltán
polgármester a sajtó jelenlétében aláírta azt a kivitelezői szerződést, amely
a veszprémi Via Vomito
Kft-t bízza meg számos
belterületi, önkormányzati utca, parkoló és járda felújítási, aszfaltozási
munkálataival. A munkálatok a napokban indulnak
el és a tervek szerint, legkésőbb augusztus végére
elkészülnek.

A város nagyjából 55 millió
forint saját, és 245 millió
forint belügyminisztériumi
forrásból valósítja meg a beruházást. A szerződés aláírását megelőző pillanatokban Dobó Zoltán elmondta,

hogy egyúttal a napokban
elinduló munkálatok ütemezéséről is megbeszélést
tartanak a kivitelezővel.
Szeretnék ugyanis időben
tájékoztatni az érintett helyszínek lakóit és az autósokat
arról, hogy éppen melyik
utcában, parkolóban, mely
napokon dolgoznak. Erről –
amint elhangzott – a sajtón
keresztül és utcafórumokon is tájékoztatják majd a
tapolcaiakat. A polgármester ugyanakkor köszönetet
mondott Dr. Navracsics Tibor kormánybiztosnak, aki
a belügyminisztériumnál
közbenjárt a 2022-re tervezett útfelújításokhoz szükséges, önrészen felüli összeg
előteremtésében.
Mátics
Zoltán elárulta, akár a hét

második felében megjelenhetnek a gépeik és munkatársaik a tapolcai utcákban,
parkolókban. – Elsőként a
melegaszfaltos felújításokkal kezdenénk, mert technológiailag a martaszfalt
terítését inkább a jó időjárásra célszerű időzíteni. Az
ütemtervünket átadtuk az
önkormányzatnak, de az
időpontok nincsenek kőbe
vésve, azok akár lakossági
igények alapján is módosíthatóak – hangsúlyozta
az ügyvezető. Elhangzott,
az aszfaltozások kisebb-nagyobb forgalmi fennakadásokat okozhatnak a városban, és a parkoló autósok
is számolhatnak néhány
napnyi kényelmetlenséggel.
Ugyanakkor a kivitelezőnek

A kivitelezői szerződés aláírása a városházán
is okozhat némi nehézséget
a parkolókban álló, vagy
hosszabb ideje magára hagyott autóállomány. A hivatal munkatársaitól megtudtuk, hogy amíg a Juhász
Gyula utcai parkolóban
munkálatok folynak, addig
a gépkocsikat javasolják a
Halápi úti körforgalomnál,

Fotó: tl

az önkormányzati zöld területen elhelyezni. Az ott
lakók és ott parkolók a napokban külön értesítést is
kapnak a hivataltól arra
vonatkozóan, hogy mikor
tartanak lakossági fórumot
számukra, ahol minden
egyéb információt megtudhatnak majd. /Töreky L./

Berger Károly-díj jár mostantól azoknak, akik Játékos tavaszköszöntés
“feltárják nekünk a földalatti világ csodáit”
a Szent Erzsébet oviban
Réwész (Kudlik) Dávid,
a Plecotus Barlangkutató Csoport oszlopos tagja, a díj alapítója, Berger
Károly-díjat adott át a
városházán három olyan
személynek, akik, mint
fogalmazott, “igen jól
ismerték, ismerik a földalatti csodavilágot és élményeiket, tapasztalásaikat másokkal is szívesen
megosztják”.

A friss alapítású helyi elismerést, elsőként Károly Margit, Szilaj Rezső
és posztumusz Talabér
Ádám András kapta meg
ünnepélyes
külsőségek
között március 31-én,
a városházán. – „Rengeteg ember számára a
barlangászás csak egy
klausztrofób
rémálom
– de ha a föld felett maradunk, sosem láthatjuk
meg a lenyűgöző földalatti
másvilágot. ”Kath Stathers
brit származású útikönyvíró és szerkesztő írt így,
és a most következő díjazottak mindegyikéről elmondható, hogy igen jól
ismerik a földalatti csodavilágot és élményeiket,
tapasztalásaikat másokkal
is szívesen megosztjákköszöntötte a jelenlévőket
Réwész Dávid, aki Berger
Károly-díjat adott át posztumusz az elhunyt Talabér
Ádám Andrásnak. A díjat
Zagyva-Fazekas Veronika,
a Tavasbarlang Látogatóközpont csoportvezetője
vette át.–Talabér Ádám
András az Eötvös Loránd
Tu d o m á ny e g y e t e m e n
végzett okleveles geográ-

A fotón balról, Réwész (Kudlik) Dávid, a Berger Károly-díj alapítója, középen Szilaj Rezsőés Károly Margit kitüntetettek, jobbról a város képviseletében Dobó
Zoltán polgármester
Fotó: tl
fusként. Gyermekkorától
kezdve érdeklődve fordult a teremtett világ felé.
A legkisebb élőlényektől
a vulkánok kialakulásáig, szinte minden érdekelte a minket körülvevő
világból. 2017 tavaszától
dolgozott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál, ezen belül is a
Tapolcai Tavasbarlang Látogatóközpontban. Ádám
tárlatvezetései során mindig nagy szeretettel adta
tovább tudását a barlangba
érkező vendégeknek. Saját
magát és kollégáit is folyamatos fejlődésre ösztönözte. Magával ragadó személyisége, vidám természete,
udvarias, segítőkész attitűdje miatt nagyon sokan
szerették, és kegyelettel őrzik szívükben az emlékét.
Berger Károly-díjat vehetett át Károly Margit, aki
2006 óta, 16 éve dolgozik a
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságánál, a ta-

polcai Tavasbarlangban. A
kitüntetett először pénztáros és tárlatvezető munkakörben bizonyított, később
csoportvezető-helyettessé
léptették elő. – Munkáját
mindig lelkiismeretesen,
precízen, pontosan végzi,
mindig szem előtt tartva
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park érdekeit. Szeret
emberek között és emberekkel együtt dolgozni,
Tapolcai-tavasbarlangot is
a szívügyeként kezeli- állt
a méltatásban. Berger Károly-díjat vehetett át Szilaj
Rezső, a barlangkutatásban elért kiváló, kitartó és
lelkiismeretes munkájáért. Elhangzott, számtalan
gyakornok cseperedett fel
a barlangász kezei alatt,
akikkel hihetetlen türelemmel és szeretettel bánt,
s bánik a mai napig. 30 éve
végzett folyamatos kutatói
munkája méltóvá teszi a
díjra- hangsúlyozta az alapító. /Töreky L./

Gyümölcsoltó boldogasszony napján jelent
meg Gábriel arkangyal
Máriának és közölte a
szent szűzzel, hogy ő
fogja megszülni a világ
megváltóját. Ezt az egyház és hívők számára
kiemelten fontos napot,
tavaszköszöntő ünnepséggel tették játékossá
és élményekben gazdaggá az ovisok és szüleik
számára a Szent Erzsébet óvoda munkatársai.
A gyerekek szüleit Zöldy
Andrásné igazgató köszöntötte, aki arra kérte
a jelenlévőket, az intézmény pedagógusait, a
szülőket, hogy miközben
békében, reményekkel,
örömmel, jó érzésekkel
telve ünnepelnek, álljanak meg egy pillanatra
és gondoljanak szeretettel azokra a családokra, gyerekekre is, akik a
szomszédban folyó háború miatt mindezt nem
élhetik meg. – Hiszem,
hogy az intézményünkben folyó nevelési munkának az egyik legfőbb

Kedves, játékos feladatok
vártak a gyerekekre Fotó: tl
célja, hogy elültessük a
kicsikben azt a magot,
ami a Jó felé vezeti őketfogalmazott az intézményvezető.
A népi játékokkal, kisállatok simogatásával, tojáskereséssel és rengeteg
kedves, játékos családi,
közösségi programmal,
szeretetvendégséggel
színesített tavaszköszöntő családi nap három
helyszínen, az óvoda udvarán, a szemben lévő
Arany János utcai játékudvarban és a plébánia
épületénél zajlott. /tl/

Három helyszínen zajlottak a családi programok a hívők számára fontos ünnepen
Fotó: helyszíni felvétel
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Olvasóink írják
G. József 7 éve Sopronból
költözött Tapolcára, mint
lapunknak
elmondta,
nem bánta meg, kedveli Tapolcát, igaz vannak
észrevételei... Elmondása
szerint, március közepén
egyik barátját azért büntették meg több tízezer
forintra a rendőrök, mert
tévedésből a buszpályaudvar területére hajtott
be. Igaz, a virágbolt előtt
volt egy nem túl jól észlelhető tilos a behajtás
tábla - tette hozzá. (szerk.
megj.: ma már a másik oldalon, jól látható behajtani tilos, kivéve Volánbusz
tábla tiltja a behajtást) A
büntetést azonban kizárólag annak a fényében
tartja sérelmesnek, hogy
a buszöbölben több személyautó is állt az említett
időben. A vidékről érkezett autóst ez a látvány
tévesztette meg, amikor a

polgármesteri hivatal irányából érkezve befordult
a buszpályaudvarhoz vezető új útszakaszra, hogy
ő is parkírozhasson az
említett helyeken. Később
tudta meg, hogy a buszöblökben parkoló autók a
Volán dolgozók személygépjárművei, amelyeket
azóta is gyakran látni a
buszöblökben. József úgy
gondolja, hogy az a tény
sem jogosít fel senkit arra,
hogy közlekedési szabályt
szegjen, hogy volános,
illetve kéri, hogy mutasson fel valaki egy olyan
dokumentumot, amely
igazolja, hogy egyeseknek
szabályszerű
személygépkocsival ott behajtani,
ahol másoknak nem. /tl/

Kék lufik és üzenetek az autizmusról

Idén is kék lufikat helyeztek el városszerte az
Autizmus
Világnapja
alkalmából Az én világom-Tapolca, a Tapolca
és környéki autista gyermekekért egyesület tagjai április 2-án. A lufik
mellett egy-egy autizmusról szóló üzenet se-

gíti az autizmussal élők
megértését- tudtuk meg
Dalmai Melinda gyógypedagógustól, a szervező
egyesület alelnökétől. Az
autizmus a tudomány
pillanatnyi állása szerint nem gyógyítható,
létezik azonban sokféle
fejlesztési mód, amivel
az autista emberek élete
megkönnyíthető, képességeik pedig fejleszthetőek. Minden századik
emberből egy autizmus
spektrum zavarban érintett. Ma, Magyarországon közel 160.000 autista
személy él.” /tl/
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Emléktábla avató

GOSZTOLA
BRIGITTA

Dr. Navracsics Tibor és Dobó Zoltán az avatáson F:h.f
Az első tapolcai zsidó
templom építtetője és
az épületben szolgálatot
teljesítő rabbik emlékét
őrző emléktáblát avattak
a tapolcai ózsinagógánál
a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület szervezésében. Az emlékművet Dr.
Navracsics Tibor kormánybiztos és Dobó Zoltán polgármester leplezte
le március 30-án.
Az emléktáblán szereplő adatok, nevek kapcsán
Hangodi László történész
tapolcai helytörténeti adalékokkal szolgált. Rámutatott, Tapolcán a 18. és 19.
században a zömében katolikus polgárság mellett már
a legnagyobb lélekszámú
közösség a zsidóság volt. –
Az 1813-ban épült és 1863ig templomként működő
ózsinagóga vizsgálata 2016ban kezdődött. Az épület a
munkálatok során megmutatta szép külső és belső részleteit a késő barokk
boltozattól és a női karzat
befalazott boltíveitől kezdve, a tórafülke előkerült és
kibontott üregéig. Leszner

Mózes Júdának, mint építtetőnek köszönhetően, ez
az épület volt a város első
zsidó temploma, amelyben 1863-ig gyakorolhatta
a vallását a helyi izraelita
közösség Löbl Ignác, Breier
Izrael, Mojseles Jakab és a
már magyar nyelven is igét
hirdető Neuhaus Ábrahám
lelki vezetésével– emlékeztetett a Wass Albert Könyvtár és Múzeum főmuzeológusa. Neszler Imre Attila, az
egyesület elnöke, a zsinagóga tulajdonosa a helyszínen
elmondta, az emléktábla
két nyelven nevesíti az épületet, annak építtetőjét és az
egykor itt szolgálatot teljesítő rabbikat, majd köszönetet mondott a támogató
Emberi Erőforrások Minisztériumának.
Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos beszédében a
holokausztra is kitért, elítélte az antiszemitizmus
minden formáját és emlékeztetett, hogy miniszterként 2013-ban elsőként
ismerte el a hazai zsidóság
elleni bűnöket, a magyar
állam történelmi felelősségét. /tl/

Egy napon több gázolás a tapolcai zebrákon
A közelmúltban három
gyalogos sérült meg súlyosan két közlekedési balesetben Tapolcán – tudtuk
meg a rendőrség sajtószolgálatától a mai napon. A
város polgármestere segítséget ígért a baleset elszenvedőinek és megkezdte a
tárgyalásokat az érintett
gyalogátkelőhelyek
biztonságosabbá tétele érdekében.

Egy 65 éves tapolcai sofőr
2022. március 20-án, 8 óra
magasságában személyautójával közlekedett Tapolca
belterületén, a 77-es számú
főúton, a Veszprémi út felől a vasútállomás irányába.
Haladása során a Sallay Misi
utcánál lévő kijelölt gyalogos–átkelőhelyen elütötte az
éppen ott gyalogosan közle-

kedő 56 éves férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
Egy 49 éves helyi lakos szintén 2022. március 20-án,
19 óra körül a 77-es számú
főúton, Tapolca belterületén
haladt személygépkocsijával
Veszprém irányába. Közlekedése során a város határában lévő gyalogos-átkelőhelyen elütött kettő, éppen
az úttesten áthaladó helyi
lakost, egy 29 éves nőt és
egy 27 éves férfit. Mindkét
gyalogos súlyos sérüléseket
szenvedett. A balesetek körülményeit a Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálja- állt
a tájékoztatóban. A rendőrség felhívja a figyelmet arra,
hogy a gyalogosok a közúti
közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői közé tartoznak. Ha közúti baleset éri
őket, szinte minden esetben

GRAFOLÓGUS

személyi sérülés történik,
ezért elengedhetetlen követelmény a szabályos, figyelmes, megfontolt közlekedés
a gépjárművezetők és a gyalogosok részéről egyaránt.
Dobó Zoltán polgármester
az esetekre facebook posztjában reagált. Elmondta,
az egyik balesetben elgázolt fiatal pár mindkét tagja
kórházba került. – A hölgy
állapota javul, a ” fiatalembernek viszont szüksége van
imákra, pozitív gondolatainkra”. Édesanyjával beszéltem, biztosítottam róla, hogy
miután hazakerül, anyagilag
is és speciális kórházi ágy
biztosításával is támogatja a
város a teljes felépülést. Az
elmúlt napokban felvettem
a kapcsolatot mind a TESCO, mind a PENNY illetékeseivel, és arra kértem a

kereskedelmi cégeket, hogy
közösen a várossal fejles�szük az érintett gyalogátkelőket okoszebrává. Közben
a Magyar Közútkezelővel is
megkezdtük az egyeztetéseket, hiszen a Déli elkerülő
út hozzájuk tartozik, nem
önkormányzati kezelésben

Ha a szeretet iránti igényünk kielégül, akkor
kezdünk vágyni arra,
hogy elismerjenek, tiszteljenek,
becsüljenek
bennünket.
Fogadjanak el és értékeljenek
minket pusztán személyünknél, vagy teljesítményünknél fogva. De
ezen a szinten mutatkozik meg az önbecsülésünk, önértékelésünk
is, ami csak akkor tud
pozitív lenni, ha a 3.
szinten maradéktalanul
megkaptuk a szeretetet.
Ha szeretettel fordulnak felénk, az pozitívan
befolyásolja az önmagunkról alkotott képünket, s ezáltal többre és
jobban értékeljük magunkat. De valahol ezen
a lépcsőfordulón alakul
ki az is, hogy bár fontos
a külső megerősítés, de
a legfontosabb, hogy ez
belső meggyőződés által
is sikerüljön. Hogy elhiggyem és tudjam magamról, hogy mennyit
érek, kívülről jövő vélemények nélkül is. A kézírásodban az öntudatosság megléte vagy annak
hiánya, az önmagadról
alkotott kép, a külvilág rád gyakorolt hatása, ami megválaszolja,
hogy hogy működsz
Maslow-piramisának
negyedik fokán.
van. Mindkét kereskedelmi lánc támogatja elképzelésünket, a TESCO már
a műszaki tudnivalókat is
megkapta, sőt közben jelezte, hogy vállalja a beruházás
teljes költségét is - tájékoztatott Tapolca polgármestere.
/Töreky L./
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Enyingi Tamás, a motorozás szerelmese
Enyingi Tamás gyorsasági
motorversenyző eredményeiről eddig nem sokat
hallottunk, azonban megkeresésünkre mesélt a motorsport és a biztonságos
közúti közlekedés iránt érzett elhivatottságáról és azt
is megtudtuk, hogy a tavalyi évben bronzérmet szerzett egy rangos versenyen.
-A motorozás szenvedélye
egész korán kialakult, de
a legális motorozás sajnos
csak a B kategóriás jogosítvány megszerzése után
kezdődhetett. A Simson–os
idők elég intenzívek voltak
és mély nyomot hagytak sokunkban, akkoriban mentünk éjjel – nappal, hóban
– sárban egyaránt. – emlékszik vissza a motorversenyző. Enyingi Tamás célja
a versenyzés mellett, hogy
minél több embert a versenypályákra hívjon.
-Amikor már a dolgozók
életét éltem, jöttek a nagymotorok egymás után, végigjártam a ranglétrát és
rengeteg túra kilométert
tettünk bele a vasakba itthoni és külföldi túrák során.
2014–ben sikerült először
kijutnom egy versenypá-

lyára és bár akkoriban még
zöldfülűként nem sok babér
termett, de egyből tudtam,
hogy ez az ami kell nekem,
ezt keresem a motorozásban. Szépen lassan jöttek a
pályanapok egymás után és
az utcai motorozás annyira a háttérbe szorult, hogy
az utcai motoroktól elköszöntem és azt a kevés időt,
amit motoron tölthettem,
a helyi versenypályákon
igyekeztem eltölteni. Különösebb célkitűzés nélkül
motoroztam, akkor még az
első komolyabb lendületet
adó lépcsőfok is lassan érkezett, amikor megnyertem
egy tehetségkutató futamot
az akkori 600 ccm – es motorommal. Talán innentől kezdett komolyabban
érdekelni a köridő, illetve
hogy folyamatos legyen a
fejlődés. Ezután átültem
egy 1000 ccm – es Suzukira
ami a tavalyi évig hű társam
volt, sok tapasztalatot és remek versenyeket éltem meg
vele. Jelenleg egy Yamaha
R1 nyergében versenyzek a
Magyarország nyílt nemzeti
gyorsasági motoros bajnokságban, Open 1000 kategóriában a Tomracing színeiben. A 2021- es szezonban

sikerült az összetett 3. helyet
megszereznem a Gyorsasági
Országos Kupa Open 1000
tömegsport kategóriában,
amire büszke vagyok, tekintettel a sok remek versenyzőtársamra, barátomra, akikkel együtt versenyezhettem.
A 2021- es szezon nehéz volt
mindenkinek, ennek ellenére sikerült egy teljes értékű 5
fordulós szezont futni. Egy
fordulón sajnos nem sikerült
részt vennem és volt esős futamunk is elég mostoha körülmények között. A hazai
pályának számító Pannonia
Ringen, a Hungaroringen és
a Slovakiaringen versenyeztünk az OB keretein belül.
Számomra a szezon kulcs
momentuma az volt, hogy
egy 15 éves motorról sikerült egy 6 éves technikára átülni, ami a szezon hátralévő
részére jelentős javulást hozott. Kiélezett küzdelmek és
remek versenyek jellemezték
a 2021 – es évünket, köszönet érte a szervezőknek is,
különösen Németh Andris
barátunknak. Az előttünk
álló szezonban szeretnék
hasonló jó eredményekkel
zárni, bár ehhez a technikai sport mivolta miatt a
csillagok kedvező együttál-

Bár költségigényes sportról van szó, folyamatosan fejleszti motorjait, hogy minél jobb eredményt érjen el
Fotó: helyszíni felvétel
lására is szükség lesz. Sajnos a szponzorok nélküli
versenyzés egyre nehezedő
nyomást gyakorol a családi
kasszára, így a lehetőségeink is korlátozottak, ezzel
kapcsolatban
bármilyen
megkeresést szívesen fogadunk. Ez azonban cseppet
sem befolyásolja a versenykedvet és az elszántságot
amit a versenyzőtársaim
szemében is viszontlátok. A
gyorsasági kategória mellett
idén is tervezek belekóstolni a Pitbike és a Supermoto
kategóriák versenyeibe is,
amennyire az energiák ezt
lehetővé teszik. A versenyzés
mellett nem titkolt célom,
a pályamotorozás népszerűsítése és hogy minél több

utcai motorost csábítsak el a
versenypályákra, pályamotoros tréningekre, amiken
rengeteget tanulhatnak és
ültethetnek át az utcai motorozásukba. A megszerzett
tudással és tapasztalattal
sokkal biztonságosabbá válhat a közúti közlekedésük,
illetve egy váratlan szituációt is nagyobb eséllyel tudnak helyesen megoldani.
A motorversenyzés sajnos
kevesebb publicitást kap
Magyarországon a labdajátékok árnyékában, sokan
dolgozunk rajta, hogy ez
változzon és a nézőként
ingyenesen
látogatható
versenyeinken egyre több
szurkoló legyen. – összegzett Enyingi Tamás. /hg/

A megye bajnokai lettek Kölcsey Virág aranyérmet szerzett
A tanintézmény III.
és IV. korcsoportos fiú
kosárlabda csapata is
megnyerte a Megyei
Bajnokságotadta
hírül a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye. Ezzel mindkét
csapat kivívta a lehetőséget, hogy megmérettessék magukat az
Országos elődöntőben.

Balázs, Ifju Zalán játszott, míg a III. korcsoportban Fodor Gergő,
Hobok Balázs, Hobok
Bendegúz, Ágh Bendegúz, Balogh Márk,
Sárközi Balázs voltak
a csapat tagjai. Edzőik
Németh Katalin és Csikós Tibor. /tl/ (fotók:
iskola facebook)

Megtudtuk, a IV. korcsoportos
csapatban
Fodor Gergő, Hobok

Szép egyéni sakksikerek születtek
Lengyelországi versenyen
remekeltek a tapolcai sakkozók.
-A Magyar Sakkszövetség
jóvoltából kaptunk meghívást Lengyelországba, a Visegrádi 4-es ifjúsági sakkversenyre. Magyarországot
Tapolca és Lenti versenyzői
képviselték a nívós versenyen. – tájékoztatott Istvándi Lajos csapatvezető.
-A nagy létszámú, 98 fős

mezőnyben szép egyéni eredmények születtek:
U15 – ös korcsoportban,
Kasnya Péter a fiúk közt
1-2 helyezett lett holtversenyben, Korán Katalin a
lányok közt szerzett aranyérmet. Kis Dalma Letti a
második, Mile Benjamin a
harmadik, Török Gyula és
Török Gergő a hatodik, hetedik, míg Lukács Levente
a negyedik helyen végzett
korcsoportjában. /hg/

Kölcsey Virág, aki kicsi
gyermekkora óta lovagol és a Batsányi János
Gimnázium 10. osztályos tanulója, nemrégiben aranyérmet szerzett
a Budapesten rendezett
fedettpályás díjugrató
bajnokságon, melynek a
Nemzeti Lovarda adott
otthont.
A négynapos versenyen,
100 cm-en Kölcsey Virág és Can’t Stop VH
Scheefkasteel Z nevű lova
mutatta be a leggyorsabb
hibátlan kört, ezzel sikerült megszerezni az
első helyet. Virág óvodás
volt, mikor szülei elvitték
Gyulakeszibe, Gyulavezér Lovasbirodalmába,
ahol megismerkedett a
lovakkal, majd később
egy lovastáborban vett
részt, ott ült először lovon.
Elmondása szerint, azért
ezt a sportot választotta, mert mindig is tudta,
hogy a ló és a lovasa között különleges kapcsolat
alakulhat ki. Ez akkor
vált teljessé benne, amikor ő maga is gazdája lett
egynek. Nagy önbizalmat

adott számára és megtanította az állatok iránti felelősségteljes életre.
A lovaglás rendkívül
élménydús tevékenység
számára, amely a test ös�szes izmát megmozgatja,
a lovas lelkére is hat, és
folyamatos koncentrációt
igényel. Sokkal különlegesebb sport mint a többi, hiszen itt a sporttárs
nem egy eszköz, egy élettelen tárgy, hanem egy fél
tonnás, saját gondolatokkal rendelkező élőlény.
Sokszor nem egyszerű
feladat megértetni magát
a lóval. A türelem elengedhetetlenül fontos az
összehangolt munkához
ló és lovas között. A lovasnak meg kell tanulnia
türelmesnek lenni, mialatt megpróbálja befolyásolni a lovat, hiszen a ló
is saját gondolatvilággal
rendelkezik. Egy héten
hatszor lovagol, mert egy
napot pihen a lova, Can’t
Stop. Egy héten kétszerháromszor ugrik, a többi napon síkon lovagol.
Folyamatosan készülnek
a versenyekre, edzésben
van ő is és a lova is. Télen fedettpályán rendez-

nek díjugrató versenyeket, a többi időszakban
pedig szabadtéri pályán.
Az idei évben a tervei
között szerepel, hogy
részt vegyen a kétfordulós Championátuson.
Legszebb emlékként az
első díjugrató versenye
élménye él benne, ahol
az első pályáján első helyezést ért el. Az eddig
elért eredményei közül
a Veszprém megyei díjugrató bajnokságon mutatott teljesítményére a
legbüszkébb, ahol kezdő
lovas kategóriában bajnok lett. /hg/

Tóth Csenge, Kölcsey Virág és Mráz Tamás edző
Fotó: helyszíni felvétel
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Ember az Édenkertben
Könybemutató

Szeretettel várom legújabb könyvem bemutatójára

2022. április 11-én hétfőn 16-órai

kezdettel a Belvárosi Közösségi Házban (mozi),
néhány darabját csatolva ”
„

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a Szent Erzsébet Óvodába,
Óvodába
a 2022/2023-as
as nevelési évre.
évre
A beíratás ideje:
9.00-16.00 óráig
 2022. április 21. csütörtök 9.00
 2022. április 27. szerda 9.00
9.00-16.00 óráig
 2022. április 28. csütörtök 9.00
9.00-16.00 óráig
A beíratás helyszíne:
Szent Erzsébet Óvoda 8300 Tapolca, Templomdomb 2.
Fontos teendők,
eendők, információk
információk:
1. A beiratkozási nyomtatvány kitöltése
kitöltése,, mely óvodánk honlapján
https://www.szenterzsebetovoda
https://www.szenterzsebetovoda-tapolca.hu/ a „Tájékoztatók,
nyomtatványok” fül alatt található.
2. Az óvoda telefonján (+36 30 174 3373) a beiratkozásra időpont
egyeztetés szükséges.
3. A következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:
 a kitöltött beiratkozási nyomtatványt (elektronikusan is beküldhető
az óvoda e-mail
mail címére ((szeovoda@t-online.hu)
 a gyermeklakcímkártyáját
lakcímkártyáját (és ha van: személyi igazolványát),
születési anyakönyvi kivonatát,
kivonatát,TAJ-kártyáját
 a szülő (törvényes képviselő) sz
személyi
emélyi igazolványát és
lakcímkártyáját
Mindenkit szeretettel várunk!

HIRDETÉS

2022. április 8.

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA BEIRATKOZÁSI IDÓPONTJAI
TISZTELT SZÜLŐK!

