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A tisztelt olvasóink már tapasztalhatják, hogy községünkben 
nagyszabású munkálatok folynak. A tavalyi év végén a Belügy-
minisztérium által megítélt pályázati források következtében az 
óvodánk a 2009-ben elkezdett fejlesztése utolsó fázisába került. 
Az étterem, a tálaló konyha és a kiszolgáló (öltöző, fürdő és 
WC) helyiségek megépítése, a födém hőszigetelése, belső ud-
var térkövezése, nyílászárók cseréje, valamint a Zrínyi utcai 
homlokzat, főbejáratok elkészítése után az idei évben lecse-
réljük a (tűzoltóság által rendkívül tűzveszélyesnek ítélt) bitu-
menes zsindely tetőhéjazatot, valamint a kisebbik foglalkoztató 
elavult régi cserépfedését, így az egész tető egységes képet mu-
tat majd. Hőszigetelést majd új színezést kap a külső homlokzat 
(ezért nem volt eddig színezve a hátsó rész), melynek következ-
tében mérsékelni tudjuk az épület fűtését. A 2014 évben már 
felkerültek a déli (belső udvari) tetőre a villamos energia terme-
lő napelemek, így már épületenergetikai szempontok alapján 
rendkívül alacsony összegből üzemeltetjük óvodánkat, így több 
forrás marad más szintén fontos feladatainkra. A jelenlegi beru-
házás belső munkái között van az iskolás gyermekeink étkező-
jéhez tartozó fiú és lány mosdójának a kialakítása, (eddig ilyen 
nem volt az épületben) a tálaló konyha kiszolgáló helyiségeinek 
belső munkálatai (wc, fürdő öltöző) és néhány belső és külső 
nyílászáró cseréje. Végleges formát nyer majd a Zrínyi utca 
felőli főbejárat, hiszen itt megoldjuk a felszíni csapadékvíz el-
vezetését és a tér (parkoló) teljes burkolását. A belső udvaron 
található régi konyha épületének sorsáról még nem született 
döntés. Azért fontos a képviselő-testület számára az óvoda, 
mert ezen intézmény keretein belül kerül lerakásra gyerme-
keink jövője, amely az iskolai oktatás és nevelés alapja. A be-
ruházás befejezése után veszünk egy mély lélegzetet és energiá-
inkat az iskolánk irányába szándékozunk irányítani, mert ha az 
óvodai nevelésben a fundamentumot rakjuk le, az iskola az 
a hely, ahol az oktatással a falak kerülnek megépítésre. Az 
iskola szakmai és gazdasági irányítása ugyan már nem a helyi 
képviselő-testület feladata, az épület és az udvar az önkormány-
zat tulajdonában maradt, és nekünk nem mindegy, hogy milyen 
az az iskola, ahová gyermekeink járnak. Eddig már a legfonto-
sabb beruházást megcsináltuk, már nem szökik el a meleg, 
hiszen a nyílászárók cseréje, valamint a Klebersberg Intézet jó-
voltából gazdaságosabban üzemeltethető kondenzációs gázka-
zán lett beépítve. Terveink között szerepel az épület teljes hőszi-
getelése, homlokzat felújítása, a főbejárat áthelyezése, parkoló 
bővítése és járda építése a buszmegállóig. Gyermekeink számá-
ra szeretnénk biztosítani az esztétikus környezetet, valamint a 
baleset megelőző biztonságos közlekedést.

Külterületi utak fejlesztése!
Bizonyosan látják azoknak a nehéz gépeknek a mozgását, amelyek 
a településünk külterületein dolgoznak. Útépítésbe kezdtünk a zárt-
kerten, amely részben magába foglalja a felszíni csapadékvíz elve-
zetését is. Három útszakasz újul meg a Belügyminisztérium Vis 
maior pályázatán elnyert 14.883.000 Ft jóvoltából. Az egyik a kö-
vesút külterületi részének 500 m hosszú szakasza, amely egy úta-
lapozás után kőzúzalék fedőréteget kap. A másik a Zrínyi utca teme-
tői útkereszteződés utáni külterületi szakasza, ahol a felszíni vízel-
vezetés nyílt árokban történik és egy 15 cm alapozás után 5 cm asz-
faltszőnyeg borítást kap 300 m hosszúságban. A harmadik szakasz a 
Dózsa utca végi kereszteződéstől a hegy felé vezető szakasz 350 m 
hosszúságban. A vízelvezetés mellett 15 cm vastag alapozás után 
szintén 5-6 cm vastag szilárd burkolatot kap majd. Az óvodával 
kapcsolatos cikkben írtam, hogy az ott folyó munka a gyermekeink 

élete fundamentumának leraká-
sa, akkor helyi külterületi utak 
(zártkerti) fejlesztése a terme-
lési infrastruktúra alapja. Per-
sze ez nem jelenti azt, hogy ezu-
tán minden külterületi utat, szi-
lárd bur-kolattal látunk el, de ar-
ra törekszünk, hogy a fő gyűjtő-
utakat olyanná tegyük, hogy 
közlekedésre alkalmas legyen, 
legalább a tavasztól őszig terjedő 
időszakban. Minden itt élő és 

gazdálkodó embernek fontos, hogy jól megközelíthető legyen az a 
termelői hely, ahol olyan terményeket állíthatunk elő, amely a rövid 
értékesítési láncon keresztül jut el a fogyasztóhoz, és biztonságosan 
fogyasztható. Ebből következik, hogy tudjuk ki termelte az általunk 
elfogyasztott élelmiszert. Kívánom a zártkert és külterület tulaj-
donosainak, hogy találják meg számításukat a termőföld tisztele-
tében, és műveljék meg területeiket, hiszen azért teszünk erőfe-
szítéseket, hogy ezt bizonyos szempontból könnyebbé tegyük, és 
akkor lesz értelme folytatni, ha nem a gyomtól, hanem a kultúr-
növényektől borul virágba községünk.

Még egy gondolat: Mindannyian tudjuk, hogy helyi adóbevételek 
(alacsony iparűzési adó bevétel miatt) nem tennék lehetővé pályá-
zatok nélkül azt a fejlesztési intenzitást, amelyet Lesenceistvándon 
meg valósítottunk, úgy hogy eközben biztosítottuk az intézmé-
nyeink zavarmentes működését. Nem adósodtunk el, sőt rendelke-
zünk némi tartalékkal is, az esetleges nehezebb éveinkre való felké-
szülés érdekében.

Befejező gondolat: Településünk Uzsa Önkormányzatával közö-
sen pályáztatja a megüresedett orvosi körzet ellátását. Azt szeret-
nénk, ha körzetünkbe költözne egy új orvos aki ellátná a háziorvosi 
szolgálat szakmai működtetési feladatait, a két községben, vala-
mint jutna kellő ideje a betegek ellátása mellett a betegségek mege-
lőzésében a prevenciós munka kifejtésére is. Mert a betegséget nem 
csak gyógyítani, hanem kellő ismerettel önvizsgálattal megelőzni is 
lehet.
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Lőfegyverrel és lőszerrel visszaé-
lés bűntettének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás egy 40 éves 
veszprémi férfi ellen, akit Nyirá-
don igazoltattak a rendőrök és gép-
kocsijában lőszereket, élettársa la-
kásában vadászfegyvereket talál-
tak. Az egyenruhások 2015. április 
9-én 7 órakor vonták intézkedés alá 
B.I.-t, aki személygépkocsijával 
Nyirád belterületén közlekedett. A 
jármű átvizsgálásakor a kesztyűtar-
tóból lőszerek kerültek elő, majd a rendőrök házkutatást tartottak a férfi 
élettársának csabrendeki lakásában, ahol két darab távcsővel és hang-
tompítóval felszerelt vadászfegyvert találtak a nyomozók.
A 40 éves B. I.-t a járőrök előállították a Tapolcai Rendőrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi ellen lőfegyverrel és 
lőszerrel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárás 
indult.

NagyJudit
megelőzési főelőadó, Tapolcai Rendőrkapitányság
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Lõszereket és vadászfegyvereket
foglaltak le a rendõrök

Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület
áldozatvédelem Tapolcán is

A magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egye-
sület a nyugat európai áldozatvédő szervezetek mintájára 1989. decem-
ber 21-én alakult és 1992 óta tagja aktív tagja az Euró-pai Áldozatvédő 
Szervezetnek. A kelet európai országok között elsőként alakult áldozat-
védő szervezet, a magyar FEHÉR GYŰRŰ feladata, hogy konkrét és 
közvetlen támogatást adjon, valamint segítséget nyújtson a bűncselek-
mények – főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és 
hozzátartozóiknak, anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továb-
bá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. A FEHÉR GYŰ-
RŰ országos illetőséggel az érdekképviselet mellett, minden rászoruló 
áldozatnak – valamennyi bűncselekménytípus esetén - segítséget 
nyújt, amely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötődik.
A Tapolcai Rendőrkapitányság épületében az Egyesületnek 2015. ápri-
lis 1-jétől irodája nyílt.

Áldozatvédelmi referens: Molnár András r. őrnagy
Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre u. 2.
Telefon: 87-412-322 (mellék: 42-75)

Ügyfélfogadás: Hétfő-péntek, 10.00-12.00 óra

A nap keretében lehetõség van kipróbálni a Sportház nyújtotta
szolgáltatásokat, ahová sok szeretettel várjuk települése

felnõtt lakosságát. Itt lakcímkártya bemutatásával ingyenesen
vehetõek igénybe többek között a következõ szolgáltatások:

TRX, BOSU, Flexi-bar, Squash, konditerem, fitness-terem, bowling. 

Puskás Ákos projektmenedzser
Egészségfejlesztési Iroda Tapolca

ÓVODAI HÍREK
A Veszprém Megyei Rendőr –főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága 2014-ben első alkalom-
mal hirdette meg az „Úton –Útfélen” elnevezésű közlekedési és baleset megelőzési témájú bábver-
senyt óvodások részére. A verseny célja a gyermekbalesetek megelőzése. A bábversenyre közlekedés-
sel kapcsolatos történetet, mesét kellett írni, és saját készítésű bábokkal kellett eljátszani, melynek az 
időtartama 10-12 perc lehetett. A bábversenyre a mi óvodánk is jelentkezett. Mesénk egy nyuszi család 
történetén keresztül tanította meg a gyalogos közlekedés szabályait a gyerekeknek. A bábelőadásban 5 
nagycsoportos gyermek szerepelt., akik nagy szorgalommal tanulták a szöveget és a bábmozgatás tech-
nikáját. A területi döntőn a nyirádi ovisokkal versenyeztünk és sikeresen továbbjutottunk a megyei ver-
senyre. 2015. március 19.-én a Veszprém  megyei Rendőr-főkapitányság épületében került sor a döntő-
re, ahova a szülők és  az önkormányzat segítségével vittük el a gyermekeket. Segítségüket ezúton is 
szeretném megköszönni. Nagy izgalommal készültünk erre a napra, sokat gyakoroltunk, díszletet, bá-
bokat szépítgettük. A verseny napján kíváncsian szemléltük a verenytársakat és bábjaikat vajon mi nye-
rünk? – kérdezgették a gyerekek. Hét óvodás csoport mérte össze tudását a megyéből. Sorshúzás alap-
ján negyedikként léphettünk színpadra. Nagyon ügyesen, hibátlanul sikerült eljátszani a mesét, aminek 
meg is lett az eredménye. A zsűri a bábelőadásunkat ezüst éremmel és 25.000 Ft –os könyvutalvánnyal 
jutalmazta. Ezenkívül minden gyermek egy-egy biciklis védőfelszerelést kapott. A verseny után finom 
tízóraival kedveskedtek a rendezők a résztvevőknek. Nagyon jó hangulatban telt el az a délelőtt, haza-
fele már minden gyermek biciklis felszerelésben ült az autóba, fáradtan, de büszkén jöhettünk haza.
Bábcsoport tagjai: Gál Kira, Király Emőke, Allaga Viktória, Vörös Viola,Enyingi Donát
A gyermekeket felkészítette: Tóthné Ács Erzsébet óvodavezető-helyettes.
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