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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.
március 20-án (péntek) 17.30 órakor megtartott nyilvános
ünnepi üléséről (TAPOLCA VÁROS NAPJA).

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ színházterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Irodavezetők, Meghívott vendégek, Tapolca Város
Polgárai, Tapolcai Városi Televízió Munkatársai, valamint
Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető

Bardon Ivett narrátor: Ritka pillanatok című fotókiállítás László Zsolt munkáiból.
„Ha elvesszük manapság az emberektől a fényképészetet, ha letépjük falaikról a
fényképeiket, mondtam Gambettinek, és megsemmisítjük, egyszer s mindenkorra
elvettünk tőlük többé-kevésbé mindent. Logikusan azt mondhatjuk, hogy az
emberiség manapság semmi máshoz nem ragaszkodik, semmi másba nem
kapaszkodik, és végül is semmi mástól nem függ, csakis a fényképészettől.” Így ír
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Thomas Bernhard Kioltás című regényében. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm
Önöket Hölgyeim és Uraim László Zsolt kiállításának megnyitóján városunk
önkormányzata nevében. A Tapolcai kamarakórus előadása következik, vezényel
Török Attiláné.

Tapolcai Kamarakórus előadása

Bardon Ivett narrátor: Felkérem Marton József alpolgármester urat, hogy nyissa meg
a kiállítást.

Marton József alpolgármester a kiállítást megnyitja.

Bardon Ivett narrátor: Tisztelettel kérem Hangodi László történész-muzeológust,
hogy mutassa be a kiállítást.

Hangodi László a kiállítást bemutatja.

Bardon Ivett narrátor: Tisztelt vendégeink, kérem, hogy tekintsék meg a kiállítást,
majd fáradjanak be a színházterembe, ahol kezdetét veszi az ünnepi testületi ülés.

„Mint kacér leány ha álmos
Nyújtózik lassan a város
Sok tornyán díszén ott ragad
Egy hangulat egy égdarab
Egy simogató mozdulat
Ölében ring a pislogó
Halk szavú álmos kis folyó
Az utolsó busz elhalad
Ő elalszik a csend alatt
De tornyán díszén ott marad
Egy hangulat egy égdarab
Egy simogató mozdulat”

Bardon Ivett narrátor: Tóth Ágnes „Városom” című vesével köszöntöm Önöket
mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim Tapolca Város Önkormányzatának nevében.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Lasztovicza Jenőt, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, Sólyom Károly és Marton József
alpolgármester urakat, a képviselő-testület tagjait, a környező települések
polgármestereit, a polgármesteri hivatal megjelent dolgozóit, valamennyi kedves
meghívott vendégünket, Tapolca Város polgárait! Kérem Önöket, hogy az ünnepi
testületi ülés kezdetén, énekeljük el a Himnuszt.

Himnusz
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Bardon Ivett narrátor: Tisztelettel kérem Császár László önkormányzati képviselőt,
mondja el ünnepi beszédét, Tapolca újbóli várossá nyilvánításának 43. évfordulója
alkalmából!

Császár László képviselő: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tapolcai Polgárok!
Tapolca Város Önkormányzata nevében köszöntöm Önöket a város ünnepén,
Tapolca Napján. „Mi kell ahhoz, hogy jól élhető, biztonságot nyújtó Tapolcánk
legyen? – tette fel a kérdést Mindannyiunknak Ács János polgármester - a
közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt barátunk - 2007. március 30-án
ugyanezen az ünnepen, ugyanezen a helyen. A kérdésre a választ is Ő adta meg:
„Közös akarat, kitartás, megértés, türelem, a város és egymás iránti bizalom, kemény
munka és elkötelezett szeretet. Ha ez megvan, akkor összefogva képesek vagyunk
együtt gondolkodni és tenni azért, hogy továbbfejlődjön, épüljön és szépüljön
szeretett városunk, Tapolca.” Ács János gondolatai mára már üzenetértékűvé lettek.
Üzenik, hogy a nagy közösségi eredmények meghatározói az egyéni tettek, és ily
módon mindenki munkájára, képessége teljes kifejtésére szükség van ahhoz, hogy ha
eljön az ünnep ideje, Tapolca, a polgárok városa, tudjon ünnepelni, és tetteket
felmutatva – hittel, reménnyel - nézhessen a jövőbe. Tisztelt Ünneplők! A mai est is
ékes bizonyíték arra, hogy szükségünk van az ünnepekre, a szívvel és lélekkel
felöltöztetett, féltőn óvott piros betűs napokra. Ma szeretett városunk születésnapját
ünnepeljük. Ez a „mély és varázsos rendhagyás” évszázadokat köt össze,
emberközelbe hozza, emberértékűvé szabja a múltat. Itt valóban „szíve járását
hallani az időnek”. A kiapadhatatlannak tűnő források táplálta tó, a fában, vadban
gazdag erdő, a védelemként is szolgáló bazalthegyek ősidők óta lakottá tették ezt a
vidéket. Tapolca a nevét – Theplucha (Teplitza) – a Zalavár központú, Pribina szláv
fejedelemség idején kapta. Jelentése „hévíz, melegvíz”. A melegvízű tóról kapott
nevet a honfoglaló magyarok változtatták Tapolcára. A város nevének legrégibb írott
formája a Topulza. Így először – 827 éve - III. Béla király 1182-84-es oklevele
említette. Nemzedékek egész sora építette az elmúlt év-századok alatt azokat a
hidakat, amelyek a múlttá lett jelenüket a ma Tapolcájával összeköti. 1378-ban – 631
éve – Nagy Lajos király egy adománylevélben említette először Tapolcát
mezővárosként, oppidumként. Természetesen a város akkori fogalma és mértéke
nem egyenlő a maival, de a városi lét minden fontos feltétele – köztük a világi,
egyházi és központi szerepvállalás – már adott volt benne. A XV. században már a
nemesi vármegye közgyűlésének egyik állandósult székhelye lett a város, sőt „királyi
meghagyással és tekintéllyel” gyakran bíráskodott itt maga a nádor is. Kedves
Tapolcai Polgárok! A mának mintát adó polgári lét korát a XIX. század utolsó
harmadában élte a város. Lakói olyan arculatot adtak a település központjának, olyan
örökséget hagytak az utódokra, amely iránytűként mutatja ma is, hogy egy város
léte, ereje polgárainak hitéből táplálkozik. A méltán aranykornak nevezett
időszakban Tapolca a környék borkereskedelmének központja lett, a kiépített
vasútvonal pedig fontos csomóponttá, a Balaton északi kapujává tette. A XX.
századot bizakodva köszöntötték a város lakói. A Belváros szép polgárházai, a
pezsgő élet, a korabeli újságok mind arról tanúskodnak, hogy a 100 évvel ezelőtt itt
éltek is hittek az emberi kapcsolatok legfontosabbikában, a családban, szerették azt a
helyet, ahol laktak, felelősséget vállaltak tetteikért, erősítették magyarságtudatukat.
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És mindenek felett tudták, hogy a létezés egyszerű öröme, az otthon melege, a
biztonságos megélhetés utáni örök emberi vágy olyan erő, amely hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy az értékrend valóban az értékek rendje legyen. Tisztelt
Tapolcai Ünneplő Polgárok! Az a szellemi erő, azok a közösségi színterek, amelyeket
Tapolca a történelme során felsorakoztatott, méltán tesznek bennünket büszke
tapolcaiakká. A középkorban a bécsi és a padovai egyetemeken tanuló tapolcai
diákok, a lánglelkű Batsányi János, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc neves
és névtelen hősei, Vastagh János, dr. Papp Pál, Csermák József, Marton László, Mádl
Ildikó, Szalay Gyöngyi is hidakat épített. Zenészeink, amatőr művészeti csoportjaink,
civil szervezeteink, sportolóink a gazdag kulturális programok, a közös ünnepek –
mind-mind a hírvivők közé tartoznak, mozgásban tartják a várost. Jelzik, hogy
Tapolca él és élni akar. Ez az élni akarás segítette a város lakóit abban is, hogy
túléljék azt a sokkot, hogy 1906-ban – egy tollvonással – megvonták a településtől a
városi rangot, amelyet aztán 60 év múlva, 1966-ban kapott vissza. A kétszer született
várost a XX. század végéig a nekiindulások és a megtorpanások jellemezték. A
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat központjának Tapolcára költöztetése után, a bányászok
városa rangjának elérése érdekében gyorsütemű fejlődés jellemezte a települést. A
lakosság létszáma néhány év alatt megkétszereződött, soha nem látott ütemű
lakásépítés indult meg a városban. A ’80-as éveket azonban már csak a stagnálás
jellemezte. A XIX. század végének üzenetét, miszerint „Merj álmodni és bízzál
önmagadban!”, a 100 évvel később élő tapolcai polgárok tűzték a város zászlajára. A
keresztény-polgári értékek vonzásában olyan városfejlesztő törekvések bontakoztak
ki 1998-tól napjainkig, amilyent még nem látott és tapasztalt ez a dunántúli kisváros.
A Széchenyi-terv támogatásával utak, körforgalmi csomópontok, bérlakások épültek.
Elkészült a város többfunkciós közösségi háza, azaz a Városi Rendezvénycsarnok. Az
önkormányzat a Bakonyi Bauxitbánya Kft-től megvásárolta a volt MMTK-épületet és
a központi irodaházat. Az egyikből a város kulturális életének központja lett, a másik
– Belvárosi Irodaház néven – regionális és térségi feladatokat is ellátó
intézményeknek, hivataloknak ad otthont. A felújított, korszerűsített gyógybarlang,
az Euró-pában is egyedülálló szolgáltatásokat kínáló négycsillagos szálloda, a Hotel
Pelion a gyógy-turizmusunk zálogai. Tapolcán és Tapolca-Diszelben kiépült a
szennyvízcsatorna-hálózat. Tapolcát a diszeli városrésszel ma már egy kerékpárút is
összeköti. Megújultak az iskolák, óvodák és a város legkisebb polgárainak második
otthont adó bölcsőde is. A gyerekeket európai színvonalú játszótér fogadja nemcsak
a szépen felújított Tóparton, de a Köztársaság téren lévő Vendégváró Díszparkban, a
keleti városrészben és Diszelben is. Az újabb és újabb köztéri szobrok, a sok-sok
virág - a turistaként ideérkezőknek is - jelzik, hogy a városnak lelke, kisugárzása van.
A múlt értékeinek őrzésére, a hagyományok ápolására is gondot fordított az elmúlt
évtizedben a város. A szépen felújított belvárosi polgárházak, a Tópart
rekonstrukciója is ennek bizonyítékai. Az erdélyi Zabolától kapott Székelykapu, a
Trianon Emlékhely, a II. Világháborús Emlékpark, a Dobó-lakótelepen létesített
Katonai Emlékpark is hirdeti, hogy a város nemcsak barátságokat és hagyományt
ápol, de a magyar történelem sorsfordító eseményeit is mementóként őrzi. A
városépítés-szépítés kimagasló eredményeiért a Magyar Urbanisztikai Társaság 2004-
ben Hild János Díjat adományozott Tapolcának. Ács János polgármestert pedig 2005-
ben a Magyar Ön-kormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar Polgármesterek
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Egyesülete Polgármesteri Ezüst-lánc Díjjal tüntette ki. Tisztelt Tapolcai Polgárok!
Mindannyian tudjuk, hogy egy ház építése soha nem fejeződik be. Azt folyamatosan
építeni kell. Így van ez a közös otthonunkkal, a Tapolca-házzal is. Büszkék lennének
az elődeink, ha láthatnák, hogy miként alakítjuk, szépítjük a ránk örökül hagyott
várost. Az elkövetkezendő években közel egymilliárdos beruházással megújul a
Belváros, tovább szépül Tapolca. Tisztelt Ünneplő Tapolcai Polgárok! Hiszem és
remélem, hogy a mai, születésnapi ünnepünk közösségivé lett pillanatai is segítenek
majd bennünket abban, hogy a ránk váró városépítő feladatokat elvégezhessük.

„Legyen erőnk a munkához,
Legyen reményünk a jövőhöz,
Legyen bátorságunk az újhoz,
Legyen hitünk a tenni akaráshoz.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Bardon Ivett narrátor: Kedves ünneplők! Kitüntetések átadása következik! Tapolca
Város Képviselő-testülete 18/2009. (II.13.) határozatával, a Kt. 18/2004. (V. 25.) Kt.
rendelet 1. §-a alapján „Tapolca Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet
adományoz Ács Jánosnak, Tapolca Város volt Polgármesterének. Ács János 1998
októberétől látta el Tapolca városának irányítását. 10 éves munkásága alatt látványos
fejlődésen ment keresztül a város. Ennek a fejlődésnek köszönhetően 2004-ben Hild
János díjjal ismerték el az Ács János vezette önkormányzat munkáját.
Leglátványosabb, csaknem a város minden utcáját érintő beruházás volt a pályázati
sikereknek köszönhető szennyvíz és csapadékvíz elvezetés. A munkálatok
befejeztével az érintett utcák-terek új aszfaltburkolatot kaptak, nagyban hozzájárulva
a városban élők komfortérzetének növeléséhez. Szintén a sikeres pályázatok okán
újítottak fel járdákat, tereket, és a turisták kedvelt célpontját, a Malom tó környékét.
Ezt a munkát tovább folytatni kívánva szorgalmazta a városrehabilitációs pályázat
beadását, amelynek sikeressége esetén, egymilliárd forint értékű fejlesztést
hajthatnak végre Tapolcán. Egyik fő feladatának tekintette a munkahelyek teremtését
a városban. Mindent megtett azért, hogy a bauxitbányászat, a honvédség
megszűnésével, valamint a vasút leépítésével nehéz helyzetbe jutott helyi lakosság
ismét perspektívát találjon. Több száz munkahely jött létre a négycsillagos szálloda
felépítésével, a városba települő kereskedelmi egységek megnyitásával.
Tárgyalásokat kezdeményezett befektetőkkel, majd Lesencetomajjal közösen
pályázatot írt ki testületével a volt honvédségi ingatlanok hasznosítására. Az elmúlt
években jelentős kulturális és sport célú fejlesztések történtek az irányítása alatt.
Elkészült a kerékpárút második üteme is. Megújult a városi mozi, és – a belvárosi
irodaházzal együtt - sikerült megvásárolni a ma már Tamási Áron nevét viselő
művelődési központot is. Felépült a Városi Rendezvénycsarnok, amely több száz
tapolcai sportolónak nyújt lehetőséget a méltó körülmények közti sportolásra, a
sportrajongóknak pedig a szurkolásra, szórakozásra. Tisztában volt azzal, hogy
milyen fontos helyben tartani a fiatalokat, ezért szorgalmazta 150 új építési telek
kialakítását. Mára már egyre növekszik a megkezdett építkezések száma is.
Sikeresen pályázott a város az otthonteremtésben igencsak fontos szociális
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bérlakások és a fecskeház építésére is. A városban nyolcemeletesként ismert épület
megvásárlásával újabb költségelvű bérlakásokhoz jutott a város. Különös figyelmet
szentelt mindig a gyermekeknek. Az elmúlt10 év alatt, valamennyi intézményben
jelentős átalakítások, felújítások zajlottak. Tornatermek szépültek meg, valamint
megvalósult a Bárdos iskola tetőtere is. Fontos feladatának tartotta a város
vagyonának gyarapítását, amelynek eszköze az utóbbi években a pályázatok írása
volt elsősorban. Tapolca élen járt a beadott pályamunkák számát illetően. Különös
figyelemmel viseltetett az egészségügyi intézmények sorsát illetően. Diszelben orvosi
rendelőt adott át, Tapolcán Központi Orvosi Ügyeletet, de ő vágta át a szalagot az új
rendelőintézet átadó ünnepségén is. Mindenkor partnere volt a kórháznak, a
rendelőintézetnek, a mentőállomásnak, a háziorvosi és védőnői rendelőknek az
orvosi eszközök, műszerek beszerzésében, és a felújítások-beruházások kapcsán
adódó segítségnyújtásban. Szívesen működött közre akkor is, amikor a helyi
önkéntes tűzoltók szorultak támogatásra egy-egy pályázat, vagy nagyobb értékű
beszerzés kapcsán. Fontosnak tartotta a kapcsolatot a városban működő civil
szervezetekkel, a testvér- és partnervárosokkal. Ezeknek a kapcsolatoknak
köszönhetően gazdagodott Tapolca maradandó kulturális-, sport- és gazdasági
értékekkel. Ő vehette át Zabolától a ma már városi jelképnek számító ajándékot, a
Székelykaput. Egyik kezdeményezője volt a Trianon emlékhelynek, amely ma már
éppúgy a turisták célpontja, mint a Tavasbarlang, vagy a Tópart. Az ő vezetése alatt
vált a város balatoni háttértelepülésből idegenforgalmi célponttá. A rendezett, tiszta
utcák, virágos közterek hírét messzire elvitték a hozzánk érkezők. Munkásságának
vezérlő elve volt, hogy a városlakók megtanulják újra magukénak érezni Tapolcát. 10
év alatt elérte, hogy a hagyományok ápolásával és új tradíciók teremtésével százak-
ezrek vegyenek részt a nemzeti és városi ünnepeken, városi eseményeken. Olyan
nagy tömegeket vonzó programok váltak rendszeressé, mint a Tapolcai Nyár, a
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét. Tudva, hogy a város egyik jelentős értéke a
környező tanúhegyeken termelt kiváló bor, szorgalmazta szakmai és társadalmi
események meghonosítását. Tevékeny részese volt a Szent György Hegyi Napoknak,
a Márton Napi Újbor Ünnepnek és a Sándor napi bormustrának is. Hívő református
ember lévén fontosnak tartotta az egyházak részvételét a társadalmi eseményeken,
ünnepeken az ökumené jegyében. Számos díj és kitüntetés birtokosa, melyek közül a
legjelentősebb a 2005-ben neki adományozott Polgármesteri Ezüstlánc. Híven és
odaadóan képviselte a várost nemcsak a Tapolca érdekében folytatott tárgyalásain,
de a megyei közgyűlésben, a kistérségi társulásban is. Tapolca Városa Ács János
polgármester hiányát még sokáig érezni fogja, emlékét örökre megőrzi. Posztumusz
díját a család későbbi időpontban veszi át.

Bardon Ivett narrátor: Tisztelettel kérem fel Sólyom Károly alpolgármester urat a
további kitüntetések átadására. Tapolca Város Képviselő-testülete a 21/2009. (II.13.)
Kt. 18/2004. (V. 25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján „Tapolca Városért” Kitüntető Címet
adományoz a Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület részére. A táncegyüttes
1994 őszén alakult pár lelkes fiatal jóvoltából, akiknek az volt a céljuk, hogy olyan
közösséget hozzanak létre, amelynek mozgatórugója a magyar népzene, néptánc,
illetve a hagyományok átörökítése és az oktatás. Az együttes vezetői a kezdetektől
Tarjányiné Vajda Csilla és Tarjányi Sándor. Az elmúlt 15 esztendő alatt több száz
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műsor, fellépés, bemutató mellett szakmailag elismert fesztiválok résztvevői,
díjazottjai voltak, elnyerték a minősített együttes címet is. Újszerűségre törekvő,
ugyanakkor értékőrző önálló műsoraikkal sokszor örvendeztettek meg bennünket itt
Tapolcán is. Számos esetben léptek fel a határon túl is Európa sok országában. 2000-
ben egyesületté alakultak Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület néven.
Innentől vállalták fel a kulturális rendezvények, fesztiválok szervezését,
táboroztatásokat és jeles napok, ünnepi alkalmak megrendezését. Kiemelkedő
tevékenységet folytatnak az utánpótlás nevelésben is. Óvodás kortól biztosítják a
lehetőséget a néptánc megismerésére. Ma már a felnőtt együttesben is táncolnak
olyan fiatalok, akik végigjárták a generációs csoportokat az egyesületen belül, és
elkötelezett hívei lettek a magyar néptáncnak. Kérem az egyesület képviselőit, hogy
vegyék át kitüntetésüket Sólyom Károly alpolgármestertől.

A Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület „Tapolca Városért” kitüntető
címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete a 20/2009. (II.13.) Kt.
18/2004. (V.25) Kt. rendelet 5. §-a alapján „Tapolca Városért” kitüntetést adományoz
Dr. Zsiray Ferencnek, a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnökének. Dr. Zsiray
Ferenc 1983 óta aktív tagja a Tapolcai Városszépítő Egyesületnek, elnöki munkáját öt
éve látja el. Az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végzett, mint e civil szervezet
vezetője Tapolca város hírnevének elismertetéséért. Mind a városon belüli munkája,
mind az országos területen Tapolcáért nyújtott tevékenysége (pl: tapolcai virágosítási
program, Hungária Nostra találkozó 2008. évi megrendezése) elismerést és
megbecsülést váltott ki mind a város lakossága, mind a város vezetésében.
Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármestertől.

Dr. Zsiray Ferenc, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Elnöke
„Tapolca Városért” kitüntető címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete 40/2009. (II.13.) Kt.,
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 11. §-a alapján „Tapolcai Közszolgálatért” kitüntetést
adományoz Schönherrné Pokó Ildikónak, a Tapolcai Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodavezetőjének. Schönherrné Pokó Ildikó 1992 októberétől belső ellenőri
feladatokat látott el, majd 2000-től kapott megbízást a Pénzügyi Iroda vezetésére.
Tevékenysége során az önkormányzat és a Hivatal pénzügyi-számviteli munkája
látványos javuláson esett át, ezt igazolják az Állami Számvevőszék jegyzőkönyveinek
értékelései. Munkája is hozzájárult, hogy az egyre nehezebb gazdasági környezetben
városunk gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Véleményeivel, ötleteivel mindig
konstruktívan segítette a város polgármesterét jegyzőjét, valamint határozott vezetési
eszközöket használt, miközben jó kollegiális, emberi kapcsolatot alakított ki
közvetlen munkatársaival, az önkormányzati intézmények vezetőivel, dolgozóival,
munkatársaival. Munkáját 2001-ben a közszolgálatért érdemrend ezüst fokozatával
ismerték el. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármestertől!

Schönherrné Pokó Ildikó a „Tapolcai Közszolgálatért” kitüntető címet átveszi.
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Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Önkormányzata 41/2009. (II.13.) Kt. 18/2004.
(V.25.) Kt. rendelet 11. §-a alapján „Tapolcai Közszolgálatért” kitüntetést
adományoz Németh Máriának, a Tapolcai Polgármesteri Hivatal főmunkatársának.
1981-től áll Tapolca Város szolgálatában. Először az ünnepek szervezésében, majd
mint előadó tevékenykedett a városi tanácsnál. Az önkormányzat Polgármesteri
Hivatalába 1991 februárjában került gondnoki beosztásba. Feladatát azóta is ezen a
poszton látja el, emellett az elmúlt években folyamatosan helyettesítette az
anyakönyvvezetőt házasságkötéseknél. A hivatal munkájának biztonságos
háttérfeltételeit teremti meg hosszú évek óta, munkáját sokszor munkaszüneti
napokon, szabadidejében kell ellátnia annak érdekében, hogy a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadásának kezdetekor minden feltétel rendelkezésre álljon. Jelentős
szerepet vállalt a Polgármesteri Hivatal felújításában, fontos háttérmunkát végez a
választások zavartalan lebonyolításával kapcsolatban. Lelkiismeretes munkájának
köszönhetően a hivatal munkakörülményei az elmúlt években jelentős változáson
mentek át. 1984-ben megkapta a „Tanácsi Munkáéért”, 1989-ben pedig a „Kiváló
dolgozó” kitüntetést. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly
alpolgármestertől!

Németh Mária a „Tapolcai Közszolgálatért” kitüntető címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete a 24/2009. (II.13.) Kt.
18/2004 (V.25.) Kt. rendelet 8. §-a alapján „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntetést
adományoz Csizmadia Lászlónak, a Széchenyi István Szakképző Iskola
pedagógusának. Csizmadia László 1984 szeptemberében kezdet vállalati szakoktatói
tevékenységét a Közületi Szolgáltató Üzemben. Szakmai oktatását végezte a
csőhálózat szerelő tanulóknak. 1992-93-as tanévtől főállású szakoktatóként dolgozik
az iskolában. Ebben a tanévben kezdte el a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán a
műszaki szakoktatói szakot. Szakmai tapasztalatait másodállású vállalkozóként is
folyamatosan bővíti, látókörét külföldi gyárlátogatásokkal is szélesíti. Aktívan vett
részt az iskola oktatási projectjeiben. A csőhálózat és berendezés szerelő
szakmacsoport mindhárom leágazásának koordinátora. Kiemelkedő munkát végzett
a tanműhely megvalósításában, folyamatos figyelője és kivitelezője pályázatoknak.
Nagy szerepe van kapcsolatai révén a szakképzési hozzájárulások és támogatási
szerződések megszerzésében. Tanítványai majdnem minden évben kiemelkedő
eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken. Gyermekcentrikus magatartásával,
példaértékű nevelőmunkájával nagyban hozzájárul az iskola népszerűségéhez.
Tanítványai nagyra értékelik szakmai tudását, jó humorát, igazságos döntéseit.
Végzett diákjai is rendszeresen járnak hozzá szakmai tanácsokért, véleményért.
Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármester úrtól.

Csizmadia László a „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntető címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testület 30/2009. (II. 13.) Kt.,
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 8. §-a alapján „Tapolca Nevelésügyért” kitüntetést
adományoz Bárány Andrásnénak, a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
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Tagintézményének pedagógusának. 1981-ben biológia-mezőgazdaság szakos
általános iskolai tanári oklevelet szerzett Pécsett. A diploma megszerzését követően
1988. január 16-ától Tapolcán a Batsányi János Általános Iskolában helyezkedett el.
Azóta pedagógus hivatása a városban folyamatos. A Kazinczy Ferenc Általános
Iskolába áthelyezéssel került 1996. szeptemberében. Pedagógus pályáján rendkívül
magas szintű oktató-nevelő munkáját lelkiismeretesen végezte. Dolgozott napközis
nevelőként, a természetismeret tantárgy tanítójaként, és biológia-technika szakos
tanárként. Gyermekekkel való kapcsolata szeretetteljes. A foglalkozások során a
legújabb pedagógiai eredményeket alkalmazta. Szakmai tudását szívesen teszi
közkinccsé, osztályfőnöki munkáját teljes odaadással végzi. Tanítására nagyfokú
következetesség jellemző, önmagával és tanítványaival szemben is igényes.
Óravezetése logikus, nyugodt. Tanítványait önálló munkavégzésre és a problémák
megoldására ösztönzi. Diákjaival kialakított barátságos, közvetlen kapcsolata
lehetővé teszi a tanulók harmonikus fejlődését. A tantestületi kollektívába jól
beilleszkedett. Barátságos, kiegyensúlyozott, segítőkész természetéért mindenki
megszerette, bizalmat szavaztak neki, amikor az iskolai minőségirányítási csoport
tagjává választották. Kérem, vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármester
úrtól.

Bárány Andrásné a „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntető címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város képviselő-testülete 29/2009.(II.13.) Kt.,
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 8. §-a alapján „Tapolca Nevelésügyért” kitüntetést
adományoz Viasz Ferencnének, aki a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskola Tagintézményének pedagógusa. Tanulmányait a Pécsi
Tanárképző Főiskolán végezte. 1976-ban matematika-műszaki szakos tanári
oklevelet szerzett. A diploma megszerzése után egy évig a Tolna megyei
Györkönyben, majd Balatonkenesén, azután hat tanéven át Gyönkön tanított. 1984.
augusztus 16-án Tapolcán, a Batsányi János Általános Iskolában helyezkedett el.
Azóta az iskola dolgozója. Pedagóguspályáján oktató-nevelő munkáját mindig
magas színvonalon, lelkiismeretesen végzi. Az elmúlt években matematikát és
technikát tanít. Tanítványaival kiváló pedagógiai érzékkel, kiemelkedő toleranciával
és empátiával foglalkozik, kapcsolata a gyerekekkel példaértékű. Tanóráin a
következetesség, a bátorítás, a pozitív megerősítés, a biztatás kap hangsúlyt. Tanítási
óráin az önálló, kreatív gondolkodásra, az új megoldások keresésére, a probléma
értelmezésére és megoldására ösztönzi a tanulókat. Óravezetése határozott, nyugodt,
logikusan felépített. Kapcsolatteremtő készsége kiemelkedő, osztályfőnökként szinte
anyai gondoskodással veszi körbe tanítványait. Őszintesége és nyíltsága
visszatükröződik a gyermekeken is, akik bizalmasan közelítenek osztályfőnökükhöz.
E téren is példa pedagógiai munkája. A tantestületnek 24 éve tagja. Kedvessége,
segítőkészsége, nyugodtsága révén a szakmai kapcsolat kollégáival inkább baráti
kapcsolattá vált. Kérem, vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármester úrtól.

Viasz Ferencné a „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntető címet átveszi.
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Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete 28/2009. (II.13.) Kt.,
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 8. §-a alapján „Tapolca Nevelésügyért” kitüntetést
adományoz Nagy Juditnak, aki a Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységének
Óvodapedagógusa. Nagy Judit 30 éve tevékenykedik óvónőként. Pályafutását 1979-
ben kezdte képesítés nélküli óvónőként Tapolcán a 3. sz. Napköziotthonos
Óvodában. 1982-ben felsőfokú szakképesítést szerzett a Soproni Óvónőképző
Intézetben. Intézményünkben, a Szivárvány Tagintézményben 27 éve dolgozik.
Óvónői munkája mellett több éven keresztül vezetett zenei kis előképzőt óvodáskorú
gyermekek számára a Járdányi Pál zeneiskolában. 1987-ben Minisztériumi
Dicséretben részesült kiemelkedő munkájáért. 1989-ben akkori vezetője megbízta a
vezető helyettesi feladatok ellátásával, munkáját felelősséggel, szakszerűen végzi, ezt
is igazolja, hogy az intézmény összevonásokat követően, hogy megbízását az új
vezetője is megtartotta. Vezetői rátermettsége példaértékű a nevelőtestület számára.
Nevelőmunkájában együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít, mint
a gyermekek, mint szüleikkel egyaránt. Odafigyel az egyéni bánásmódot igénylő
gyermekekre, féltő szeretettel veszi körül a hátrányos helyzetű gyermekeket.
Nagyfokú toleranciával, tapintattal fordul szüleik felé. Igyekszik segítséget nyújtani a
gyermekek nevelésével kapcsolatos problémák megoldásában. A bizalmon alapuló
kapcsolat kialakítását igazolja, hogy ezen családok gyermekei rendszeresen
látogatják az óvodát. Szakmai munkájában gondot fordít a fejlődésre, az új
pedagógiai módszerek megismerésére, elsajátítására. A gyermekek minél
színvonalasabb nevelése, fejlesztése érdekében tudatosan választja meg a
továbbképzési lehetőségeket. Szívesen vesz részt tanfolyamokon, szakmai
munkaközösségek munkájában. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly
alpolgármester úrtól!

Nagy Judit a „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntető címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete 32/2009. (II.13.) Kt.
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 8. §-a alapján „Tapolca Nevelésügyért” kitüntetést
adományoz Kocsis Bélánénak, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
matematika-fizika szakos pedagógusának. Kocsis Béláné 1977-ben szerzett diplomát
a József Attila Tudományegyetemen, 1989 óta tanít a gimnáziumban. Munkáját
kiváló szakmai felkészültség, rendkívüli elhivatottság és precizitás jellemzi.
Pedagógiai tevékenysége során tanítványainak eredményei elismerést szereztek
iskolánknak és a városnak. Diákjai rendszeres résztvevői a matematika
versenyeknek, az Arany Dániel matematika verseny országos döntőbe, az OKTV
második fordulójába jutottak. A megyei matematika versenyeken is sikerrel
szerepeltek, szép számmal kerültek és kerülnek be keze alól felsőoktatási
intézményekbe. A tehetséggondozás mellett nagy gondot fordít a felzárkóztatásra,
érettségire való felkészítésre. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly
alpolgármester úrtól!

Kocsis Béláné a „Tapolcai Nevelésügyért” kitüntető címet átveszi.
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Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete 34/2009. (II.13.) Kt.,
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 9. §-a alapján „Tapolcai Egészségügyért és Szociális
Ellátásért” kitüntetést adományoz Czeiner Pálné szociális gondozó részére. Czeiner
Pálné, Diszel városrészben az idősek szociális ellátásán fáradozik immár 20 éve.
Hosszú évek óta látja el ezt a feladatot, lelkiismeretesen végzi az idős, egyedül élők,
és elesett emberek ellátását. Ez napi 15-20 fő. A napi feladatán túl ebéd kiosztást,
házhoz szállítását, és időseknél felmerülő egyéb feladatokat is ellát. (pl. tűzifa
behordás, tűzgyújtás, bevásárlás) ezzel segítve és megkönnyítve az elesettek és
magányosa élő embertársaink életét. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom
Károly alpolgármester úrtól!

Czeiner Pálné a „Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért” kitüntető
címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tapolca Város Képviselő-testülete 36/2009. (II.13.) Kt.
18/2004. (V.25.) Kt. rendelet 9. §-a alapján „Tapolcai Egészségügyért és Szociális
Ellátásért” Dr. Rövid Klára gyermekorvos részére. Dr. Rövid Klára évtizedek óta
példaadó szorgalommal, hozzáértéssel látja el a csecsemő- és gyermekorvoslást. Időt
és energiát nem kímélve végzi áldozatos munkáját. Számos hálás szülő és csillogó
szemű kisgyermek köszönte már meg tevékenységét, odaadó, szeretetteljes
munkáját. Ha a gyerek lázas vagy fáj valamije: a család minden tagja egyforma
reménykedéssel várja. És mikor megérkezik, hirtelen minden rendbe jön: apa-anya
megnyugszik, a tünetek enyhülnek, a gyerek abbahagyja a sírást. Ő az, akivel
megoszthatjuk a felelősséget, valaki, aki szeretettel és szakértelemmel nyúl
gyerekünkhöz. Most Tapolca Városa is szeretné kifejezni háláját sokak doktor
nénijének. Kérem, hogy vegye át kitüntetését Sólyom Károly alpolgármester úrtól!

Dr. Rövid Klára a „Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért” kitüntető
címet átveszi.

Bardon Ivett narrátor: Tisztelettel köszönöm meg a díjátadást alpolgármester úrnak,
és egyben felkérem Dr. Zsiray Ferencet, hogy szóljon a kitüntetettek nevében.

Dr. Zsiray Ferenc a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke: Az a megtisztelés érte,
hogy a kitüntetettek nevében szólalhat fel, amit jó szívvel tesz meg. A kitüntetettek
mögött sok ember tevékenysége áll. A város attól város, hogy vannak szép épületei,
vannak jól működő közintézményei. A környezeti és természeti értékek az országban
és a határokon túl is öregbítik a város hírnevét. Ehhez kell egy város összefogása. Ez
egy olyan pont, ami mindenki közös célja. A kitüntetettek nevében köszöni az
elismerést. Jó érzés, hogy jó az, amit csinálnak, és a város érdekét szolgálják. Kívánja,
hogy érjenek el komoly sikereket. Jó egészséget kíván, Isten éltesse Tapolcát.

Bardon Ivett narrátor: Kedves ünnepeltek, kérem, fogadják el városunk ajándékát!
Ma este trió formációban látogat el hozzánk Szentpéteri Csilla a mai zenei élet egyik
legszínesebb alakja, aki minden alkalommal magával ragadja és fogva tartja azon
hallgatóit, akik szeretik az izgalmas, egyedi hangokat, és akik igényes
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kikapcsolódásra, feltöltődésre vágynak. Zenéje klasszikus művekre épül,
megfűszerezve mai ritmusokkal, izgalmas, korszerű átiratban, különleges
hangeffektusokkal és a könnyűzene kitűnő muzsikusainak improvizációival
színesítve. Saját szerzeményei egyenrangúak a klasszikus témákból kiinduló kreatív
átirataival. Ma este folyamán a novemberben megjelent Spiritusz című albumról
hallhatunk egy kis ízelítőt. Kitűnő zenésztársaival változatos zenei utazásra
invitálnak bennünket. Vérpezsdítő ritmusok, fergeteges gitárdallamok versengenek a
zongorafutamokkal, érdekes effektek utalnak a mai, modernebb hangzásra.

Szentpéteri Csilla zongoraművész és zenekara ünnepi műsora.

Bardon Ivett narrátor: Kedves vendégeink, ezzel ünnepségünk végére értünk.
Kérem, hogy énekeljük el a Szózatot.

Szózat

Bardon Ivett narrátor: Kedves Vendégeink, városunk vezetése nevében köszönöm,
hogy együtt ünnepeltünk. Valamennyi kitüntetettnek gratulálok, munkájához jó
egészséget, családi életében sok boldogságot kívánok. Kérem önöket, hogy fogadják
el városunk meghívását és fáradjanak ki az aulába, folytatódjék az ünneplés a fehér
asztal mellett, ahol Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke mond pohárköszöntőt.

Sólyom Károly alpolgármester megköszöni a részvételt, az ünnepi ülést 20.00 órakor
bezárja.

K. m. f.

Sólyom Károly Dr. Imre László
alpolgármester jegyző


