Új

TAPOLCAI ÚJSÁG

XII. (XVIII.) évfolyam 8. szám

TAPOLCA VÁROS LAPJA

2011. augusztus

Szent István napja a legmesszebb Az emberbaráti szeretet, az igaz hit
mutató nemzeti ünnepünk
élete fõ vezérlõje volt
A kereszténység - államalapító szent
királyunk által - egy új, forradalmi élménnyel ajándékozta meg az Európában hont foglaló, messzirõl jött, „idegen
szokású” magyarságot - mondta augusztus 20-án Császár László polgármester
ünnepi beszédében a Templomdombon.
- Az együttérzés, az adakozás örömével párosuló küldetéstudattal. Azzal az egy-

szerû és bárki által követhetõ igazsággal,
hogy csak a szeretet gyakorlása vezethet
el a legfõbb boldogsághoz. Hogy a reménynek helye van az egyedi és megismételhetetlen életünkben. Hogy a hit csak tettekkel párosulva vezethet célhoz - hangsúlyozta a polgármester.
/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
Szent István ünnepe a nemzeti egység
ünnepe is címmel./

Fotó: N. Horváth

A posztumusz kitüntetést Ács Jánosné és leányai - Zsófia és Orsolya - vették át
Császár László polgármestertõl

Fotó: esemenyter.hu

A templomdombi ünnepség felemelõ pillanata volt három, határon túli magyar
állampolgári eskütétele

Határokon átívelõ
testvéri kézfogások
Tapolca Város Önkormányzata ÁCS
JÁNOS EMLÉKÉRMET alapított. Az
elsõ kitüntetések átadására augusztus
20-án került sor.

Tapolca Önkormányzata áldozatos munkájáért néhai Ács János polgármesternek
posztumusz Tapolca Város Díszpolgára
címet adományozta. A kitüntetést családja vette át augusztus 20-án, a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban megtartott ünnepi testületi ülésen.
- Férjem élete során és elhunyta után is
több elismerésben, kitüntetésben részesült.
Szerényebb ember volt Õ annál, mint hogy
bármit is magának tulajdonított volna. Most
van alkalmam, hogy elismeréseit szimbo-

Szent Margit tiszteletére
építették a kápolnát
Árpád-házi Szent Margit tiszteletére
emelt új templom felszentelése augusztus 20-án volt az új temetõben.
Közel negyedszázad telt el azóta,

hogy Csere Sándor kanonok-plébánosban megfogalmazódott a templomépítés
gondolata. A hit ereje, a kitartás és az
összefogás eredményeként ma már áll
az új kápolna.
/Írásunk a 6. oldalon Kápolnaszentelés Árpád-házi Szent Margit tiszteletére
címmel./

likusan átnyújtsam mindenkinek, akiért és
akikkel dolgozott: nektek, tapolcai emberek és határon túli testvérek - mondta köszönõ szavaiban Gabriella asszony, majd
Ács János - második polgármesteri beiktatása utáni - szavait idézte meg: „Csak egyet
akartam, hogy semmi ne térítsen le arról az
útról, amelyen elindultam, hogy a cselekedetemben, a jellememben az maradjak, akit
a szülei a legbecsületesebb úton elindítottak.
Ezt tanítom én is a lányainknak. Ma már
egy város bizalmát élvezem, és ez erõt ad.”
/Írásunk a 3. oldalon „Tudja, maga köztünk jár, olyan közülünk való” címmel./

Aranydiploma
az együttmûködésért
A Nemzetközi Rendõrszervezet (IPA)
és Tapolca jó együttmûködésének története közel 2 évtizedre nyúlik vissza.

Fotó: N. Horváth
Fotó: N. Horváth

Az Aranydiplomát Császár László
vette át

Puliszka Éva áldozatos munkájának
elismerése ez a kitüntetés

A magyarok összetartozását erõsítõ tevékenységéért, a magyar kultúra ápolásáért ezt a kitüntetést 2011-ben Puliszka
Éva, az aknaszlatinai magyar óvoda vezetõje és Keszegh Béla, Marcelháza nyugalmazott polgármestere kapta meg.
/Összeállításunk a 3. oldalon „A kitüntetést a szívemben hordom” címmel./

Fotó: Dancs

A felszentelést fõtisztelendõ Gyulai
Endre szeged-csanádi nyugalmazott
megyéspüspök végezte

Isten dicsõségére

Ennek az együttmûködésnek az elismeréseként Németh Lajos, az IPA Magyar Szekciójának vezetõje kitüntetésben részesítette
Császár László polgármestert és rajta keresztül Tapolca polgárait. A kitüntetés átadására július 30-án, a hamburgi IPA-küldöttség látogatásakor került sor.
/Tudósításunk a 9. oldalon A hamburgi
IPA-szervezet tagjai nálunk jártak címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„...édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hûséges fiad!”
/József Attila: Hazám/

Állampolgári eskütétel a Templomdombon

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön
Tapolcán még soha nem látott, felemelõ
eseménynek voltak tanúi a Templomdombon összegyûlt városi polgárok és a település vendégei: három, határon túli magyar
polgár ott tette le az állampolgári esküjét.
Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság
elnöke Lõrincz Zoltánt és Márton Ibolyát
2011. július 18-án kelt okiratában, Hiszem
Béla Tituszt 2011. június 7-én kelt okiratában
honosította saját kérelmükre. A törvény elõírása szerint magyar állampolgárokká akkor
válnak, ha a polgármester elõtt esküt tesznek.
Az ünnepélyes eskütételt követõen a város
vezetõje így szólt az esküt tettekhez:
„Honfitársaim!
Ezzel a szóval köszöntöm Önöket, amelyet
oly méltatlanul kénytelenek voltunk nélkülözni évtizedeken keresztül. Ezzel a szóval,
amely annyi örömet és bánatot, büszkeséget
és gyötrelmet hordott magában, amely egyszerre többet is és kevesebbet is jelent, mint a
nemzet. Mert a nemzethez tartozik az az
ötmillió magyar is, aki a történelem kényszere
vagy egyéni sorsa alakulása miatt a Magyar
Köztársaság határain kívül él.
De honfitársunk minden magyar állampolgár, legyen az bármilyen nemzetiségû is. Az
imént elhangzott esküvel már nemcsak a magyar nemzetnek, de a magyar hazának is teljes
jogú elkötelezett tagjai lettek. A nemzeti múlt
ismerete és megbecsülése, amelyet szülõföldjükrõl, rokoni és baráti kapcsolatukból ma-

gukkal hoztak, az egyik kulcs a boldogabb jövõhöz. A másik nemzetért, a hazáért, a szûkebb környezetünkért végzett munka, és ha
kell, az áldozatvállalás is. A nemzetet szolgálni, a hazát építeni, a család szellemi és anyagi
gazdagodását elérni csak így lehet és csak így
érdemes.
A mai naptól Önök jogos és köteles társaink, honfitársaink.
Közös célunk Kölcsey Ferenc máig is érvényes és jövõbe mutató szavaival csak egy lehet:
„Messze jövendõvel komolyan vess öszve
jelenkort, // Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza
fényre derûl!”
Derüljön fényre ez a föld, mely talpalatnyi
ugyan, de magyar és a hazánk. Mutasson
irányt a nemzet minden tagjának, bárhol éljen
is a világban, és sugározzon baráti meleget
más népek fiainak határainkon innen és túl.
Kívánom, hogy legyen meg Önökben a
képesség, mely eddigi életük határon túli és
inneni élményeit olyan építõen, meghatározóan kovácsolja össze, forrasztja egybe, hogy
bármerre járnak e világban, mindig és mindenhol büszkén vállalják magyarságukat.
Tudjanak erõt meríteni hagyományainkból s
gazdagítani jelen környezetünket elõdeik
kultúrájával.
„Végül is, hát mit ér az ember, ha magyar?” - kérdezte Veres Péter írónk.
Veres Péter: Mit ér az ember, ha magyar?
„Annyit, amennyit megvalósít önmagából. /
Annyit, amennyit becsületben, bátorságban, /
Okosságban adni tud a világnak. A világ
népei / Nem hódolnak ma sem, és sohasem
fognak / Hódolni a magyarnak, mint a nagy
népeknek, / De ha méltók vagyunk rá, meg-

becsülnek, / Mint önmagunkat. A kis nép a
számot, / A nagyságot és az erõt becsülettel, a
szív / És a szellem erejével pótolhatja.”
Kérem, esküjüket, fogadalmukat megtartva
legyenek a magyar haza tisztességes, becsületes polgárai, olyan szeretettel, amilyen szeretettel új hazájuk kebelébe fogadta Önöket.
Kívánom, hogy váljanak valóra mindazok
az elképzelések és vágyak, amelyeknek reményében néhány évvel ezelõtt szorongó szívvel
az országhatárt átlépték, új életteret, új hazát
választottak, majd idõvel honosításért folyamodtak.
Tegyék új hazájukban azt, amihez képességeik, hajlamaik alapján leginkább vágyat
éreznek, de soha ne feledjék el a szülõföldet,
ahonnét elindultak. Nem lehet feledni azt a
földet, amelyre pici gyermeklábuk elõször lépett, ahol édesanyjuk beszélni, hinni tanította
Önöket.
Járjanak vissza, tartsák a kapcsolatot az otthoniakkal! Építsék fel azt a láthatatlan hidat,
amely összeköti Önöket az ott maradottakkal
és összeköti a két országot és két népet!
De találják meg helyüket ebben az országban és Tapolcán is. Ismerjék meg a magyar
nép történelmét, alkotmányát, törvényeit,
kultúráját és szokásait!
Kívánok további életükhöz sok szerencsét,
kitartást, meleg emberséget és jó egészséget,
hogy életútjuk olyanná váljon, amilyenné
álmodták. Legyen további életük sikeres és
boldog!” - fejezte be köszöntõ szavait Császár
László polgármester, majd a honosítást és a
magyar állampolgárságot igazoló okiratokat,
valamint egy-egy megszentelt kenyeret adott
át a Magyar Köztársaság új állampolgárainak.

Nem csatlakozik a tapolcai kórház a megyei kórházhoz
A Képviselõ-testület augusztus 31-én rendkívüli nyilvános ülést tartott. Az ülés fontos
napirendi pontja A tapolcai kórház mûködésének lehetséges alternatívái a Semmelweis
Terv keretei között címû polgármesteri elõterjesztés megvitatása volt. Császár László
polgármestert az ott született döntésrõl kérdeztük.
- A rendkívüli ülés összehívását három képviselõtársam kezdeményezte a kórház témájában az augusztus 18-án érkezett beadványukban. Tapolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzata értelmében
került sor a Képviselõ-testület összehívására
az adott napra.
Elõzményként azt tudni kell, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az augusztus 16-ai
közgyûlésén határozatban fogadta el, hogy a
tapolcai dr. Deák Jenõ Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft., valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., egyesítésre kerül, és ezt követõen a
tapolcai kórház a megyei egyik telephelyeként mûködne tovább, megtartva az aktív fekvõbeteg belgyógyászati tevékenységét, megtartva és kibõvítve a krónikus és rehabilitációs
fekvõbeteg feladatait és az egynapos és járóbeteg szakellátási feladatait.
A megyei közgyûlés ezzel egy lehetõséget
kínált a városnak annak érdekében, hogy a
kórház az aktív ágyait meg tudja õrizni. De
mivel jelenleg csak napról-napra változó és
kevés számú információ áll rendelkezésünkre
az egészségügy struktúrájának átalakításáról,

nincs 100%-os garancia arra, hogy a felkínált
formában a késõbbiek során a tapolcai kórház
aktív ágyasként mûködhet tovább, azaz elõfordulhat az, hogy a megyei kórházak állami
irányítás alá kerülése esetén bezárják a telephelyeket, és így Tapolcán is megszûnhet az
aktív fekvõbeteg ellátás.
Egy valami már erõsen körvonalazódik. Ez
pedig az, hogy a megyei szintû kórházakat
-, de nagy a valószínûsége, hogy a tapolcai
nagyságúakat is - állami irányítás alá vonják,
és 2012. január 1-je után fogják meghatározni
a jövõbeni struktúrát és a mûködési formát.
Mivel még nem született döntés a legfelsõbb
szinteken a kórházak jövõjérõl, ezért úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy - megköszönve a Megyei Önkormányzat által felkínált lehetõséget - nem él vele, nem csatlakozik a
megyei kórházhoz. Egyszer már felkínálta a
megye ezt a lehetõséget, tavaly májusban, akkor, amikor a kórház visszavételekor a mûködési engedély megszerzése volt a tét. Hála
Istennek, ez önállóan is sikerült. A Testület
most kialakított álláspontja az, hogy megvárjuk a most még sok bizonytalanságot tartalmazó folyamatok végét, és a hogyan továbbról majd akkor döntünk.
Az elkövetkezendõ idõszakban - Lasztovicza
Jenõ elnök úrral karöltve - mindent elkövetünk azért, hogy a döntéshozókkal fel tudjuk
venni a kapcsolatot, hogy a tapolcai kórház
sorsáról információhoz jussunk annak érdekében, hogy az önkormányzat kellõ idõben meg
tudja hozni a legoptimálisabb döntését. Ha

erre egyáltalán szükség lesz majd! Hiszen, ha
állami kézbe kerülnek a kórházak, akkor mi
hiába hozunk bármilyen döntést, azt 2012.
január 1-jétõl állami szinten felülírhatják. Nekünk az a fontos, hogy a kórházunk megmaradjon - akár városi, akár kistérségi kórházként -, legyen itt betegellátás, hogy a közel
200 fõ ott dolgozónak legyen munkahelye.
Ezekért küzdünk. Úgy gondolom, hogy a
Semmelweis Tervben megfogalmazottak nemcsak erre, de a magasabb szinten való mûködésre is keretet adnak. Már többször szóltam arról, hogy október 31-én nyújtjuk be azt
a pályázatot, amelynek sikere esetén 500-600
millió forint állami támogatáshoz juthat a
kórház a rehabilitációs struktúra átalakításához. Jók az esélyeink a támogatás elnyerésére
- tette hozzá a polgármester.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák szeptember hónapban az alábbi idõpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
szeptember 5. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 12. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
szeptember 19. 13:00-15:00
Császár László
polgármester
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Ughy Jenõné aljegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba
Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

„Tudja, maga köztünk jár, olyan közülünk való”
Tapolca Város Képviselõ-testülete Tapolca
Város Díszpolgára posztumusz kitüntetõ
címet adományozott Ács Jánosnak, Tapolca
néhai polgármesterének, aki kiemelkedõ
munkásságával járult hozzá a város fejlõdéséhez. A kitüntetõ címet Ács János felesége és leányai, Zsófia és Orsolya vette át az
augusztus 20-án megtartott ünnepi képviselõ-testületi ülésen Császár László polgármestertõl.
Ács János 1998 októberétõl látta el Tapolca város irányítását. 10 éves munkássága alatt
látványos fejlõdésen ment keresztül a város.
Ennek a fejlõdésnek köszönhetõen 2004-ben
Hild János Díjjal ismerték el az Ács János
vezette önkormányzat munkáját. Jó gazda
módjára fontos feladatának tekintette a város
vagyonának gyarapítását. Tapolca az Õ irányítása alatt élen járt a sikeres pályázatok beadásában. Ezek segítségével fecskeház épült,
jelentõs kulturális és sportcélú fejlesztések
történtek a városban, szinte a város minden
utcáját érintette a szennyvíz- és csapadékelvezetés megoldása, az utcák új burkolatot
kaptak.
Felépült a Városi Rendezvénycsarnok, megszépült a Malomtó környéke. A négycsillagos
szálloda felépítésével több száz munkahely
jött létre, megújult a Városi Mozi, Történelmi
Emlékhellyé lett a Köztársaság tér. Különös
figyelmet szentelt a gyermekeknek. Az Õ irányítása alatt megszépültek az oktatási intézmények, tornatermek újultak meg. Diszelben
orvosi rendelõ nyílt, Tapolcán felépült a Központi Orvosi Ügyelet, a Rendelõintézet az Õ
idejében költözött új helyre. Fontosnak tartotta a jó kapcsolatot a város civil szervezeteivel, a testvér- és partnervárosokkal.
Õ vette át Zabolától a ma már városi jelképnek számító Székelykaput. Megteremtette
a tapolcai ünnepek hagyományát, fontosnak
tartotta, hogy ezeken a történelmi egyházak
képviselõi is részt vegyenek. Áldozatos
munkásságának elismeréseként 2005-ben
Polgármesteri Ezüstlánc-díjban részesült.
Az Ács Jánosról szóló laudáció felolvasása
közben a kivetítõvásznon sorra villantak fel
azok a képek, amelyek a 10 éves polgármesteri tevékenységét mutatták be. Láthattuk Õt
szenvedélyes hangú beszédet mondani, avató
ünnepségen nemzetiszínû szalagot átvágni,
gyerekek között, idõsekkel beszélgetni, állami vezetõkkel tárgyalni, Tapolca polgáraival
együtt szórakozni.
Az elhangzottak és a képen látottak csak
megerõsítették a jelenlévõkben: Ács János
hiányát sokáig érezni fogja a város.
A posztumusz kitüntetõ címért Ács Jánosné
mondott köszönetet.
„Tisztelt Egybegyûltek!
Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés!
Megrendítõ, egyben felemelõ nap ez a mai.
Családom nevében hálás szívvel köszönöm

meg Tapolca Város Polgármesterének, Dr. Imre
László volt városi jegyzõnek, Veszprém Megye fõjegyzõjének, Ughy Jenõné aljegyzõ aszszonynak, az elõzõ és a jelenlegi ciklus
Képviselõ-testületének, minden embernek,
aki férjem polgármesteri munkásságát, Tapolca Város Díszpolgára kitüntetéssel ismerte el. Köszönöm, hogy dr. Imre László fõjegyzõ úr és Szabó György református tábori
lelkész ötlete mellé állva, a határon túli, kapcsolatokat méltó módon ápoló testvéreink
részére „ÁCS JÁNOS EMLÉKÉREM” kitüntetést alapított a Képviselõ-testület. Külön
megtiszteltetés, hogy ez a két elismerés egyszerre kerül átadásra nemzeti ünnepünkön.
Férjem élete során és elhunyta után is több
elismerésben, kitüntetésben részesült. Szerényebb ember volt õ annál, mint hogy bármit
is magának tulajdonított volna. Most van
alkalmam, hogy elismeréseit szimbolikusan
átnyújtsam mindenkinek, akiért és akikkel
dogozott: nektek tapolcai emberek és határon
túli testvéreink.
A somogyi, nagybajomi tájból indult élete.
Sokszor visszatért oda gondolataiban erõt gyûjteni, az emlékekbe kapaszkodni. Gyergyai
Alberttel, faluja szülöttjével együtt vallotta:
„Mi tartja össze, mint egy nagy családot egy
ilyen közösség tagjait? A hagyomány, a századok, a nemzedékek egymást követõ, egymástól származó sora, a közös jó és rossz
emlékek, az egymásra utaltság s a mindennapi beszéd muzsikája. Bizonyos, hogy falusi
gyermekkoromra még ma is úgy emlékszem,
mint egy kis földi paradicsomra, ahol szinte
mindenki ismert, szeretett, jó volt hozzám. A
bizalom, a jó szó, a szép emlék talán mindennél többet ér, s mindennél jobban összeforrasztja egy közösség tagjait.”
Második polgármesteri beiktatása után így
fogalmazott:
„Csak egyet akartam, hogy semmi ne térítsen le arról az útról, amelyen elindultam,
hogy a cselekedetemben, a jellememben az
maradjak, akit a szülei a legbecsületesebb
úton elindították - ezt tanítom én is a lányainknak. Ma már egy város bizalmát élvezem és
ez erõt ad.”
Szolgálni jött erre a gyönyörû vidékre:
„Kevés olyan szeglete van a világnak, ahol
egyszerre van csillogó víztükör, napfény, kultúra és hagyományaikat õrzõ szorgalmas emberek.” Vallotta, hogy „Egy település nem a
vezetõiért van, hanem ellenkezõleg. Szolgálni
és nem használni kell a közösséget.”
Tapolca rangját, értékét az itt élõ emberek
öröme, bánata erõfeszítése, munkája adja. Bátor emberekre van szüksége a hazának is,
olyanokra, akik álmodni mernek, remélnek és
cselekszenek.
Mindenre, ami több, mint 10 évnyi munkássága alatt már természetes, hogy van ebben
a városban azt mondta: „A jó gazda módjára,

közös erõvel, munkával együtt értük el a tapolcai emberekkel, munkatársaimmal összefogva.”
Töretlen református keresztyén emberként
hitte: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába
fáradoznak az építõk. Ha az Úr nem õrzi a
várost, hiába vigyáznak rá az õrök, de akit az
Úr szeret, annak álmába is ad eleget.”
Akik ismerték, mind-mind más emléket õriznek róla, amit tiszteletben kell tartani. De ki
értette meg igazi lényét, örökségét? Mi tudjuk, hogy élete fõ vezérlõje az emberbaráti
szeretet, az igaz hit. Jókai Anna írja: „Az igaz
hit nem könnyebbség, mint a felületesek hiszik. Az igaz hit vállalás, önkéntes plusz munka a teremtés mûhelyében.” A tapolcai református gyülekezet presbitereként is tudta: reformátusnak lenni felelõsségteljes szabadság,
önként vállalt elkötelezettség, hogy bölcsen
különböztessük meg a maradandót és a múlandót. A keresztyén ember szabadsága az
örök élet bizonyosságából fakad. János is
mindent ebbõl a távlatból szemlélt. Hitte, van
örök élet, ezért nem e világban kell mindent
leszakítani, lehet lassabban, értelmesebben
élni, lehet megbocsátani, lehet nemet mondani kicsinyes hatalmi harcokra. Aki szabad,
az lemond önös érdekeirõl, a Krisztusért és a
másik emberért. Ha Istenben bízunk és vele
járunk az örökkévalóság felé tartva, akkor
már nem zavar bennünket az ügyeskedõk
szerencséje. Hadd gyûjtsenek, harácsoljanak,
nekünk erre nincs szükségünk. Hogy az alattomos és cselszövõ ember érvényesül, mit
számít ez az örökkévalóságban. Egyenes gerincû, igaz magyarként idézte: „A jó ember szíve a jó kincsbõl hozza elõ a jót, és a gonosz
ember a gonoszból hozza elõ a gonoszt. Mert
amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”
Nem akart másnak látszani, mint aki. Szenvedélyes, robbanékony, de aranyszívû, derûs
ember volt. Családunkból hozta a keresztényi
gondolat alapját: nemcsak a barátokat, a hozzátartozókat kell szeretni, hanem minden
embertársunkat. „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi dolgunk csak igazabbá lenni.”
(Reményik Sándor)
A legnagyobb kincsünk két szeretett gyermekünk és az az erõs hit, ami hiányában is
összetartja családunkat. Vígasztal bennünket,
tudjuk, hogy sosem vagyunk egyedül. Akit
Isten vígasztal, az tud másokat is vigasztalni.
Amikor erre a napra készültem, tudtam, hogy
másról nem is tudnék beszélni, csak a szeretet, az igaz hit, a megbocsátás erejérõl. A
hajlíthatatlan gerincrõl, a szolgálatról, az eskü, az adott szó szentségérõl. Ez az Õ öröksége! János ehhez az örökséghez kérte Isten
áldását. Az emberi szívben akkor gyúl ki a
hála, amikor rájövünk, hogy akink, amink
van, amit elértünk, az nem jár nekünk, ajándékba kaptuk. Tudni kell, hogy Istenéi vagyunk, a halálon is gyõztes Jézusé!

Drága határon túli honfitársaink!
A barát szót sokszor és sokan csépelik.
Jánosnak és nekünk is ritka kincs ez a szó.
Tudjuk, barátságot nem lehet színlelni, kikényszeríteni, se megvásárolni. Titeket átölelve, rátok tekintve érezzük, hogy ez a fogalom testvér, barát azt jelenti, amit nekünk.
Kit is idézhetnék itt, mint Wass Albertet: „Ne
verjétek a melleteket hangos szóval, dicsekedve, hogy kik vagytok, mik vagytok. Tetteitek
tegyenek tanúságot rólatok nap-nap után.
Magyarnak teremtett benneteket az Úr, s ennél fogva csak magyarságotokban, magyarságotokon belül lehettek azok, akiknek az
Úristen megteremtett benneteket egyenként és
külön-külön. Aki közületek embernek nem jó,
az magyarnak is alávaló lehet.”
János síremlékének avatása után sok ember jött oda hozzám, és azt mondták, hallva az
ott szívvel-lélekkel elmondott beszédeteket,
most már értik, miért szeretett úgy veletek
lenni. Nektek és az elszakított nemzettestvéreinknek sok terhet adott a Teremtõ. Tudjátok, hogy amit a sorstól feladatul kaptatok,
azért ti feleltek. Embereké a felelõsség, Istené
a dicsõség. Hasonló lelkületûek vagytok, mint
mi. Tudjátok, egymás nélkül mi magyarok nem
kicsik vagyunk, csak csonkák. Soha nagyobb
elismerés nem lehet egy vezetõnek, amikor
azt mondják neki: „Tudja, maga köztünk jár,
olyan közülünk való.” János szétosztotta önmagát. Adott és nem várt érte köszönetet. Én
most mégis köszönetet mondok nektek.
Kedves Óvónéni! Évikém!
Köszönöm a kárpátaljai, aknaszlatinai óvodások és emberek szeretetét. Ma is féltve
õrizzük a gyerekek saját készítésû ajándékait,
a kis ovisok énekét: „Ha egy mustármagnyi
hitetek is volna, ezt mondja a Mi Urunk, s ha
így szólnál a nagy hegyeknek, mozduljatok,
akkor a hegyek elindulnának.”
János utolsó földi útja hozzátok vezetett,
példát mutatva az önzetlen szeretetrõl.
Polgármester Úr! Drága Béla!
Hálás szívvel köszönöm azt a kitüntetést,
amit a te javaslatodra a Felvidéki Nemzeti Kötelék Kuratóriuma postumusz férjemnek adományozott. Köszönöm az emberséged, az örök
derûdet, a sok jó tanácsot, amivel tapasztalt
vezetõként Jánost segítetted.
Ez az emlékérem, amit ma átvesztek, nagy
szeretettel nemcsak azért készült, hogy munkátokat megköszönje, és a férjem emlékét
megõrizze, hanem azért, hogy évtizedek múlva is emlékeztessen az igazán jóra és fontosra. A gyökerekre, a felebaráti szeretetre, az
összetartozásra, a hit és a szeretet erejére.
Mindenért és mindenkiért, ahogy az emlékérmen is olvasható: „Soli Deo Gloria: Egyedül
Istené a dicsõség.”
Engedjék meg, hogy családom nevében
köszönetemet fejezzem ki mindenkinek, aki
ezért a napért dolgozott.

„A kitüntetést a szívemben hordom”
Néhai polgármesterünk emlékére ÁCS
JÁNOS EMLÉKÉREM néven kitüntetést alapított a Képviselõ-testület. Ebben a kitüntetésben elsõsorban azok a
határainkon túl élõ magyarok, külföldi
települések részesülhetnek, akik, amelyek sokat tettek és tesznek a jó kapcsolatok ápolásáért, a magyar testvériségért, a nemzeti összetartozás megõrzéséért.
Az elsõ kitüntetések átadására az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen került sor.
Ezen a napon kitüntetésben részesült Puliszka
Éva, az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda vezetõje és Keszegh Béla, Marcelháza község
volt polgármestere.
Az óvodavezetõ 2006-ban a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy veszélybe került
a magyar nyelvû óvoda léte. Ezt a segélykiáltást hallotta meg Ács János, és szinte
elsõként indult, hogy segítsen az ottani gye-

rekeken, hogy az óvoda fennmaradhasson.
Az utolsó földi útja is hozzájuk vezetett.
A két település közötti jó kapcsolat a kezdetektõl töretlenül jó. Puliszka Éva sokat
tesz a határon túli magyarság megmaradásáért.
Keszegh Béla aktív szerepet vállalt a
Rákóczi Szövetség munkájában, a felvidéki
magyarság oktatási-kulturális érdekei érvényesítéséért. Kezdeményezésére Tapolca Város Önkormányzata is hozzájárult a révkomáromi Európa Udvarban lévõ Kossuthés Széchenyi-szobrok felállításához. A kettõs állampolgárságról szóló 2004. évi népszavazás elõtt tartott tapolcai rendezvényen
- szervezõ munkájának köszönhetõen - jelentõs számban vettek részt a felvidéki, csallóközi önkormányzatok képviselõi.
A kitüntetéseket Császár László polgármester adta át.
- Ezt a kitüntetést a szívemben hordom -

mondta elcsukló hangon Puliszka Éva a köszönõ szavaiban -, az otthoni közösségnek is
elmondom, mert õket is illeti. Majd Ács
János alakját megidézve arról szólt, hogy a
néhai polgármester tevékenységének az alapja a feltétel nélküli szeretet volt. - Ha csak egy
mustármagnyi, egy morzsányi lenne bennem
abból a szeretetbõl, ami Jánosban volt, már
nem éltem hiába.
Keszegh Béla is hálás szívvel mondott köszönetet a kitüntetésért, majd arról a mindennapokban is megmutatkozó barátságról is
beszélt, amely Ács János családja és az övé
között kialakult.
A köszönõ szavakat követõen a nulladik
sorszámú ÁCS JÁNOS EMLÉKÉRMET az
Önkormányzat a néhai polgármester családjának adományozta. A kitüntetést átadó Császár
László polgármester meghatottan idézte fel
Ács János alakját, az önkormányzati munkában eltöltött közös éveket és azt az utolsó
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utat, amelyen Õ is ott volt. Ígérte, hogy a
városépítõ Ács János emlékét az elkövetkezendõ években is ápolni és õrizni fogja szeretett városa, Tapolca.
Dr. Imre László, a Veszprém Megyei Önkormányzat fõjegyzõje pohárköszöntõjében
Lasztovicza Jenõ megyei elnök nevében is
gratulált a kitüntetésekhez.
- A fájdalom és a szomorúság mellett az
öröm érzése is kavarog bennem - mondta. - A
fájdalom és szomorúság, hogy egy nagyszerû
ember, egy nagyszerû kolléga, egy jó barát
ma már nincs velünk. De az öröm is megszólal bennem, mert a remény, a hit és a
szeretet gyökereibõl táplálkozva ma újra
szárba szökkent. A remény, hogy egy ember
nem tûnik el nyomtalanul, hogy amit alkotott,
amit tett, amit gondolt, tovább él és követõkre
talált. Isten éltesse Mindannyiukat! Isten éltesse Tapolcát!
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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„Szent István ünnepe a nemzeti egység ünnepe is”
A Tapolcai Ünnepi Napok legkiemelkedõbb
rendezvénye Szent István és az új kenyér
ünnepe, az állampolgári eskütétel volt.
Augusztus 20-án az ünneplõk a Templomdombon, a nemzeti zászló és Szent István szobra elõtt gyülekeztek, hogy részesei legyenek
ezeknek a felemelõ eseményeknek.
A Himnusz elhangzása után a Batsányi
Táncegyüttes tagjai hozták a helyszínre a város nemzeti színû szalaggal átkötött új kenyerét, amelyet Császár László polgármester vett
át tõlük, majd megtartotta ünnepi beszédét:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Tapolcai Polgárok!
2000. augusztus huszadika óta szép, városi
hagyomány, hogy itt, a Templomdombon Szent
István sziklatalapzatra állított szobra elõtt ünnepeljük a kereszt és a kard erejével megteremtett magyar államot és a megszentelt új
kenyeret. Legnagyobb történelmi ünnepünk a
mai naptól egy újabb felemelõ eseménnyel,
az állampolgári eskütétellel bõvül, hogy hirdesse: Szent István népeként, magyarként egy a
hazánk.

sokat átélt és megélt az elmúlt 921 év alatt.
Évszázadok magyar nemzedékei hol vigaszt,
hol erõt és bátorságot merítettek István király
idõbõl kiemelt, halhatatlanná lett alakjából.
Az 1991-es év fontos történelmi dátum az
ünnep életében. A magyar Országgyûlés államalapító Szent István Napjaként a Magyar
Köztársaság nemzeti ünnepévé nyilvánította.
Azon a 20 évvel ezelõtti augusztus 20-án
II. János Pál pápa a Hõsök terén félmillió
ünneplõ magyar elõtt ismételte el Szent István
országfelajánlását és méltatta elsõ királyunk
érdemeit. „Ez a nap, amely számotokra Szent
István napja, állami ünnep is - mondta a magyar püspökök elõtti beszédében a pápa. - A
kommunisták ugyan meg akarták szüntetni,
de másképpen nézve megtartották, mert nem
tudtak változtatni az erõs hagyományon. A
hagyomány erõsebb volt, mint az ideológia,
és nemrég óta újra Szent István ünnepe ez a
nap. Szent István elhozta az ünnepére a pápát
is, elõbb Esztergomba, majd Budapestre. Csak
csodálni tudom mindezért az Isteni Gondviselést, aki így írta az elõre nem láthatókat.

Fotó: Sajcz

- Augusztus huszadikának ünnepe sokat átélt és megélt az elmúlt 921 év alatt
- hangsúlyozta a polgármester
Szent István tetteinek mértékét és súlyát a Ami nem lehetséges az embernek, az lehetránk maradt Törvénykönyvei is tükrözik, bi- séges az Istennek. Mondjunk köszönetet az
zonyítva, hogy olyan jogi alapra építette az Isteni Gondviselésnek és a Magyarok Nagyállamot, amely több mint ezer év távlatából is asszonyának a mai napért és ezért a találkotartást és keretet ad. Elsõ Törvénykönyvének zásért.” - hangsúlyozta a katolikus egyház feje.
Elõszava 1001 körül, azaz 1010 éve született.
Tisztelt Ünneplõ Mindannyian!
Üzenete ma is él: „A királyi méltóságnak a
A „Hitbõl új világot teremtõ” elsõ kirákeresztény hit tápláló erejével véghez vitt al- lyunkat nemcsak a nyugati, de 2000-ben a
kotásai fényesebbek és erõsebbek szoktak len- keleti egyház is a szentjei közé iktatta, ezzel
ni más méltóságok mûveinél. És mivel min- nemcsak az örökérvényû emberi értékeit isden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is, merte el, de a különleges, egyesítõ, ökumeniIsten akaratából országunkat igazgatván, a ré- kus hidat betöltõ szerepét is. I. István úgy
gi és új császárok példáját követve, törvényho- építette fel Magyarországot három kultúra - a
zó elmélkedéssel meghatároztuk népünk számá- görög, a latin és a sztyeppékrõl érkezett - hara: miképpen éljen tisztességes és békés életet.” tármezsgyéjén, találkozási pontján, hogy közPéldával elsõ királyunk járt elöl: Az erõs ben egységet, egyensúlyt teremtett. Így válhat
hit nála komoly felelõsséggel párosult. Jelle- Szent István életmûve - ezer év távolából is, a
me szilárd és megkérdõjelezhetetlen volt. Hi- XXI. században - az európai egységtörekvételes volt minden szava és szándéka. Úgy élt, sek szimbólumává.
ahogy másoknak hirdette. Kiszámítható, keSzent István ünnepe a nemzeti egység ünmény és következetes volt. És ha kellett: „tûz- nepe is. Önbizalmat, erõt meríthetünk belõle.
zel és vassal” is harcolt.
Tartást és felelõsséget ad. Utat mutat. Az évA tét óriási volt: egyszerre kellett államot ezredes kettõs kötõdésrõl, az egyetlen járható
szerveznie, törvényt alkotnia és rendet terem- útról Babits Mihály így vallott:
tenie. És mi lett az eredmény? Államalapító
„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökkirályként hagyhatta ránk alkotását, Magyar- séget kapott, melyet nem dobok el: a világot
országot. Oly módon biztosított nekünk, ma- nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani.
gyaroknak helyet Európában, hogy közben
Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg
megõrizte az ország függetlenségét. Európa nem õrzök magamban minden színt, minden
vérkeringésébe úgy kapcsolta be hazánkat, kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A
hogy ma is öntudattal és önbecsüléssel õriz- magyarság színét, a magyarság kincsét?
hetjük magyarságunkat.
Nemzet ne nemzet ellen harcoljon, hanem az
Tisztelt Megemlékezõk!
ellen, ami minden nemzet nagy veszélye: az elAugusztus huszadika a legmélyebb törté- nyomás és a rombolás szelleme ellen.
nelmi gyökerû - és legmesszebb mutató Micsoda leckét kaptunk ebbõl éppen mi,
nemzeti ünnepünk.
magyarok!”
VII. Gergely pápa a hit sziklájára orszáTisztelt Vendégeink! Kedves Tapolcai Polgot építõ királyt halála után 45 évvel, 1083. gárok!
augusztus 20-án emelte a szentek sorába.
Mi fejezheti ki legjobban, legméltóbban a
I. László király 1090-ben rendelte el, hogy világba szétszórt minden magyar vágyát? Mi
„Szent István napja, mint szent ünnep meg- egyesíthet minden becsületes magyar embert
tartasson.” Augusztus huszadikának ünnepe e hazában? Mi kell ahhoz, hogy helyt álljon
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a magyarság, hogy kiegyenesedjen, hogy a
Szent István által meghatározott küldetéses
útján járjon, hogy a sorsát beteljesítse?
Az egyszerû titok itt van elõttünk az ünnepi asztalon. Nemzeti színû szalaggal átkötve csak arra vár, hogy megszentelten és
megszegve jusson belõle mindenkinek. Mert
úgy kell egymáshoz ragaszkodnunk, mint
ahogy ez a foszlós bélû, Isten áldotta, nemzeti
színû szalaggal átkötött mindennapi kenyerünk ragaszkodik a héjához, tudva azt, hogy
csak így, együtt jelenthetik az új erõt, a reményt, az otthont, az életet.
Tisztelt Ünneplõk!
A tapolcai Templomdomb évezredek tanúja. Sok-sok elõttünk járó nemzedéknek volt
biztonságot adó, megtartó lakhelye, otthona.
Mi, a mai Tapolca polgárai sem tehetünk
másként, mint hogy a ránk bízott Szent
István-i örökséget szívvel és lélekkel, legjobb
tudásunk szerint az utódoknak megõrizzük és
tovább adjuk. Kell, hogy higgyünk magunkban és céljainkban. Kell, hogy az együvé tartozás, az összefogás, a közös akarat erejével
építsük, szépítsük szeretett városunkat. Ehhez
méltó, történelmi keretet országépítõ királyunk ezeréves törvényei és intelmei, valamint
a 2011 áprilisában megszületett Magyarország
Alaptörvénye ad, amely így kezdõdik:
„Isten, áldd meg a magyart!
NEMZETI HITVALLÁS
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új
évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István
királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra
helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részéve tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért
küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös
értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ
vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszá-

helyezett el a Szent István-szobor talapzatán.
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is.
Szabó Emõke református lelkész Hegyi-Füstös
István Krisztus erõterében címû mûvének segítségével idézte meg nagy királyunk, Szent
István alakját és áldotta meg az új kenyeret.
A legenda Csád fiáról, Kevérõl szól, aki
megelégelte István intézkedéseit, hogy a külföldrõl hozott papok szorgos munkára, földmûvelésre tanítják a népet a portyázás és a
rablás helyett, hogy István 10 falunak templomot építtetett, hogy azokban Krisztusról prédikáljanak. Hogy a vitézkedés helyett már az
alázat az erény, hogy ölés helyett a megbocsátás. A hatalmassá nõtt elégedetlenségében
álmában akarta megölni a királyt, akit ettõl az
álmában kimondott szavak - Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk? - mentettek meg, és lehanyatlott, erõtlenné vált a gyilkolni indult kéz.
- Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? - tette
fel a kérdést a XXI. század magyarjainak is
ott, a Templomdombon a református lelkész,
majd azokra az idõkre emlékeztetett, amelyben a magyarok elhagyták az Istent, majd
arról szólt, amikor azon a 2004. december
5-én megtagadták a határon kívül rekedt honfitársaikat. De arról is, hogy a megbocsátás
miként érkezett meg egy kicsiny székely
faluból azzal, hogy a megtagadást követõ
héten leakasztottak egy kalotaszegi varrottast
a templom faláról, és elhozták ide, Tapolcára.
Azon a varrottason ott volt az Ige és a megbocsátó szeretet: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Csere Sándor kanonok-plébános Szent
István érdemeit méltatva szentelte meg az új
kenyeret. Szólt arról, hogy bátran tette meg
azokat a lépéseket, amelyekkel megmentette a
népet. Az Õ idejében egy volt a nép, egy volt
a törekvés, egy volt a gondolat, hogy a Földön
békében éljünk, és egykor örök üdvösséget
nyerjünk. István meggyõzõdésbõl élte keresztény mivoltát. Szép lenne, ha a nemzeti együttérzés fennmaradna, a csonka Magyarországon kívül élõ magyarok is szívvel-lélekkel
abban a gondolatban tartanának össze, amit
Szent István királyunk elültetett itt, a magyarhonban - hangsúlyozta a plébános.
Az új kenyér megáldását és megszentelését
követõen került sor az állampolgári eskütételre,
és az új kenyér kínálására.

Fotó: Sajcz

Az ünneplõk egy csoportja a Templomdombon
zad viharaiban részekre szakadt nemzetünk
Az augusztus 20-ai esti programok helyszellemi és lelki egységét. A velünk élõ nem- színe a Kisfaludy utca és az ott felállított színzetiségek a magyar politikai közösség részei pad volt. Császár László polgármester itt monés államalkotó tényezõk.
dott köszönetet Tapolca polgárainak, azért, hogy
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló az ünnepi eseményeken sokan vesznek részt.
nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyaror- - Hogy a közösségi élményt maradandó érszági nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a tékként élik meg, hogy idõt szakítanak a kiKárpát-medence természet adta és ember al- kapcsolódásra, és a modern élet, a szétesõnek
kotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõs- tûnõ emberi világ sodrában sem mondanak le
séget viselünk utódainkért, ezért anyagi, a hétköznapokhoz erõt adó közös ünneplésrõl.
szellemi és természeti erõforrásaink gondos
Szent István és az új kenyér ünnepének esthasználatával védelmezzük az utánunk jövõ jén ebben az évben is csodálatos színpompánemzedékek életfeltételeit.”
ba öltözött az égbolt. A tûzijátékot eddig még
Az ünnepi beszédet követõen Császár László soha nem látott hatalmas tömeg köszöntötte a
polgármester, Horváthné Németh Edit alpol- Köztársaság téren.
gármester és Ughy Jenõné aljegyzõ koszorút
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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A Fõ tér körüli belsõ udvarok
a város-rehabilitáció keretében szépülnek meg
„A tapolcai belváros értékmegõrzõ rehabilitációja” címû, KDOP-3.1.1/B-2f20100002 kódszámú pályázatot a Regionális
Operatív Programok Irányító Hatóságának Vezetõje 2010. május 27-én ítélte támogatandónak. A projekt keretében a Fõ
tér körüli belsõ udvarok is megújulnak.
Az ott folyó munkálatokról Hederics
Katalin projektmenedzsert kérdeztük.
- A város-rehabilitációs projekt keretében
nyár elején megkezdõdött a Fõ tér körüli
udvarok, átjárók felújítása, megszépítése.
Elsõként a Régi Postaudvar és a területén
elhelyezkedõ parkoló kivitelezési munkálataira került sor, ezt követõen a Zeneiskola
és APEH-udvar régi térburkolatának cseréje, új utcabútorok kihelyezése kezdõdött
meg. A munkálatok következõ helyszíne a
Fõ tér 12. szám alatti kis udvar, majd a Balaton Üzletközpont elõtti terület. Itt az elavult, megrongálódott burkolat felszedése
mellett új pihenõhelyek kialakítása, parkosítás várható.
- Többen észrevételezték, hogy a Régi
Postaudvarban a látványos kezdés után leálltak a felújítási munkálatok. Mi ennek az
oka?
- A Régi Postaudvar projektelem kivitelezése során építési engedély kérelmet érintõ módosítási igények merültek fel, emiatt
egyeztetéseket kellett lefolytatnunk mind a
szakhatóságokkal, mind a pályázat támogató szervezetével, a VÁTI Nonprofit Kft-vel.
Az egyeztetések több hetet vettek igénybe,
emiatt a munkák csak szakaszosan kerülhettek befejezésre. Mivel a projekt nagyrészt
európai uniós támogatással valósul meg,
tartani kell magunkat a szigorú és alapos
dokumentálási elõírásokhoz, az elszámolha-

Évfordulók
1926. augusztus
85 éve
A kutak fertõzöttsége miatt tervbe vették a
vízvezeték építését Tapolcán.
1926. augusztus 1.
85 éve
A tapolcai Erzsébet-kórházban megszervezte a
sebészetet, amelyet külön osztállyá fejlesztett Dr.
Steiner Lajos.
1921. augusztus 4.
90 éve
Cserkész nagytábor Tapolcán és környékén.
Polgár Ferenc, a tapolcai járás fõszolgabírája
olyan propagandát fejtett ki, hogy a járás minden
községe elvállalta egy-egy cserkészcsapatnak az
elszállásolását és élelmezését. A nagytábor 1921.
augusztus 4-tõl 15-ig tartott.
1941. augusztus 7.
70 éve
A községi tanács megvonja az izraelita iskola
további segélyezését.
1996. augusztus 11.
15 éve
Megnyitották Tapolcán a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XI. õstörténeti találkozóját. A
rendezvények augusztus 11-tõl 18-ig tartottak.
1891. augusztus 16.
120 éve
Egy hirdetés a Tapolcza és Vidékében: „Van
szerencsém a n.é. szülõket értesíteni, hogy
Tapolczán, szülõim lakásán serdültebb lányok
számára, felsõbb hatósági engedéllyel nõi ipartanodát nyítok. Feleki Adél okl. ipartanítónõ.”
1896. augusztus 16.
115 éve
„Böczy Antal helybeli szijártósegédet a milleniumi kiállítás jurije díszes munkáért elsõ osztályú
díjjal, 3 arany jutalommal tüntette ki.”
1996. augusztus 18.
15 éve
Hálaadó istentiszteletet és ünnepi díszközgyûlést tartottak a tapolcai protestáns templomban
a templomépítés 60. évfordulója alkalmából. A
szertartást vezette Smidéliusz Zoltán evangélikus esperes és Tislér Géza református püspökhelyettes.
1561. augusztus 19.
450 éve
„Pajazit vajda hegyesdi török várparancsnok
Tapolcán volt és végigjárta a kastélyhelyeket… a
tapolcai bírót buzogánnyal verte meg” - írja
Ormányi Józsa sümegi deák.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

tóság biztosítása érdekében. Emiatt sokszor
úgy tûnhet, nem a megfelelõ ütemben haladnak a munkálatok, valójában azonban egyeztetések zajlanak, míg jóváhagyásra kerül egy
mindenki által elfogadható, megvalósítható
és támogatható projektterv. Ahhoz, hogy a
támogatói döntés során megítélt pénzöszszegek valóban meg is érkezzenek az Önkormányzat és a kivitelezésben résztvevõ
partnerek bankszámláira, egy projektcsapat
aprólékos, összehangolt munkájára van szükség.
- A pályázat benyújtásakor nem kellett
ezeket a dokumentumokat elõre elkészíteni?
- A projektjavaslatok elõkészítésekor az
egyes pályázati felhívások és útmutatók elõírásaihoz igazodóan kell elõkészíteni a különbözõ terveket, kötségvetéseket. Elõfordul, hogy teljes részletességgel ki kell dolgozni a megvalósításra kerülõ projekt minden egyes lépését, és kevés az eltérési lehetõség a projekt megvalósításakor. A projektjavaslatok más részében elegendõ egy vázlatosabb elképzelést benyújtani a projektrõl,
melynek tényleges kidolgozása a megvalósításkor zajlik, a közremûködõ szervezetek
által szorosabban felügyelve. A projekt öszszetettsége miatt mindkét típusú tervre volt
példa, ezért fordulhat elõ az, hogy szakaszosan történnek a kivitelezési munkálatok.
Emellett kiszámíthatatlan, hogy az egyes projektek megvalósítására ténylegesen mikor
kerül sor, ezidáig a pályázatok beküldésétõl

akár több év is eltelt a Támogatási Szerzõdések megkötéséig. Ilyen hosszú idõ alatt
történhetnek olyan változások, melyhez a
beruházásoknak is igazodni kell. Elszámolási szempontból a változtatási igények
mindenkor jóváhagyást igényelnek a Támogató részérõl, akár új jogszabály, akár a korszerûsödött technológia miatt kell módosítást végrehajtani. Ezeket azért célszerû
elõre egyeztetni, hogy majdan a kifizetési
kérelmeink benyújtásakor és a projekt közbensõ ellenõrzéseit követõen már gyorsan
megtörténhessen a támogatások lehívása, a
partnerek kifizetése. Tapolca Város Önkormányzata már több helyszíni és dokumentum alapú ellenõrzésen esett át sikeresen, és
a teljesített szerzõdések után járó támogatást elutalta részünkre a VÁTI Nonprofit Kft.
- Mikor kezdõdik a Tamási Áron Mûvelõdési Központ és a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum felújítása?
- A két intézmény kivitelezési munkáinak
mûszaki elõkészítése hamarosan befejezõdik, a kivitelezõ kiválasztásra kerülhet a
közbeszerzési törvényben foglaltaknak meg-

felelõen. A város vezetése fontosnak tartotta - egy budapesti szórakozóhelyen történt
sajnálatos esemény kapcsán -, hogy a két
épület tûzvédelmi szempontból való újraértékelése megtörténjen, a felújítás során a
tûzbiztonsági feltételek kialakításra kerüljenek az élet és vagyon védelmére tekintettel. A külsõ felújítási munkálatok várhatóan
szeptember végén megkezdõdnek, az intézmények mûködésének biztosítása mellett.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ belsõ
felújítása 2012. január 5-ét követõen kezdõdhet meg, addig a teljes színházi évad
programjai megrendezésre kerülnek. A Wass
Albert Könyvtár és Múzeum felújításának ütemezésénél is arra törekszünk, hogy a lehetõ
legrövidebb ideig kelljen nélkülözni a könyvtár szolgáltatásait.
- A megújult épületek és udvarok, terek
átvételét követõen a projekt keretein belül
különbözõ programok kerülnek megrendezésre, hasonlóan a már felújított Köztársaság téren megtartott rendezvényekhez - tette
hozzá a projektmenedzser.
N. Horváth Erzsébet

A jók között is a legjobbak
A Borvidéki Borverseny eredményhirdetésére augusztus 18-án került sor a
Kisfaludy utcában felállított színpadon.
Császár László polgármester köszöntõje
után Szabó Emõke református lelkész és
Csere Sándor kanonok plébános megáldotta
a rendezvényt és a kiállító borászatok
borait.
„Tapolca Város Bora 2011” címet kapott a
Szászi Pince 2010-es évjáratú szürkebarát
bora, a Varga Pincészet Kft. 2009-es olaszrizling jégbora és a Varga Pincészet Kft.
2009-es Cabernet Sauvignon bora. Az elismeréseket a polgármester adta át.

A Borvidéki Borversenyt dr. Majer János, a
Pannon Egyetem Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet igazgatója értékelte. Elmondta, hogy idén 102 bort neveztek a termelõk,
ami 80%-ban fehérbort, 20%-ban pedig vörös és rose borokat jelentett, az elõzõ évek
tendenciáinak megfelelõen, ami jól reprezentálja a borvidék fajtaösszetételét. A benevezett borok csupán 40%-a volt 2010-es
évjáratú, ami tükrözte az elmúlt év nem éppen szõlõbarát idõjárását. A legnagyobb tételszámban olaszrizlinget neveztek. A megmérettetésen elindult borok közül 6 nagy
aranyérmet, 25 aranyérmet és 53 ezüstérmet

kapott. Az okleveleket Borbély Gyula, a
Borvidéki Tanács elnöke adta át.
Nagy aranyat kapott az Elsõ Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. 2000 évjáratú késõi olaszrizling bora, a Varga Pincészet Kft.
2008-as kéknyelû jégbora, a Szõlészeti és
Borászati Kutatóintézet 2010-es évjáratú késõi szüretelésû rózsakõ bora és a 2010-es
évjáratú olaszrizling válogatása, a Borbély
Családi Pincészet 2008-as olaszrizling jégbora és a 2009-es évjáratú olaszrizling bora.
Ez utóbbi Champion-minõsítést kapott, mivel az abszolút legmagasabb pontszámot érte
el.
FZS

A Cigány Holokausztra emlékeztek Tapolcán
„Lassú méltósággal csonkig ég az emlékezés, s ami még megmaradt: szívemre
olvadt viaszpecsét...” Ez a gondolat fogadja
az emlékezõt a tapolcai régi temetõben elhelyezett Cigány Holokauszt Emlékkõre
írva, ahol megemlékezést tartott Tapolca
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
július 31-én. A jelenlévõket Bartha Józsefné,
elnökasszony köszöntötte.
Babai János, a Veszprém Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke emlékezõ
beszédét egy szemtanu visszaemlékezésével

kezdte, majd hozzátette: - ...a világon minden egyes népcsoport megemlékezik hõsi
halottairól, ezért úgy gondolom, hogy a második világháborúban elesett, vagy meggyilkolt romákra minden mai roma embernek úgy kell tekintenie, mintha a saját családjának halottai lennének.
- Történészi becslések fél milliótól egészen másfélmillió fõig terjedõ halálos áldozatokról tesznek említést, de ehhez még
hozzá kell számítanunk az internáltak, a deportáltak, a meghurcoltak és a mindenféle

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Dolog elleni erõszakkal kisebb értékre
elkövetett lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes
ellen, aki 2011. július hó 28. 15:00 óra és
2011. július hó 29. 08:30 óra közötti idõben a
Lóczy utcában található családi ház zárt
garázs és pince helyiségébe ajtó kifeszítés
módszerével behatolt, majd onnan mûszaki
cikkeket tulajdonított el. A lopási kár: 21.000
Ft, rongálási kár: 10.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen ellen, aki 2011. augusztus hó 10-én

09.45 óra körüli idõben a Tesco áruház toalettjébõl eltulajdonította a sértett által ott felejtett autós táskát a benne lévõ 70.000 Ft-tal,
valamint a nevére kiállított irataival együtt.
A bûncselekménnyel okozott lopási kár:
115.000 Ft.
- Csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen ellen, aki az általa 2011. július hó 27-én a vatera.hu weboldalon hirdetett készüléket, a teljes vételár átutalását követõen helyi lakosnak (megrendelõnek) nem küldte meg. A bûncselekménnyel
okozott kár: 99.000 Ft. (Forrás: Rendõrség)
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nyilvántartás nélkül kivégzett és jeltelen
sírokba elföldelt áldozatok számát - mondta
Hangodi László történész a megemlékezésen.
Az emlékkõnél koszorút helyezett el
Bartha József és Ungai Tímea a Tapolca
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
nevében, Babai János elnök és Rupa Éva
Borbála általános elnökhelyettes a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérõl, Sági István Tapolca Város Önkormányzata nevében, Lévai József
és Kiss Éva az MSZP helyi szervezete
nevében és Vidosa Károlyné a tapolcai
Zsidó Hitközség elnökeként.
FZS

Házasságot
kötöttek:
Becker Bertold és Szabó Nikolett
Enyingi Zoltán és Németi Réka
Gerencsér Gábor és Kardos Judit
Mézes András és Bohata Csilla
Németh Albert Kornél és Juhász Ágnes
Schmidt János és Faragó Anna Flóra
Tóth Balázs és Szummer Lívia
Võfély Péter és Szabó Judit
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Kápolnaszentelés Árpád-házi Szent Margit tiszteletére
Szent István királyunk ünnepén az Új
Köztemetõben került sor az Árpád-házi
Szent Margit tiszteletére emelt kápolna
felszentelésére. Az ünnepi szentmisét
Gyulay Endre szeged-csanádi nyugalmazott megyéspüspök celebrálta.
Elõtte Csere Sándor kanonok-plébános
szólt a hívekhez, külön is kiemelve: a templom építésének gondolata a régebbi idõkre
nyúlik vissza.
- Amikor huszonegy évvel ezelõtt idekerültem, Erdélyi Balázs építész úr megkeresett, hogy egy kupolás templomot szeretne építeni. Mikor az idõ elérkezett, szép
lassan, de elkészült a kápolna - mondta,
majd utalt az akkori polgármesterrel - Ács
Jánossal - történt beszélgetésükre, amelyben a település elsõ embere azt szorgalmazta, hogy ökumenikus templom épüljön.
- Így is történt, a történelmi egyházak
képviselõivel jó viszonyban vagyunk - bármikor használhatják istentisztelet céljából hangsúlyozta Sándor atya, majd a következõkben néhány számadatot is megosztott
a megjelentekkel.
Mint mondta, a kápolna tervezett költségvetése 16 millió forint volt, jelenleg már
20 milliónál tartanak. A munkák elvégzése
után járó összegeket kifizették, ennek
ellenére még 8 millió forintos kölcsönrõl is
szólt, ezért a hívek adományait továbbra is
szeretettel fogadják.
Külön hangsúlyozta Erdélyi Balázs áldozatos munkáját, aki magára vállalta az építéssel járó feladatokat - a tervek elkészítésétõl a kivitelezõk kiválasztásáig.
Csere Sándor elégedetten summázott a
látvány után. - Úgy gondolom, mindent a
legjobb minõségben és fõleg elfogadható
áron sikerült megoldani.

- Végtelenül boldog vagyok, nem is tudom
kifejezni, hogy mennyire - mondta Csere
Sándor kanonok-plébános a kápolnaszentelést követõen.
- Azt, hogy nekem nemcsak egy új plébániát, de most Tapolcán egy új templomot is
sikerült építtetnem, az Isten kegyelmének tulajdonítom. Az Ószövetségi Szentírásban is
benne van, hogy nem az építtethet templomot
a választott népnek, aki elsõ gondolatával így
akarta, hanem az, akit Isten erre a feladatra
kijelölt. Ezért a hálám és örömöm igen nagy.
Bár Szent Margit napja januárra esik, mégis
úgy gondoltuk, hogy István király ünnepén
szenteljük fel templomunkat. Ennek két oka
is van. Az egyik, hogy a téli idõjárás bizonytalanná teheti az ünnepséget, a másik pedig az,

Fotó: Dancs

A hit és az összefogás erejével épült
Rámutatott, hogy a templom egyelõre a
temetési miséket szolgálja, de a késõbbiekben akár ünnepnapi istentiszteletre is sor
kerülhet. Külön köszöntötte a történelmi
egyházak képviselõit, majd reményét fejezte ki, hogy a jövõben is megmarad az Ács
János-i gondolat, az ökumenikus szellemiség.
Végezetül megköszönte a város önkormányzatának a 8,5 millió forintos támogatását és a hívek adományát.
Ezután az ünnepi szentmisét Gyulay
Endre, szeged-csanádi nyugalmazott megyéspüspök celebrálta, a szertartás részeként szentelve föl a kápolnát.
Prédikációjában kitért Szent István történelmi jelentõségére, szerepvállalására, méltatta a királyt, aki hittel volt felvértezve, aki

Hármas ünnep és lélekemelõ dallamok
Immár hagyomány, hogy a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét programjait a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban megtartott koncert nyitja.
Augusztus 14-én este egy kerek évforduló
tette még emlékezetesebbé a színvonalas
zenei rendezvényt.
Szabó Csaba köszöntötte a fellépõ mûvészeket, majd rámutatott, hogy a búcsúi hangverseny már tradicionális jellegû városunkban.
Az orgona felújításának tíz éves évfordulója csak emelte a rendezvény fényét. 2001-ben
került átadásra a BKM Orgonaüzem által felújított hangszer. Ezen az estén Ruppert István
magával ragadó, mûvészi orgonajátékát élvezhette a közönség. A jubileumi hangversenyen
Baranyai István virtuozitása hegedûjén leg-

Isten dicsõségére
még sokáig szeretnék
itt szolgálni

alább annyira elismerést váltott ki a zsúfolásig
megtöltött padsorokban ülõkbõl, mint a fiatal
mûvésznõ - Jakab Tímea hangja.
Felcsendült J. S. Bach: Ária a 85. kantátából, W. A. Mozarttól a 3 templomi szonáta, Farkas Ferenctõl Ave Maria, Liszt Ferenctõl a 23. zsoltár, Benedictus a „Koronázási
misébõl”. Liszt Ferenc J. S. Bach nevének
betûibõl - tiszteletbõl - alkotta meg B-A-C-H
preludium és fúgáját. Ez hangzott el a hangversenyen. Zárásul J. S. Bach: Ária a 202.
kantátából méltó kicsengése volt a hangversenynek.
A mintegy másfél órás zenés áhitat - a búcsúi koncert a felújított orgona jubileuma
mellett - méltó nyitánya volt a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhétnek.
Dancs István

fel az új kápolna
„csak Krisztusnak akart szolgálni”, aki
„csak Krisztusnak szerette volna ajándékozni az országát”, Szólt az erkölcsös, népének
jövõt biztosító, népéért felelõsséget vállaló,
igazságos királyról és emberrõl, aki: - Valahol a lelke mélyén a krisztusi szeretetet hordozta, ebben a szeretetben akart élni és
maga is ezt a példát mutatta. A ma emberének is ez lenne a követendõ példa - a hitben és szeretben gazdag élet. Az egyházmegyés fõpap az oltárt és a tabernákulumot
is megáldotta.
Szabó Emõke református és Honthegyi
Zsolt evangélikus lelkész egyházuk nevében mondta el fohászát.
Az ünnepi szentmisével egybekötött templomszentelési ceremónia a Himnusz közös
eléneklésével ért véget, majd a résztvevõ
egyházi személyek és a meghívottak agapén
vettek részt a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.
Dancs István

Fotó:Sajcz

Csere Sándor plébános megáldja az
új kenyeret
hogy Szent Margit is Árpád-házi család sarja,
tehát szent királyunk ünnepe az Õ ünnepe is.
Olyan helyre épült a templom, ahol van jövõje, hiszen arra felé terjeszkedik a város. Ha
igény és lehetõség lesz rá, akkor ott nemcsak
gyászmiséket lehet majd tartani, de vasárnapi
szentmiséket is. Isten dicsõségére sokáig szeretnék még itt szolgálni.
NHE

Tapolcai képek Mindszentkállán

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Képünkön a hangversenyen fellépõ mûvészek

6

2011. augusztus

A kiállításon közremûködtek a Batsányi Táncegyüttes szólistái
Zentai Gábor Tapolcai Képek címû kiál- kémények, a Tópart bemutatása kedvelt télítása már sokszor és sokfelé vitte a város jó mája, de a nagy formátumú építkezésekre, a
hírét. Augusztus 12-én a mindszentkállai belsõ udvarokra és már egy letûnt világba is
Faluház adott otthont a város életét bemu- elkalauzol bennünket. A múlt és jelen találkozási pontjait is színesen örökíti meg. Kétató fotósorozatának.
A kiállítást Sólyom Károly, Tapolca Város pei elevenek, élet van bennük - hangsúlyozta
alpolgármestere nyitotta meg. Mint mondta, Sólyom Károly.
Keszler Gyula, Mindszentkálla polgármesörömmel tett eleget a felkérésnek, hiszen régi
kedves ismerõse, barátja a város pillanatait tere köszöntõ szavaiban felidézte, hogy elsõ
munkahelye a Zentai Gábor vezette Batsányi
rögzítõ nagyszerû fotós.
- Zentai Gábor a képei segítségével olyan János Mûvelõdési Központ volt, ahol tõle azt
részletekre is felhívja a figyelmünket, ame- is megtanulta, hogy kellenek és szükségesek
lyeket a napi rohanás mellett észre sem az ilyen és ehhez hasonló kulturális eseméNHE
veszünk. A sokszínû és változatos lépcsõk és nyek.
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OKTATÁS - NEVELÉS

Széttagoltság helyett továbbra is összeadódnak a szakmai erõk
A Tapolcán 40 éve mûködõ Nevelési Tanácsadó szeptember 1-jétõl nemcsak új
helyen - Ady Endre utca 22. földszint, a
Pannon Reprodukciós Intézettel szemben kezdi meg a mûködését, de a neve is megváltozott. Fodorné Csöglei Erika intézményvezetõvel a változás okairól, a feladatokról,
a szakembergárdáról és az új hely adta
lehetõségekrõl is beszélgettünk.
- Július 1-jétõl, miután Tapolca Város Önkormányzata visszavette az intézményt a megyétõl - a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - új intézményt kellett létrehozni. Az
intézmény új neve: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
- Milyen feladatokat lát el az intézmény?
- Négy feladat ellátása tartozik hozzánk: a
korai fejlesztés, a nevelési tanácsadás, a logopédia és a konduktív pedagógiai fejlesztés. A
korai fejlesztés a 0-6 éves korosztályt öleli fel.
Ezeknél kicsiknél már a születéskor kiderül,
hogy milyen sérülésük, fogyatékosságuk van,
illetve a korai életszakaszban, hogy a fejlõdésük valamilyen módon megkésett. Itt konduktor, gyógypedagógus és logopédus látja el
a feladatokat. Veszprémen kívül a megyében
egyedül nálunk van ilyen komplex ellátás. A
szurdo pedagógusunk - a látássérültek kivételével - minden gyereket el tud látni. Két
olyan pedagógusunk is van, aki az autista
gyerekekkel foglalkozik. A nevelési tanácsadás a beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarokkal küzdõ gyerekek ellátását jelenti.
Ezen a területen 2 pszichológus kolléganõ
dolgozik. Ezt a szolgáltatásunkat 3 éves kortól 23 éves korig tudjuk nyújtani a rászorulóknak, hiszen a jogszabályok szerint a fiatal
23 éves koráig fejezheti be a középiskolai tanulmányait. A nevelési tanácsadás másik fele
a pedagógiai fejlesztés, amelyet 3 gyógypedagógus végez. Igyekszünk a nagycsoportos
óvodásokra koncentrálni, hogy mire iskolába
mennek, elérjék azt a fejlettségi szintet, amely
az iskolába lépéshez szükséges. Három logopédus dolgozik az intézményben. Ide tartozik
a megkésett beszédfejlõdésû gyerekek ellátá-

sa, a pöszeség következtében kialakuló beszédhibák javítása, a dadogás, hadarás kezelése, az ajakszájpad-hasadásos gyerekek fejlesztése, illetve a diszlexia, diszgráfia terápiája. A konduktív pedagógia a központi idegrendszer sérülése miatt kialakult mozgásproblémák kezelésére hivatott, illetve a mozgásfejlõdésükben megkésett kicsik fejlesztését
jelenti. Itt egy konduktor dolgozik.

Fotó: N. Horváth

Fodorné Csöglei Erika intézményvezetõ a fejlesztést segítõ szemléltetõ
eszközök fontosságáról is szólt
- Mekkora körzetet lát el az intézmény?
- Tapolca és a kistérség 32 településének
rászoruló gyermekei járnak hozzánk, évente
800-850 fordul meg nálunk legalább egy
alkalommal. A szakemberlétszám behatároltsága miatt a rendszeres terápiára járó gyerekek száma kb. 300-350 fõ.
- Csökkenõ vagy növekvõ tendenciát mutat
az ellátandók száma?
- Bár csökken a születõ gyermekek száma,
de mégis azt kell mondanom, hogy - sajnos nálunk ez nem érzékelhetõ. A rászoruló gyerekek száma többnek tûnik. Ennek több oka is
lehet. Az egyik pozitív, azaz jobban odafigyelnek a problémákra és keresik a szakem-

Új helyen a Szász Márton-iskola
három tanulócsoportja
2011 nyaráig a Ringató Bölcsõde Nagyköz
utcai épületében volt a Szász Márton-iskola egyik telephelye. Mivel a bölcsõdében
férõhelybõvítésre került sor, így az iskolának költöznie kellett. Hogy hová és milyen
körülmények közé, arról Bognár Ferenc
igazgató tájékoztatta lapunkat.
- Tapolca Város Önkormányzata több millió forintos költséggel alakította át számunkra
a kórház területén lévõ, volt Véradó épületét.
Az eddig a bölcsõdében mûködõ 3 csoportunk - két középsúlyos és egy autista - került
ide. Sokkal nagyobb négyzetméterû a mostani helyünk, világosak a tantermek, szép a
környezet. Bízom benne, hogy nemcsak a pedagógusok, de a tanulók is megszeretik az új

bert. A másik szomorúbb: úgy érzem, hogy
sok esetben hiányzik a klasszikus családmodell, nem jut elegendõ idõ a sérült gyerekekre, illetve, ha csak a pszichológus munkáját nézem, azt látjuk, hogy a szülõ a szorongásait - munkahelyelvesztés miatti félelem, sok munka stb. - rávetíti a gyerekére.
- Ha valaki úgy érzi, hogy a gyermekének
szüksége van a segítségre és nem az óvodán,

helyet, és zökkenõmentesen kezdhetjük a tanévet. Bár elégedettek vagyunk a város által
nyújtott mostani lehetõséggel, de tudjuk,
hogy ez csak ideiglenes helyünk, hiszen az
Önkormányzat nem tett le arról a szándékáról, hogy a 3 telephelyen mûködõ intézményünket egy helyre összpontosítsa, csak a
kormányzat által kiírandó pályázatra vár.
- Milyen karbantartási munkálatok voltak
a másik két telephelyen?
- Sajnos, a megyei fenntartó nem tudott
erre a feladatra forrást biztosítani, ezért csak
olyan munkálatokat tudtunk elvégezni, amelyeket a költségvetésünk lehetõvé tett. Ezek
pedig nem mások, mint a kötelezõ tisztasági
meszelések.

Fotó: N. Horváth

Bognár Ferenc igazgató és kolléganõi az osztálytermek felszereltségérõl,
a tanévkezdésrõl tanácskoztak

iskolán keresztül akarja felkeresni az intézményt, teheti-e?
- Igen. A hét minden munkanapján fél 8-tól
fél 4-ig (pénteken fél kettõig) felkereshet bennünket akár telefonon, írásban, vagy személyesen.
- Minden rászoruló gyereket tudnak fogadni?
- Igyekszünk nem elküldeni gyerekeket, de

tény és való, hogy tavaszra már kialakul egy
várólista, de sürgõs esetekben azonnal fogadjuk õket.
- A feladatkörökrõl, a szakember-ellátottságról már beszéltünk. Milyennek ítéli meg az
új helyet?
- A bölcsõde épületébõl való elköltözésünk
oka már közismert: férõhelybõvítés miatt a
kicsiknek szüksége van az így felszabadult
helyiségekre. Itt, az új helyen az adottságokhoz mérten sikerült tágas és világos helyiségeket kialakítani. A felújítás teljes körû volt:
nyílászárókat, parkettát, elektromos vezetékeket cseréltek, korszerûsödött a fûtésrendszer.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az
Önkormányzatnak, hogy ilyen gondossággal
figyelt ránk. Úgy érzem, hogy mindenki nagyfokú empátiával állt a dologhoz, hogy minél
célszerûbb, minél szebb legyen az új helyünk.
Bízom benne, hogy a gyerekek is jól fogják
itt érezni magukat. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a megyétõl a városhoz visszakerült az
intézményünk. Nemcsak azért, mert így a
szinte napi kapcsolat kialakítása során könynyebb lesz a problémák megoldása, de azért
is, mert ezzel az intézményünk a szakterületenkénti széttagoltságtól is megmenekült. Ugyanis ez országos tendencia, holott
nagyon fontos lenne a szakembergárdát együtt
tartani, hiszen ha többféle képzettségû szakember közelít meg egy-egy problémát, az
erõk is összeadódnak és a megoldás is közelebb van. Szerencsére nálunk ez továbbra is
biztosított marad, és a szülõknek sem kell a
gyermekeiket több helyre vinniük, egy
helyen kapják meg a segítséget. Sajnos, növekszik azoknak a gyermekeknek a száma,
akik nemcsak egy kolléganõhöz járnak, mivel
többirányú segítségre van szükségük.

Tanévkezdés felújítással, karbantartással
Tapolca Város Önkormányzata a 2011/2012-es
tanév megkezdése elõtt több millió forintot
költött a városban lévõ oktatási, nevelési
intézmények felújítására, karbantartására, de a nem városi fenntartásban mûködõ
intézmények nyári karbantartása is megtörtént. Az alábbi körképünkben az intézményvezetõket kérdeztük az elvégzett
munkákról.
Mint Varga Tibornétól, a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium igazgatójától megtudtuk, a gimnázium épületében a mellékhelyiségek egészségügyi meszelése, valamint egy
tanterem aljzatkiegyenlítése és mûpadló-burkolat cseréje történt meg a nyáron. A kollégium
épületében a lakószobákhoz tartozó mellékhelyiségek egészségügyi meszelésére került sor.
- A Széchenyi István Szakképzõ Iskolában
több fontos felújítás is elkészült a tanévkezdésre - tájékoztatta lapunkat Szipõcs Csabáné
igazgatóhelyettes. - A legjelentõsebb a tornaterem tetõablakainak cseréje volt, ennek köszönhetõen biztonságosabb és világosabb lett
az épület. A tisztasági meszelés mellett a
radiátorok egy részét is kicserélték az épületben, illetve - szintén a biztonság érdekében elkészült a menekülési útvonalak korszerû kijelölése is. A sportolási lehetõségek bõvülését
szolgálja egy új távolugró gödör kiásása. A
munkálatokban az iskola dolgozói és tanulói
is részt vettek, így hatékonyabban tudták felhasználni a rendelkezésükre álló anyagi lehetõségeket.
- A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában is munkával teltek a
nyári hónapok - mondta Németh Imréné igazgató. - A pénzügyi fedezet sok, kisebb felújításra adott lehetõséget. Megújult a számítástechnikai szaktanterem (parketta és festés),
korszerû monitorokat üzemeltek be. Az alsós
tantermekben kicserélték a táblákat, igazodva
az interaktív táblákhoz. Két alsós tanterembe
új padok és székek kerültek. Megújult a fõbejárat, kifestették a folyosót és a lépcsõházat.
Az udvaron új kosárlabdapalánkot szereltek fel.
- A Fenntartó Tapolca Város Önkormány-
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zata 2011 nyarán 3 millió forintot biztosított a
Tapolcai Általános Iskola tagintézményeinek
felújítására, karbantartására, tudtuk meg Bajner
Imre igazgatótól. - Ebbõl az összegbõl a következõ munkálatok valósultak meg.
A Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû és Sportiskolai Tagintézményben
megtörtént a vizesblokkok alapvezeték cseréje és felújítása, az egészségügyi meszelés,
festés, 3 tanterem csiszolása, lakkozása. A villámhárító rendszer javítása folyamatban van.
A Kazinczy Ferenc Tagintézményben az
aula világításának korszerûsítésére, 4 tanteremben a mûpadló cseréjére, a nyaktag szigetelésére, beázás megszüntetésére került sor.
Minden helyiségben volt egészségügyi meszelés, festés.
A Bárdos Lajos Intézményegységben a következõ karbantartási munkálatok, felújítások
voltak: az északi fal melletti csapadékvíz szivárgás megszûntetése betonozással, az esõvíz
elvezetés megoldása a ereszcsatornák javításával, 2 tanterem falainak csiszolása, glettelése, újrafestése, egészségügyi meszelés, festés, 7 tanterem lábazatának OSB lapokkal burkolása, 7 tanterem lakkozásának felfrissítése.
Zöldy Andrásné óvodavezetõ arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Szent Erzsébet Óvodában az udvari játékok felülvizsgálata, a
fajátékok javítása, festése is megtörtént. A
szükséges helyeken - az elõírásoknak megfelelõen - gumitégla került a talajra. Az épületben tisztasági meszelést végeztek.
- A Tapolcai Óvodában 3 millió forint állt
rendelkezésre felújításra, karbantartásra tudtuk meg Frang Lászlóné óvodavezetõtõl.
- A Barackvirág Tagintézmény összes helyiségét kifestették, a Kertvárosi Tagintézményben szintén ezeket a feladatokat látták el a
nyár folyamán. A Szivárvány Tagintézményben ablakokat és a konyha burkolatát cserélték ki, illetve megtörtént a gyermekmosdó
felújítása is. - A felújítási munkák költségeit
egyéb forrásból is kiegészítettük - tette hozzá
az intézményvezetõ.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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TURIZMUS - SZÓRAKOZTATÁS

Színes és változatos programok, vidám vásári forgatag
Az augusztus 18-tól 21-éig tartó Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét minden korosztálynak ígért és adott lehetõséget a kikapcsolódásra, a szórakozásra.

boraikat, de lehetõség nyílt arra is, hogy ne
csak a szomjukat, de az éhüket is csillapítsák
a jelenlévõk, sõt igazi erdélyi kürtöskalácsot
is kóstolhattak.

Fotó: Sajcz

Fotó: Füstös

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar megjelenése a felvonulók érkezését jelezte
A színpadon egymást váltották a neves
Az augusztus 18-ai látványos felvonulás
élén vidám, pattogó zenével a Tapolcai elõadók és együttesek, de a tapolcai amatõr
mûvészeknek is számtalan lehetõség nyílt a
Ifjúsági Fúvószenekar haladt.
A Kisfaludy utca az ünnep napjaira élettel bemutatkozásra. Fergeteges mûsort adott a
és hatalmas tömeggel telt meg. A borpavi- Batsányi Táncegyüttes, a Tapolcai Musical
lonokban termelõk kínálták a jobbnál jobb Színpad, a Kinizsi Táncegyüttes és a Koktél.

A modern rockzenét és a hagyományõrzést forrasztja harmóniába a
Palmetta-együttes
A Csobánc Népdalkör és a Nyirettyû-együttes
a népdal és a népzene kedvelõinek nyújtott
élményt. Nosztalgiázni Solymos Tóni slágerórája segített.

Fotó: Sajcz

A Kinizsi Táncegyüttes mûsorából
Felemelõ pillanatokat szerzett elõadásával
Bródy János - egy szál gitárral a kezében - és
a Palmetta-együttes, amely örökségként ápolja népdalkincsünket. Fellépett Komár László
és Vastag Csaba, a Zanzibár és a Bikini.
Míg a színpadon egymást váltották a jobbnál-jobb mûsorok, addig a vidám vásári forgatag sem maradt érdeklõdõ nélkül. Kézmûvesek, népi iparmûvészek, ötvösök kínálták a
szebbnél szebb portékáikat.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: Sajcz

Fotó: Sajcz

A színpadi produkciókat nagyszámú közönség nézte végig

Rosta Géza a kicsiket is megénekeltette
A gyerekek szórakoztatásáról nemcsak a
„vidámpark” gondoskodott, de a színpadon
fellépõ énekesek is. Papp Rita, Szandi, Rosta
Géza nagyonis tudták, hogy mivel varázsolják el a gyerekeket. Az operettrajongók a
Tihanyi Vándorszínpad elõadásában gyönyörködhettek.

Fotó: Sajcz

A Tihanyi Vándorszínpad tagja, Bognár
Rita nagy sikert aratott

Szezonhosszabbító törekvésekkel
a minõségi turizmusért
A „Minõségi turizmus minden korosztálynak Badacsonylábdiban” címû, KDOP2.1.2/B-09-2009-0005 kódszámú projekt
indításának sajtótájékoztatója július 26-án
volt a Badacsonylábdiban lévõ Eldorádó
Kempingben, amely 131 milliós összköltséggel, 59 milliós uniós támogatással fog
korszerûsödni a sikeres pályázat eredményeként. Az önrészt a mûködtetõ biztosítja. Mezõssy Zoltánnal, a kempinget mûködtetõ MZ/X Kft. ügyvezetõjével a szálláshely múltjáról, jelenérõl és várható jövõjérõl beszélgettünk.
- Tizenhét éve béreljük ezt a helyet Tapolca
Város Önkormányzatától. Amikor átvettük,
akkor egy lerobbant állapotú ifjúsági tábor
volt a mai kemping helyén, a tízágyas szobákban vizesblokk sem volt. Az elmúlt több
mint másfél évtized alatt nagyon sokat költöttünk rá. Az akkori szálláshelyekbõl éttermet
alakítottunk ki, amelyet nádtetõs kerthelyiséggel bõvítettünk. A tízágyas szobák helyett
olyan szobákat alakítottunk ki, amelyekhez
zuhanyozó és mosdó is tartozott. 2000-ben, a
Széchenyi Terv keretében fürdõmedencét épí-
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tettünk. Ez meghosszabbította a kemping életét is, ugyanis akkor a Balatonban nem volt
elegendõ víz, és ez a probléma itt Lábdiban
még nagyobb gondot okozott. Késõbb - szintén támogatással - lecseréltük a palatetõt, kialakítottuk a lakókocsik helyét, 130 fát ültettünk. Ezek ma már gyönyörûek, árnyékot adnak.
- Mi késztette Önöket arra, hogy újabb
fejlesztésbe vágjanak bele?
- A szükség és az észszerûség. Nemcsak
azt ismertük fel, hogy - az elmúlt évek korszerûsítése ellenére - a kemping ma már nem
felel meg a modern igényeknek, de a túléléshez szezonhosszabbításra is szükség van.
Ehhez pedig fejleszteni és fejleszteni kell.
- Mi változik meg az Eldorádó Kempingben a fejlesztés során?
- A mostani faházak helyére téglából készülõ épületek kerülnek, 22 szobával, modern
mellékhelyiségekkel, alternatív energiával
mûködtetett klímával. Vállaltuk, hogy két szobát mozgáskorlátozottak és más fogyatékkal
élõk számára alakítunk ki. A kemping az átalakítást követõen meg fogja közelíteni a 4

csillagos szálloda minõségét; a szobák - szükség esetén - összenyithatók lesznek.
- Mikor kezdõdik a felújítás?
- Szeptember 19-tõl folynak majd a munkálatok, de valójában mi már megkezdtük a
felújítást azzal, hogy a vizesblokkot átalakítottuk, napelemmel fûtjük. Bátran állíthatom
- és a vendégeink is ezt mondják -, hogy a
Balaton-part egyik legmodernebb vizesblokkjával rendelkezünk, de az itt található tisztaságot is értékelik a nálunk megszálló vendégek.
- Milyen terveik vannak a jövõre nézve?
- Mint ahogy a projekt címében is bent
van, a minõségi turizmus biztosítására törekszünk, oly módon, hogy szezonhosszabbításra is készülünk. A pályázatban az eddigi 4,5
hónapos nyitva tartás helyett 7 hónapost vál-
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laltunk. Ez nemcsak a turistáknak nyújt majd
lehetõséget, de valójában a nálunk dolgozók
foglalkoztatásának az ideje is meghosszabbodik. Tervezzük a félpanzió bevezetését, a
horgászturizmust is szeretnénk „megfogni”,
illetve a kedvezõ árainkkal továbbra is erõsíteni szeretnénk azt a tendenciát, hogy egyre
több nyugdíjas érkezik hozzánk õsszel. A csodálatos táj, a színes programok erre csak ráerõsítenek.
- Mikorra várható a felújítás befejezése?
- A pályázat szerint 2012. május 31-én
kéne nyitnunk, de mi szeretnénk, ha már
május 1-jén a vendégek rendelkezésére állna a XXI. századi igényeket kielégítõ, megszépült Eldorádó Kemping.
N. Horváth Erzsébet

TAPOLCA, A VENDÉGSZERETÕ VÁROS

Lempäälä ajándékai
A Tapolcai Ünnepi Napok alkalmából kedves vendégek érkeztek a finn testvérvárosból, Lempääläbõl. A küldöttséget Tuula
Petäkoski polgármester vezette, a tagjai között pedig ott találhattuk Nina Lehtinent,
az oktatási osztály vezetõjét, valamint
Talvikki Torppat, a kulturális ügyek koordinátorát.
A finn polgármester a meghívást a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban egy kedves mûsor keretében köszönte meg és örömmel hang-

súlyozta, hogy tartalmas és sokszínû programban volt részük az elmúlt napokban. Tapolcának, valamint a környékének szépsége lenyûgözte õket.
A vendégek nem jöttek üres kézzel, Császár
László polgármesternek Alvar Aalto finn iparmûvész által készített inox kínálótál-garnitúrát ajándékoztak, a vendégszeretõ tapolcaiaknak pedig Talvikki Torppa egy õsi finn hangszeren, a kantelén játszott egy hazájabéli népdalt.
NHE

A hamburgi IPA-szervezet tagjai
nálunk jártak
A Nemzetközi Rendõr Szervezet (IPA) hamburgi csoportja járt városunkban július
30-án. A küldöttséget Császár László polgármester és a helyi szervezet vezetése fogadta a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A Servo per Amikeco (barátsággal szolgálni) jelmondat jegyében mûködõ nemzetközi
szervezethez 1990-ben csatlakozott Magyarország. Már az alapító tagok között is ott voltak a tapolcaiak, köztük Sándor László, aki a
mai napig aktív tagja a helyi csoportnak. Ez
alkalommal is õ volt, aki a tolmács-házigazda
szerepét vállalta magára. Személyes barátsága Wolfgang Schehlmannal, a hamburgiak vezetõjével eredményezte azt, hogy ez a látogatás immár a nyolcadik itt Tapolcán. Mint
megtudtuk, ez alkalommal komoly szakmai
kapcsolatépítésre is sor kerül. Régi törekvés
már, hogy az oktatás területén is kihasználják
a nemzetközi szervezet adta elõnyöket.
Mostani látogatásuk egyik célja, hogy a ham-

burgi és a budapesti rendõriskola között építsenek ki szakmai kapcsolatot.
Császár László polgármester köszöntõjében elmondta, hogy nem ritka a nyári hónapokban, hogy külföldi delegációkat fogadhat. Külön öröm számára, ha ezek a csoportok baráti szálakkal kötõdnek városunkhoz.
Méltatta a helyi szervezet tevékenységét,
majd néhány szóval bemutatta a várost. A
fogadtatást Németh Lajos, a magyarországi
IPA elnöke köszönte meg és nyújtotta át a
magyar szervezet által alapított legmagasabb
kitüntetést, az aranydiplomát, elismerésül
azért, amit Tapolca Város Önkormányzata tett
az elmúlt 21 évben az IPA-ért.
A baráti hangulatú, rögtönzött ünnepségen
számos ajándéktárgy cserélt még gazdát,
majd egy kis harapnivaló és néhány pohár helyi borkülönlegesség elfogyasztása után városnézéssel folytatódott a tapolcai program.
Kovács Melinda

Tapolca japán szemmel
Fotó: N. Horváth

Rokoni üdvözlet Finnországból

Csak a gólkülönbség döntött Ruzinov javára
Testvérvárosok öregfiú csapatai küzdöttek
a Városi Sporttelep labdarúgó pályáin a
XIII. Tapolca kupán.
Négy öregfiú csapat jó hangulatú, vidám, a
barátság és a sportbarátság jegyében zajló tornáján a pozsonyiak, a marcelháziak, az umagiak és a tapolcaiak rúgták a bõrt. A rövidített
játékidejû tornán minden csapat összemérte
labdarúgótudását a másikéval. Két gyõzelemmel és egy döntetlennel zárt a pozsonyi
Ruzinov és a Tapolcai Öregfiúk gárdája, ám a
gólkülönbség a vendégek javára döntött, így a

tornagyõzelem is szomszédainkhoz került.
A harmadik helyen végzõ Marcelháza 3
pontot szerzett, a negyedik Umag 0 ponttal
zárta a tornát.
Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra a
Tópart-étteremben került sor, ahol Császár
László polgármester adta át a kupákat, okleveleket, különdíjakat.
A torna különdíjasai: legjobb kapus - Holik
Lubomir (Ruzinov), legjobb játékos - Eniz
Sabanovic (Umag), gólkirály - Péntek Róbert
(Tapolca).
Antal Edit

Bizonyára emlékeznek a Kedves Olvasók
arra a 2010 karácsonyán megjelent interjúra, amelyet Kövesdi Anikóval, a Japánba
férjhez ment tapolcai fiatallal készítettünk,
vagy arra az interneten keresztüli Skype-os
beszélgetésre, amelyben a Felkelõ Nap Országát sújtó tragédiáról beszélgettem vele.
Nos, Anikó a párjával, Fujita Shingoval és annak szüleivel, Fujita Norioval és Fujita Setsuvel hazalátogatott Tapolcára. A japán vendégek
az Új Tapolcai Újság számára az alábbi élményeiket fogalmazták meg városunkról.

energiát fogyaszt a város, és szabadabb a
közlekedés is. A házak kapuja magas, nehéz
bejutni. A kutya szerepe a házõrzés, a védelem. Régen Japánban is így volt, de most már
nincs nagy védelem, bárki bejuthat a kertbe,
aki akar, és a kutya is inkább a háziállat
szerepét tölti be. Kompakt a város, kis helyen
meg lehet venni mindent. A piacon mérik az
árut, nincs felesleges csomagolás. Japánban sokrétegû csomagolás van, pedig nem szükséges.
A Tapolcai Ünnepi Napok alkalmával sikerült
betekintést nyerni egy kis koncertbe is, ami

Baráti kapcsolatok
A Tapolcai Városszépítõ Egyesület kiterjedt baráti kapcsolatokat tart fenn a testvéregyesületekkel. 2010. évben Jászberény
adott otthont a „Hungaria Nostra” Országos Találkozójának, ahol egyesületünket
sikeresen képviseltük.
Jászberényi kedves barátaink kérték közremûködésünket, hogy Tapolca és környéke
megismeréséhez adjunk segítséget a jászberényi Szent Erzsébet Kórház 30 tagú orvoscsoportjának a város épített és természeti értékeinek megtekintéséhez (augusztus 5, 6, 7.).
Kedves barátaink a városunkról áradozva vitték vendéglátó, vendégszeretõ jó hírünket. Kérték, hogy nevükben köszönjem meg Csere
Sándor kanonok úrnak és Németh István
Péter könyvtáros és költõ úrnak a felejthetetlen élményt, mellyel a templomot, a templomdombi emlékeket, a tó környékét és iro-

dalmi emlékeinket bemutatták. A város további emlékei, értékei bemutatásának egyesületünk elnöke igyekezett megfelelni.
A Mosonmagyaróvári Széchenyi István
Polgári Kör és a Városvédõ Egyesület 30 tagú
csoportja (augusztus 12-17-ig) ismerkedett a
várossal és az északi Balaton-vidék csodálatos világával. Velük a kapcsolatunk régi és
baráti. Felkérésükre nemcsak a városunk,
hanem a környék szépségeinek bemutatását is
szerveztük. Felejthetetlen, szép emlékekkel
gazdagodva búcsúztak el. Kérték, hogy köszönjük meg nevükben Csere Sándor kanonok úr, Hangodi László történész és Csaba
Dezsõ evangélikus gondnok uraknak és a Kálimedence kiváló szakértõjének, Kerner Gábor
mérnök úrnak a csodálatos vezetést.
Köszönjük a látogatást és a kedves
emlékezõ sorokat.
Dr. Zsiray Ferenc

Levelesládánkból
„Tapolca, a mediterrán város
A jászberényi Szent Erzsébet Kórház orvosaiként 2011 nyarán egy hosszú hétvégét a
Balaton-felvidéken töltöttünk. A szállásunk
Tapolcán volt, a Hotel Gabriellában. Igazság
szerint a Hotel jó hírét egyik kollégánktól hallottuk és ezt csak megerõsíteni tudjuk saját
tapasztalatunk révén.
Megérkezésünket követõen - egyéb programok miatt - csak a harmadik napon tudtuk
alaposabban bejárni a várost. A tó és
közvetlen környéke - melyet a szállodánk
ablakából gyönyörködve néztünk - a legjobb
impressziókat ígérte.
Egy kánikulai vasárnap délelõtt néztük
meg a városközpontot avatott kísérõnkkel:
dr. Zsiray Ferenccel, akinek ezúton is hálásan
köszönjük, hogy lelkes lokálpatrióták segít-

ségével sikerült megismernünk a város
nevezetes pontjait, emlékhelyeit, épületeit,
múzeumait, parkjait.
A tavasbarlangi csónakázás már veszni
látszott, végül zökkenõmentesen bejutottunk
és sok viccelõdés közepette „lehúztunk” az
evezõkkel pár métert.
Vannak városok, melyeket a sors a tenyerén hordoz és megajándékozza olyan hangulattal, melyre mások súlyos erõfeszítések árán
sem tudnak szert tenni. Tapolca rendelkezik
azzal az adottsággal, hogy az innen távozó
azzal az érzéssel búcsúzik: ide még vissza kell
térnem!
Köszönjük vendéglátóinknak az élményeket és a bizonyosságot: Magyarországot újra
és újra érdemes felfedezni!”
Dr. Bertók Alexandra, Jászberény

Fotó: N. Horváth

A japán vendégek Anikóval és édesapjával a Tóparton
- Csodás látvány volt a sok szép virág. Látszott rajtuk, hogy nemcsak odateszik õket, hanem szeretettel gondozzák is. Átadták a virágok a hangulatot, a szépérzéket. A sok zöld
mellett sok a pad is, így mindig lehet élvezni
azt, kellemes érzést nyújt. Japánnal ellentétben
Tapolcán szinte alig látható italautomata, így
nincs szemét sem. Ez könnyeddé, nyugalmassá teszi a várost. A közlekedési lámpa hiánya
is felkeltette az érdeklõdést. Így kevesebb

külön öröm volt. Érdekes volt, hogy Japánban
inkább csak pénteken és szombaton vannak
rendezvények, míg Tapolcán minden vasárnap
van. Az esti kivilágított templom és a malom
lenyûgözõ volt! Az épületek színei is pompáznak, Tapolca olyan, mint egy kis ékszerváros.
Tapolca és környéke gyönyörû kombináció.
Balaton, hegyek, völgyek, sok zöld és kék
víz... nagyon tetszett a változatos táj, a természet színei. Viszontlátásra! Sayonara! NHE

Horvát ízek a magyar pörköltben
Már több éve ápol baráti kapcsolatot
Tapolca a horvátországi Umag városával,
így nem véletlen, hogy Fabio Jelicic úgy
döntött, hogy másodmagával tagja lesz
annak a csapatnak, amely az Isztriai Pörkölt Csoport néven benevezett a XIII.
Pörköltfõzõ Versenyre.
A horvát fiatalember már többször járt Tapolcán, mint mondja, nagyon szereti a mi kis
városunkat, úgy érzi itt magát, mintha hazajönne, csodálatos az itt élõk vendégszeretete.

Új Tapolcai Újság

Az Õ irányításával készült étek a „mediterrán pörkölt” fantázianevet kapta. Hozzá az
alapanyagot a tapolcaiak adták, a titkokat rejtõ ízekhez pedig Fabio hazájából hozta a fûszereket. Meg is lett az eredmény: különdíjat
kapott az Isztria Csoport.
A sikeren felbuzdulva, már a jövõ évi versenyre készülnek. Nagy a valószínûsége annak, hogy 2012-ben már szlovák tagokkal is
bõvülni fog a nemzetközi ízeket harmóniába
ötvözõ csoport.
NHE
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Hagyományõrzõ bányászok

Elhunyt Bús János

BÚS JÁNOS tanár
(Zalapetend, 1920. november 10. Tapolca, 2011. július 25.)
Megint kevesebben lettek Tapolca jelesei. Rövid lefolyású betegségében, 91 éves
korában eltávozott közülünk Bús János tanár.
Szülei, Bús János és Tál Terézia gazdálkodók voltak. Az elemi iskolát szülõhelyén járta ki, majd Veszprémben, a Piarista
Gimnáziumban érettségizett 1941-ben. A
papi pályára készülve, a II. világháború
éveiben, Bécsben és Salzburgban folytatott
egyetemi tanulmányokat, ahol teológiát, filozófiát, pszichológiát és pedagógiát hallgatott.

1946-ban tért haza. 1951-ben végzett a
veszprémi Tanítóképzõben, majd Budapesten a Tanárképzõ Fõiskola matematikafizika szakán szerzett tanári oklevelet
1955-ben. 1949-tõl 1954-ig tanárként dolgozott Kapolcson. 1954-1957. között szakfelügyelõként járta a tapolcai járás iskoláit. 1957
és 1968 között mûvelõdési felügyelõ és gazdasági igazgató volt a Tapolcai Járási Tanács
Mûvelõdésügyi Osztályán. 1968-1971-ben
általános iskolai tanár Tapolcán. 1971-tõl tíz
éven át a Nevelési Tanácsadó vezetõjeként
kamatoztatta fejlõdés- és nevelés-lélektani,
pedagógiai tapasztalatait. 1981-2000 között
a Városi Múzeum pedagógiai gyûjteményét igazgatta Tapolcán.
Ismereteit különféle antológiákban, az
Óvodai nevelésben, a Megyei Pedagógiai
Híradóban megjelent szakmai írásaiban
tette közzé. Az iskolaérettségi vizsgálatok
és a pedagógia-történet szakértõjeként ismerték.
Szenvedélyes és hatásos ismeretterjesztõ
volt. Éveken át járta a környékbeli községeket érdekes pedagógiai, mûvelõdéstörténeti elõadásaival. Régészeti ismereteit
a nagyobb múzeumok is számon tartották.
Munkásságát több kitüntetéssel ismerték
el. Egyebek mellett a Tapolca Városért kitüntetés mellett megkapta a Vajda Péterdíjat is. Felesége, két gyermeke és unokái
mellett számos tapolcai tanítványa, barátja
és ismerõse is gyászolja. Csendes, barátságos, inspiráló személyisége sokunknak hiányozni fog.
Kertész Károly

• 61. Bányásznap •
Megalakult a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület.
Szeptember elsõ hetében ünnepli a hagyományos bányásznapot az ország bányásztársadalma.
A még meglévõ bányák székhelyein a több
évtizede megszokottan, a kimerült, bezárt lelõhelyeken, azok közelében, visszafogottan,
de bensõségében emelkedetten ünnepelnek a
bányászok. Tudatában annak, hogy az évezredes szakma jelenlegi és régmúlt mûvelõi, az
emberiség, a társadalom részére nélkülözhetetlen javakat hoztak felszínre, állítottak elõ.
A még ma is termelõ, ásvány, bauxit, gáz,
kavics, kõ, olaj, szén elõfordulások és termékeik visszafejlesztetten is gazdaságosan járulnak hozzá a nemzetgazdasági értékekhez.
Mi, a Tapolcán és környékén élõ bányászok
tudjuk, hogy környékünk gazdag ásvány-elõfordulásai jelentõs értéket képviseltek és ma
is jelentõsek. A kõbányászat szerepe meghatározó volt a XIX-XX. század dunántúli útvasútépítésben és még ma is elsõdleges alapanyagul szolgálja a korszerûsítéseket.

Virágos Tapolcáért - virágos hangulatban
Minden évben több hagyományos rendezvény is helyet kap a Tapolcai Ünnepi
Napok programjai között.
Így a Virágos Tapolcáért verseny is, amelyet fõszervezõje, a Tapolcai Városszépítõ
Egyesület Tapolca Város Önkormányzatával,
az Épített- és Természeti Környezet Védelméért Alapítvánnyal, a Városért Egyesülettel,

Munkaerõpiaci helyzetkép
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatója a tapolcai munkaerõpiac július havi adatairól:
A nyilvántartott álláskeresõk száma 1235 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 161 fõvel (11,5%)
csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest 277 fõvel (18,3%) csökkent.
A pályakezdõ álláskeresõk száma 87 fõ. Elõzõ hónaphoz képest 2 fõvel (2,2%) csökkent,
az elõzõ év azonos idõszakához képest 15 fõvel (14,7%) csökkent.
A nyilvántartott álláskeresõk aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 7,9%.
Elõzõ hónaphoz képest 1,1%-kal csökkent, az elõzõ év azonos idõszakához képest 1,7%-kal
csökkent.
(Forrás: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ)

A Bakonyi Bauxitbánya az ország termelésének több mint ötven százalékát adta, jelenlegi, lecsökkent mennyiségében is fontos gazdaságpolitikai célokat képvisel. A bauxitbányászat melléktermékének tekinthetõ vízbányászat több évtizede ellátja környékünket egészséges ivóvízzel. Országos, regionális jelentõségén túl a környék bányászata szolgálta a települések fejlõdését, a lakosság boldogulását is.
Hagyományõrzõ Egyesületünk célja, hogy
a Tapolca környéki bányászat emlékhelyeit,
emlékeit megõrizze, hagyományait ápolja, történeteit dokumentálja, feldolgozza.
A 61. Bányásznapot - az említett visszafogottsággal - egyéni, családi összejövetellel,
szeptember 3-án 17 órától ünnepeljük a Varjúétteremben.
Várjuk bányásztársainkat, volt munkatársainkat, hogy emlékeinket felidézve, baráti
beszélgetéssel, céljaink elérését elõsegítsük.
Jószerencsét!
Orbán Tibor
Tapolca és Környéke Bányászati
Hagyományápoló Egyesület

Fotó: Dancs

Császár László polgármester gratulál
Bagi Zoltánnének

valamint Tapolca és Környéke Vállalkozók
Egyesületével karöltve hirdet meg.
Augusztus 21-én délután dr. Zsiray Ferenc,
a helyi „városszépítõk” elnöke köszöntötte a
résztvevõket. Ezután Császár László polgármester értékelte a Virágos Tapolcáért versenyt, majd arra buzdította a résztvevõket és
megjelenteket, hogy jövõre még többen vegyenek részt a nemes versengésben.
A különdíjakat és az I. helyezetteknek járó
elismeréseket városunk elsõ embere adta át, a
többi díjazotton dr. Zsiray Ferenc, Boczkó
Gyula, Vörös Béla és Orbán Tibor „osztozott”.
Erkély kategóriában Havasaljai Zsolt diadalmaskodott, megelõzve Mayer Nándornét
és Dányi Józsefnét. A legszebb elõkerttel Dér
Béláné rendelkezett, itt Sáfárné Halász
Nikoletta lett a második, Lantosné-Swenda
Anna a harmadik.
Társasház kategória - a Halápi u. 1. kapta
az elsõ helyért járó díszes vázát, a Fõ tér 1. és
a Juhász Gyula u. 41, 43, 45. sz. társasházakat
megelõzve. Idén a legszebb virágos családi ház
Bagi Zoltánné nevéhez fûzödik. A további
sorrend: 2. Szeitli József, 3. Hosszú Istvánné,
4. Pelikán Lõrinc. Családi ház kategóriában
polgármesteri különdíj is átadásra került,
melyet Takács Lászlóné vehetett át Császár
Lászlótól.
DI

Nyáron is aktívak a nagycsaládosok
Alig néhány héttel az áprilisi megalakulás
után egyesületünk is kivette a részét a
TeSzedd! elnevezésû országos szemétszedési akcióból. A pár nap alatt szervezõdött kis
csapat, 6 család tagjai gyûjtögették a sok cigarettacsikket és apró szemetet az 5-7 Y-ok
mögötti játszótéren.
Június elejére meghívást kaptunk Nyirádra, ahol a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) regionális családi napján vendégeskedtünk. 11 család, összesen 42 felnõtt és
gyerek töltötte ott a napot. Kiadós ebéd és
változatos programok várták a Balaton-régió
nagycsaládosait. A kulturális mûsorra a tapolcai gyerekek verscsokorral készültek. Lehetõség nyílt a batikolás kipróbálására, mentõ és
kukás autó megtekintésére. Ugrálóvár, csúszda, rajzasztal és lufimanó készítése kötötte le
a kisebbek figyelmét. A csapatversenyekben
a felnõttek is ismét gyereknek érezhették magukat. A tapolcai csapat az elsõ helyet szerezte meg!
A Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete
június végén ünnepelte alakulásának 15. évfordulóját. A veszprémfajszi õstölgyes adott
otthon a rendezvénynek, ahova 6 tapolcai
család tudott elmenni. Az idõ hûvös volt, de a
programok (ugrálóvár, sorversenyek) felmelegítették a társaságot. Tapolcáról érkezett a
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Lufibohóc is. Ezen kívül még lovaskocsikázás, pónilovagolás, háziállat simogatás, arcfestés várta a gyerekeket.
Idõközben egyesületi gyûléseinket kiegészítettük használt ruhák cseréjével. Sokan
hoztak kinõtt gyermek és felnõtt ruhákat.
Ezzel elmondhatjuk, hogy nevünkhöz hûen
összefogtunk, és segítünk egymáson. Új gazdára talált már több tucat póló, nadrág és jó

néhány téli kabát is.
Egyesületünk jelenleg 23 családot foglal
magába, 40 szülõt és 78 gyermeket. Hogy
jobban megismerhessük egymást, egy családi
napot szerveztünk július 16-ára a gyulakeszi
sportpályára. 12 család, 26 felnõtt és 38 gyermek közös programja volt ez. Amíg a felnõttek az ebédrõl gondoskodtak, a gyerekek a
játszótéren töltötték az idõt. Ezután kezdõdött

Fotó: Egyesület

A Csobánc tetején

Új Tapolcai Újság

a közös barkácsolás, majd a csapatépítõ játékok sok nevetéssel.
Hogy augusztusban se unatkozzunk, Kondor
Péter, az Egyesület elnöke a Diszeli-hegy oldalában 3 napos sátortábort szervezett. A nomád életmód kipróbálására 20-an vállalkoztak. A tábor második napján kilátogathattak a
„városlakók”. A Csobánc meghódítása után
nagy bogrács paprikáskrumpli és rengeteg
palacsinta várta a túrázókat.
Az augusztus 21-i pörköltfõzõversenyre is
benevezett az Egyesület.
Õszi terveink között szerepel egy októberi
kerékpártúra és ügyességi verseny piknikkel,
valamint a tapolcai Tavasbarlang felfedezése.
Szeptembertõl gyermekfoglalkozásokat tervezünk havi rendszerességgel. Az elsõ központi téma a zene lesz. A tél közeledtével
kézmûves foglalkozásokon készülünk majd
az ünnepekre. Szeretnénk a karácsonyt megünnepelni egyesületi körben, lehetõség szerint valami aprósággal megajándékozva a gyerekeket és a szülõket is. Ezek megvalósításához szeretettel fogadunk minden felajánlást,
legyen az anyagi, tárgyi vagy szellemi jellegû!
Továbbra is várjuk az érdeklõdõ családok jelentkezését a tapolcainagycsalad@citromail.hu
email címen.
Hagáné B. Ágota
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Születésnapi köszöntõ

Fekete fellegek ellenére felhõtlen jókedv
a német nemzetiségi mûsoron
Az elõzõ esztendõk hagyományait követve, idén is megrendezésre került a német
nemzetiségi mûsor a Tapolcai Ünnepi
Napok és Borhét égisze alatt.
A rendezvényre - augusztus 19-én - a
Kisfaludy utcában felállított színpadon került volna sor, azonban a mostoha idõjárási
viszonyok miatt változott a forgatókönyv,
és a Tamási Áron Mûvelõdési Központ elsõ emeleti aulájában zajlottak az események.
Az egybegyûlteket Molnár Attila, a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a
rossz idõjárási viszonyok a „négy fal közé”

szorították a rendezvényt, ennek ellenére
jókedvre és tartalmas beszélgetésre buzdított mindenkit.
A köszöntõ szavak után az ínycsiklandozó gasztronómiai finomságokból falatozhattak a jelenlévõk, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét egy-egy pohárka
gyöngyözõ nedû elfogyasztása mellett. A
táncos lábúaknak a fiatal zenész - Nádházi
„Kis Zamek” József - biztosította a talpalávalót.
A program záróakkordjaként a herendi
Vergissmeinnicht Tánccsoport tartalmas
mûsorának tapsolhattak a megjelentek.
Dancs István

Fotó: N. Horváth

Isten éltesse, János bácsi!
Dézsi János 1921. augusztus 17-én - azaz 90
évvel ezelõtt - született Magyargencsen, de
több mint fél évszázada már Tapolcán él.
Kedves hagyomány, hogy a város vezetõje
és az adott településrész képviselõje virágcsokorral, a Város Borával és Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntõ oklevelével gratulál
a szépkort megért városlakónak.
Így volt ez Dézsi János esetében is. Õt
augusztus 17-én köszöntötte fel Császár
László polgármester és Sólyom Károly alpolgármester. A leányával élõ ünnepelt ma is

aktív életet él.
- Olyan mint egy csintalan gyerek, ha a
dédunokájával játszik - mondja édesapjáról
szeretettel Juli -, de a szépen gondozott kert is
az Õ érdeme.
Ma is összetartja a családot, igazi családfõ. A gondoskodás az éltetõ eleme. Erdélyi
származású, néhány éve elhunyt feleségével,
Julikával három gyermeket nevelt fel (János,
Tibor és Júlia). Akkor boldog, ha gyermekei,
a 8 unoka és a kis dédunoka ott van körülötte.
NHE

Elhunyt Gorka Lívia keramikusmûvész
(1925. március 5-2011. augusztus 4.)

Gorka Lívia és párja néhány évvel ezelõtt úgy döntött, hogy a nyüzsgõ fõvárosi
létet felcseréli a diszeli nyugalommal és
csenddel, hogy a Csobánc lábánál éli a hétköznapjait és az ünnepnapjait is. A megye
és a város vezetése 85. születésnapján az
otthonában köszöntötte.
Alig telt el egy év, és már csak a halálhírérõl szólhatunk.
- Gorka Lívia óriási tehetség volt, aki

édesapjával, Gorka Gézával együtt a 20.
századi magyar kerámiamûvészet legjelentõsebb képviselõje, letisztult formáiban
nagy drámaiság rejlik - mondta az MTI-nek
Szabó Lilla mûvészettörténész, a keramikusról készült monográfia szerzõje.
1954-ben, majd 1955-ben vett részt elõször kollektív kiállításon, az Ernst Múzeumban, Budapesten. Jóformán minden
pályázaton, bemutatón, kis kiállításon jelentkezett munkáival.
Elszakadva Verõcétõl, 1960-ban már Budapesten dolgozott önálló mûhelyben.
1962-ben Prágában a Nemzetközi Keramikai Biennálén aranyérmet kapott. Ezt
követõen rendszeresen állított ki külföldön, Prágától kezdve Genfen, Londonon
át egészen San Franciscóig.
Munkásságát 1964-ben Munkácsy Mihálydíjjal ismerték el, 1975-ben kapta meg az
Érdemes mûvész címet.
Verõce szülöttét, díszpolgárát szûk családi
körben helyezik örök nyugalomra. Tapolca
városa is gyászolja Õt.
Bakos György

Módosul a lakástámogatás
Tisztelt Lakosság!
Az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási törvények módosításáról
szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011.
szeptember 1. napjától - az energiatámogatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati változtatások okán - átalakította a lakásfenntartási támogatás rendszerét.
2011. szeptember 1-jétõl megszûnik
az eddigi gáz- és távhõtámogatás, helyette az eddigieknél kedvezõbb feltételekkel lakásfenntartási támogatás
igényelhetõ a kérelmezõ lakó- illetve
tartózkodási helye szerinti önkormányzattól. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 38. § (1)
bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.
2011. szeptember 1-tõl lakásfenntartási támogatásra lesznek jogosultak mindazok, akiknek háztartásában
az egy háztartási egységre jutó nettó
jövedelem a 71.250 Ft-ot nem haladja
meg, és nincs az Sztv-ben meghatározottak szerint vagyona. Nem számít vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érin-

tett személy életvitelszerûen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû.
A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáján (8300 Tapolca, Hõsök tere 15. A. épület földszint)
lehet ügyfélfogadási idõben benyújtani.
Az ehhez szükséges formanyomtatvány
a Hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhetõ, illetve letölthetõ a www.tapolca.hu
honlapról.
Az ügyintézési határidõ harminc nap,
amennyiben azonban a fent részletezett
mellékletek valamelyike hiányzik, az
ügyintézési határidõ ennél hosszabb is
lehet (hiánypótlási eljárás). A lakásfenntartási támogatások pontos összegét egyedileg, a Sztv-ben meghatározott szabályok szerint állapítja meg a hivatal, a támogatás legkisebb összege 2.500 Ft.
A lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetbeni ellátásként és a lakásfenntartással összefüggõ azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, melyek
megfizetésének elmaradása a kérelmezõ
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztetik. A támogatás tehát elsõsorban nem készpénzben, hanem a kérelmezõ nyilatkozatától függõen a fûtés-, villany-, vagy vízellátást biztosító
szolgáltató számlájára kerül utalásra.
Császár László
polgármester

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: N. Horváth

A hónap kérdése:
Hogyan oldották meg a gyerek(ek)
nyári felügyeletét?

Doroszi Ferencné Karola

Szalkai Zsolt

Bányai Barbara

Én már nyugdíjas vagyok. Mikor
szólnak a gyerekeim, akkor mindig
szívesen vigyázok az unokákra. Szeretnek itt lenni, sokat itt is alszanak.
Megyünk a játszótérre, meg sétálni.
Amit tudok segítek, én csak így tudok segíteni.

Elég nehézkes volt, mert a párommal
mind a ketten dolgozunk, de hála Istennek, vannak az embernek szülei és barátai. Így a kisebbik lányom volt a
hugoméknál is 2 hetet, a sógornõméknél is két hetet, a nagypapánál is egy
hetet, a többi idõszakban pedig a nagyobb testvér vigyázott a kisebbre.

Azon szerencsések közé tartozom,
akik az egész nyarat a gyerekükkel
tölthetik. Habár a pedagógus fizetésbõl nem lehet megélni, az, hogy
az iskolai szüneteket a családommal
tölthetem, az megfizethetetlen.
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HELYI ÉRTÉKEINK - EGÉSZSÉG - SZABADIDÕ

Tapolcától-Tapolcáig
- Írta: Falu Tamás 1763-ban, most 180 éve született Tapolcán
Bacsányi János, a hányatott életû magyar
költõ. Verseit ismerjük, becsüljük, tudjuk
róla, hogy nem csak költõnek, hanem
tudósnak is tartotta magát. Nyelvek tudósa
is volt, beszélt latinul, németül, franciául, s
értett angolul is.

Az az érzés, mely a két kiváló embert öszszekötötte, s azok a levelek, melyek börtönökben bújkálva, s börtönökbõl kijutva, életelixirként táplálták a sorscsapások alatt mármár összeroskadókat, örök szószólói lehetnek
a hûségnek, a szeretetnek és a lelki nagyságnak.
Horánszky Lajos nagy szorgalommal és

Fotó: Archív

Batsányi János és Baumberg Gabriella Linzbõl hazahozott hamvainak temetése
a tapolcai temetõben
Felvilágosodott, szabad szellemû ember
volt, emiatt gyanúsították a Martinovits-féle
összeesküvésben való részvétellel. Bár ebben
semmi része nem volt, politikai beállítottsága
miatt egy évi Kufsteint kellett elszenvednie.
Kufsteinban ismerkedett össze Maret-vel,
Napoleon miniszterével, a késõbbi bassanói
herceggel. Ez az ismeretség, s közismert francia nyelvtudása szabadította rá életének
második nagy szerencsétlenségét.
1809-ben bocsátotta ki Napoleon híres
kiáltványát a magyarokhoz; Bacsányi Jánost
gyanusították a magyar fordítás szerzõségével. Bacsányi nyugodt lelkiismerettel nézhetett volna szembe a váddal, de tudta, hogy sok
az ellensége, megszökött Párisba.
Akkor már nõs volt, boldog és büszke férje
Baumberg Gabriellának, az osztrák fõhivatalnok szép, társadalmilag dédelgetett lányának, a híres költõnõnek. Hosszú éveken át
harcolt kezéért, mert a nagyigényû anya kicsinek tartotta lányához a kisfizetésû bécsi
udvari hivatalnokot.

utánjárással alkotott Bacsányi János és kora
címû mûvében számtalan levelét közli a
költõpárnak: „Jó éjt, kedvesem - írja egy levelében a költõ - talán mégegyszer látlak álmomban. Azt mondják, hogy a szerencse álom
között jõ. S te az én szerencsém istenasszonya
vagy, s az én hûséges Mártám, vagy jobbanmondva, az én jóltevõ, vigaszt és segélyt hozó
angyalom. Ma egész nap veled foglalkoztam,
szívem és elmém csak véled van tele.”
„Lehet, - írja késõbb - hogy mint egykor az
a bizonyos római nõ, el fogsz jönni hamvaimért, hogy barátod földi maradványait hazai
föld kebelébe temesd el. Vajjon, a te nyugvóhelyed máshol lesz-e, mint ahol barátod nyugalomra talál? Szemem belelát késõ századok
homályába, s magam elõtt látom nyugvóhelyünket, barátságunknak, szerelmünknek és hûségünknek az lesz végsõ menedékhelye. Hazánknak ifjai és lányai eljönnek oda, megáldanak bennünket sírunkban és emelkedett érzéssel fogják
olvasni életünk történetét és költõi mûveinket.”
A párisi emigrációt újabb elfogatás és a

Korunk betegsége, az allergia
Mi az allergia?
Nap mint nap kapcsolatba kerülünk a szervezetünkre ártalmas anyagokkal. Ezek lehetnek ételek, italok, baktériumok, vírusok és a
környezetünkben felhasznált vegyszerek.
Testünk bonyolult védekezõrendszere, az
immunrendszer véd ezektõl a veszélyektõl,
állandó harcot folytatva az egészségünkre káros anyagok ellen.
Ha „csatát” veszít, megbetegedhetünk. Ez
ritkán fordul elõ, és általában egészségesek
maradunk.
Immunrendszerünk nem olyan elkülönült
rendszer a testen belül, mint például az idegrendszer. Ellenkezõleg, szervezetünk normális válasza a fertõzésekre.
Az immunrendszer számos szervbõl és
anyagból áll. Ezek összehangolt mûködése
véd meg bennünket az ártalmaktól. Néhányunk védekezõrendszere rosszul, vagy nem
a megfelelõ idõben reagál a káros anyagokra.
Ezt a nemkívánatos reakciót nevezzük allergiának.
Lisztérzékenység
A lisztérzékenység (cöliákia) azon betegségek egyik csoportja, amelyet az immunkomplexek okozhatnak. A betegséget a búzalisztben levõ glutén váltja ki, amely sok ételünkben megtalálható; különösen a kenyérben,
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spielbergi fogság követte. Bacsányi ellenségei nem nyughattak. Végül is gróf Sedlnitzky
Józsefnek, Ausztria rendõrminiszterének javaslatára Linzbe számûzték a költõt.
Linzben is vigyáztak minden lépésére, leveleit felbontogatták, s csak különös kegyként engedték meg, hogy Badenbe mehessen
gyógykezeltetés végett.
Felesége, bár neki szabad mozgása lehetett
volna, élete végéig kitartott mellette. A nagylelkû asszony 1839-ben halt meg, Bacsányi 6
évvel élte túl, s 1845 május 12-én feküdt linzi
sírjába.
1934-ben Vértes József nyugalmazott iskolaigazgató mozgalmat indított a költõpár hazahozatala iránt. A mozgalom a Petõfi-Társaságnak, s Pekár Gyulának, az akkori elnöknek
lelkes támogatása mellett csakhamar testet öltött.
Az exhumálásnál e sorok írója képviselte a
Petõfi-Társaságot, 1934 május 5-én délután
ért ki a kis magyar küldöttség a napfényes,
tavaszi színekben égõ temetõbe. A sír, melyet
ott találtunk, meglepõen szép, gondozott, fûvel borított volt, s a temetõ elõkelõ helyén feküdt. Szinte lelkifurdalást éreztem a sír megbontása miatt, s mérlegelni kezdtem, hogy kegyelet-e, amit elkövetni szándékozunk, vagy kegyetlenség. De a sírásók már várták a parancsot és
sietve, töprengés nélkül fogtak munkájukhoz.
A szokásos mélységben jelentkeztek az elsõ csontdarabok. Koporsónak, természetesen
már nyoma sem volt. Elõkerült a két koponya,
a két mellcsont, néhány kar- és lábcsont.
Bacsányiék testének legnagyobb része ott maradt a linzi homokban. Volt, aki egy darabka
csontot emlékül lopott a zsebébe, s csak a temetõ csendjét áthasító felhördülésem akadályozott meg egy másik kezet, hogy ne törjön egy darabot Baumberg Gabriella finom mellcsontjából.
Este Linz város ünnepi vacsorán látott bennünket vendégül, s másnap délelõtt tíz órakor
Bacsányi-emlékgyûlés volt a városházán,
melynek homlokzatára az ünnepély tartamára
kitûzték a magyar lobogót is. Linz város polgármestere megnyitó beszédében köszöntötte
a Petõfi-Társaságot, Haman Otto osztrák irodalomtudós Bacsányiról, a szabadság költõjérõl beszélt, Vértes József a költõ érdemeit
méltatta, e sorok írója a Petõfi-Társaság háláját tolmácsolta a sír megható gondozásáért s
a költõpár emlékének méltatásáért.
Este kis koporsóba kerültek a csontok, s
megindultak a magyar haza felé.
Május 10-én Tapolca ünnepelt, mikor a ré-

gi vándor és hûséges társa, - hacsak pár csontdarab jelképében is - visszatért a hazai rögbe.
Az ünnepséget a rádió is közvetítette. Pekár
Gyula elnöki megnyitót mondott, Vértes József
emlékbeszédet tartott, Bán Aladár alkalmi költeményét szavalta el, Császár Elemér Bacsányi
költészetérõl értekezett, Bacsányi Paula, a
költõ családjának tagja, Bacsányi verseibõl
szavalt, Szinnyei Ferenc pedig az Akadémia
és a Kisfaludy-Társaság képviseletében méltatta Bacsányit, az embert és a költõt.
Az ünnepség elmúlt, a szavak elhangzottak,
Bacsányi és Baumberg Gabriella átköltözése
hivatalosan befejeztetett. Az eredeti linzi sírkõ
bánatosan szép német versével ott áll ma a
tapolcai temetõben, közel a kápolnához. A
síron nincs sírdomb, csak egy betonlap, a mai
sietõ és felejtõ világ kényelmes betonlapja.
Erre nem kell és nem is lehet fûmagot vetni,
virágot ültetni. A sírkövön jobbról és balról
egy-egy vaskampó szerényen jelzi, hogy oda
akasztandók a koszorúk, az emlékezés virágai. A kampókon egyetlen szál virág sincs.
A betonlap már töredezik, mert alatta omladozni kezd a sír. Húsz év múlva lesz Bacsányi
János születésének kétszázadik évfordulója.
Húsz év alatt egészen tönkre mehet a talapzat,
s feldõlhet, összetörhet a síremlék.
Kik késõ reményt jelentenek a számûzött
költõ reménytelen napjaiban, „hazánknak ifjai és lányai,” hol vagytok!
(Új Idõk, 1943. augusztus 21.)

Fotó: Új Idõk

Bacsányi János és Baumberg Gabriella
Linzbõl átvitt síremléke a tapolcai római katolikus temetõben

Meteor Magyarország felett

kekszekben, süteményekben. Cöliákia esetén
az antitestek immunkomplexeket hoznak létre a gluténnel, és felhalmozódnak a vékonybél elsõ szakaszában, ahol a glutén és más
étel is felszívódik.
A vékonybél falát finom bolyhok borítják,
amelyeket az immunkomplexek károsítanak.
Ezáltal a táplálék felszívódása nem megfelelõ, következésképpen hasmenés, súlycsökkenés, gyengeség léphet fel. A beteg állapota
javítható, ha étrendjébõl végérvényesen kihagyjuk a glutént.
Folyt. köv.

Fotó: Internet

Fotó: Archív

A lisztérzékenység hamar felismerhetõ azt követõen, amikor a baba már
nem anyatejjel táplálkozik

A képen a kékeszöld fényû jelenség látható a Fejér megyei Adonyból nézve
Augusztus 5-én 21:46-kor egy meteor vesebb volt, mint a teliholdé.
A fõképp zöldes színárnyalatban „pomszáguldott át Magyarország felett, majd
több kilométeres magasságban a Balaton pázó” meteorról út közben több kisebb darab
is levált, minden alkalommal kisebb felviltérségében fel is robbant.
A robbanás által keltett rezgéseket három lanást produkálva. A beszámolók szerint a
földrengésjelzõ állomás is érzékelte, a robajt megsemmisülését kísérõ villanást kb. másfél
pedig Nagykanizsától Enyingig lehetett hal- perccel követte a hang, ami alapján úgy belani (beszámolók szerint a közeli Révfülöp kör- csülik, hogy nagyjából 20 kilométeres manyékén is észlelhetõ volt a detonáció hangja). gasságban robbanhatott fel az alig egy méter
A 3-4 másodpercig tartó fényes égi jelen- átmérõjû égitest.
Utoljára 2010. február 28-án észleltek haség legkeletebbi észlelésérõl Debrecenbõl, legnyugatabbra pedig Sopronból érkeztek beje- sonlót Magyarország felett. Akkor a meteor
lentések. A meteor fényessége valamivel ke- Szlovákia felett robbant fel. Huszák László
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FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK - AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Hanczvikkel Márk bronzérmes lett Számomra a legfontosabb, hogy õszinte,
tiszta borok kerüljenek az asztalra
a kínai Universiadén
A tapolcai Borbély Tamást, a fiatal borászt 4 évig dolgoztam fõtechnológusként. 2007-ben

Fotó: MTI

Hanczvikkel Márk (balra) remek teljesítményt nyújtott a portugál válogatott ellen,
a Kínában rendezett Universiade párbajtõr csapatversenyének bronzmérkõzésén
Újabb sikert könyvelhet el az SzL-Bau
Udvarhelyi Gábor szakvezetõ értékeléséBalaton Vívóklub, hiszen versenyzõje a kí- ben elhangzott, hogy a svájciak felett szerzett
nai egyetemi és fõiskolás olimpián bizonyí- gyõzelem igazi bravúr volt a fiúk teljesíttotta, hogy vele számolni kell.
ménye, majd hozzátette, ez a verseny megA Szényi Péter, Budai Dániel, Hanczvikkel mutatta, kezd beérni az a folyamat, ami
Márk összetételû férfi párbajtõrcsapat bronz- Kulcsár Gyõzõ szövetségi kapitány jóvoltázal zárt az Universiadén. A lengyeleket és a ból indult el: megfelelõ idõben kezdték el
svájciakat nagy csatában legyûrve a fináléba menedzselni a fiatal vívókat, akik újra és újra
jutásért a hosszabbításban kaptak ki a fran- bizonyítják, felkészültek, tehetségesek, s
ciáktól 42-41-re úgy, hogy Szényi 33-39-rõl nemsokára felnõhetnek a felnõtt válogatottak
még egyenlíteni tudott. A bronzmeccsen a por- mellé. Kijelenthetõ, hogy a férfi párbajtõrben
tugálokat magabiztosan gyõzték le 45-37-re.
nem csak a jelen szép, de a jövõ is.
AE

Fiatalok lendületben
Augusztus elején egyesületünk eddigi legnagyobb projektjébe vághatott bele az EU
Fiatalok Lendületben Programjának köszönhetõen. A „Do it yourself!” elnevezésû
ifjúsági cserénkre 6 országból érkeztek fiatalok (bolgár, görög, olasz, francia, lengyel
és magyar résztvevõk).

goztak, fejlõdött a szociális és kommunikációs készségük, megtanultak csapatban dolgozni, szervezni és terveiket kivitelezni.
Természetesen számos szabadidõs tevékenységre is jutott idõ. Jártunk a Csobáncon,
ahol a fiatalok megtekinthették az önkéntes
munkában épülõ Csobánc vár romjait, vissza-

Fotó: TIED

Önkéntesség felsõ fokon!
A 36 fiatal az itt töltött 12 nap alatt közös
munkával fa utcanév-táblákat készített. A
munka minden folyamatát közösen tervezték
meg a résztvevõk, ám legnagyobb szerepük a
kivitelezésben volt. Festettek, gyalultak, csiszoltak, ástak, fúrtak, faragtak, betonoztak,
ám a feladatok sora nem merült ki ennyiben.
Feladatuk volt, hogy a helyieket is bevonják a
közös munkába, így a tevékenységek során
használt szerszámok egy részét tõlük gyûjtötték össze, és segítséget kértek egyéb munkafázisokhoz is. Feladatuk volt egy zárórendezvény megszervezése is, amelyen az utolsó
napon a helyiekkel együtt ünnepelhettük meg
munkánk gyümölcsét. Fontosnak tartjuk azt a
tanulási folyamatot, ami e munkával járt: a
táblák elkészítése során a fiatalok együtt dol-

utazhattak az idõben a Rozsdamarók által
szervezett veteránjármûves túrán, megtekinthették Tapolca nevezetességeit, bemutathatták szervezeteiket a város vezetésének és
megismerhették a környezõ településeket is.
A munkában mindenki önkéntesként vett
részt, ezzel is hangsúlyozva az önkéntes munka fontosságát. A fiatalokon kívül fontos
kiemelni pár embert, többek között Kiss
Andrást, Jokesz Ferencet, akik az elõkészítésben, Czeiner Balázst és Vizeli Lajost, akik a
kivitelezés során segítettek. Munkájuk példamutató mindenki számára, hiszen munkaidejüket áldozták egy önkéntes célért. Természetesen az egyesület tagjainak és minden segítõnek köszönet jár, fantasztikus volt együtt
dolgozni egy ilyen célért. Mohos Nikoletta

a szakma egyre jobban megismeri és elis- nyílt arra lehetõség, hogy Budapesten is
meri. 2001-ben, 20 évesen vált a Vinum kipróbáljam magam. Azóta a Magyar SzõlõVulcanum Borlovagrend tagjává, 2010-ben és Borkultúra Nonprofit Kft-nél vagyok bopedig a Magyar Bor Akadémia választotta rász és rendezvényszervezõ. Szeretem a muntiszteletbeli tagjai sorába. A föld, a szõlõ- és kám, hiszen a legfõbb cél ott is az, hogy a
borkultúra szeretetét otthonról hozta ma- magyar borkultúrát minél szélesebb körben
gával, mint mondja, aki beleszületik ebben megismertessük a fogyasztókkal.
a szakmába, annak a sorsa is megpecsé- Nem gondolt még arra, hogy végleg hatelõdik. A szülõk igyekezete, hitvallása és zajön?
elhivatottsága olyan példa, amit nem nehéz
- De igen. Egyre jobban érlelõdik bennem
követni.
ennek a gondolata. Annál is inkább, hogy bár
- A mondatait hallgatva számomra is egy- nagy lelkesedéssel és energiával dolgoznak a
értelmû, hogy a szakma szeretetére már gene- szüleim, egyre nehezebb a terhük, egyre több
tikailag kódolt volt.
a feladatuk. Megmondom õszintén azt is, hogy
- Ez valóban így van. A szüleim 1981-ben hiányzik a termelõmunka, szeretnék 100%-osan
kaptak nászajándékba egy üres, félhektárnyi benne lenni a családi vállalkozásban, hogy ne
földterületet. Ez az év az én születésem éve csak hétvégén vegyem ki a részem a munis. A területet beültették szõlõvel. Ez lett a kából, vagy hogy ne csak az értékesítés és a
Borbély Családi Pincészet alapja és késõbb a kapcsolattartás legyen a feladatom.
szõlõbirtok központja. Tehát szó szerint
- Ön a Magyar Bor Akadémia legfiatalabb,
együtt növekedtem, cseperedtem a szõlõvel, tiszteletbeli tagja. Mit kell tudnunk errõl?
és amint „hadra fogható lettem”, már a köny- A Magyar Bor Akadémiát 1992-ben hoznyebb munkákat is elvégeztem a szõlõben. ták létre a szakma vezetõ borászai azzal a célElõször a zöld munkában segítettem a szü- lal, hogy ne csak a szakma terjessze a magyar
leimnek, késõbb, amikor már elértem a „fel- borkultúra jó hírét a világban, de a mûvészek,
sõbb szinteket”, akkor jöttek a komolyabb tudósok, orvosok és az élet minden területérõl
munkák, mint például a metszés.
jöttek is hirdessék a kulturált borfogyasztás szük- Mindig is borász akart lenni?
ségességét, a magyar borok szeretetét. Nagy
- Mióta tudatosan álltam
megtiszteltetés számomra,
a világhoz, igen. Sõt, már
hogy az Akadémia a tiszteközépiskolában is a budafoletbeli tagjai sorába választott.
ki szõlészeti technikumba
- Az elmúlt évek alatt biszerettem volna jelentkezni,
zonyára nemcsak az ültetde mivel akkor az ágazat
vényük nagysága növekedett,
válságban volt, a szüleim
de a technológia is fejlõdött.
azt mondták, hogy inkább
- Míg az elsõ félhektáros
végezzem el Tapolcán a
területünket még többnyire
gimnáziumot, és ha utána
a klasszikus módon mûvelsem változik az elhatározátük - pl. puttonnyal hordtuk
som, menjek célirányú fõa szõlõt a pincébe -, addig
iskolára, egyetemre. Hiszen
ma már a lehetõség szerinti
a tapasztalatot, a tudást a
és a birtok adottságait, méreborász édesapám mellett is
teit figyelembe vevõ legmomegszerezhetem a saját üldernebb technológiát alkalA bor alkotás - mondja Tamás mazzuk a Pincészetben.
tetvényünkön.
- élet van benne és igazság
- Így is lett?
- Fahordóik még vannak?
- Igen. 2003-ban végeztem a Szent István
- Természetesen. Nemcsak a szõlõfajták eseEgyetem Élelmiszertudományi Karán, 2006- tében ragaszkodunk a borvidékre jellemzõkhöz,
ban pedig már másoddiplomát szereztem a de azt a technológiát is nagy becsben tartjuk,
budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer- amellyel kiváló borok állíthatók elõ. A fahormérnök Szakának Erjedésipari Technológiai dóhoz azért is ragaszkodunk, mert úgy látjuk,
Szakirányán. De mindkét esetben a fõszakom hogy a vulkáni talajon termett szõlõbõl kéa borászat volt.
szülõ borok igénylik is a fahordós erjesztést,
- Mint mondta, együtt cseperedett, növe- érlelést. A legfõbb cél pedig az, hogy megõrizkedett a birtokkal. Ezek szerint az is növekedett. zük azt az értéket, amit a természet adott, mert
- Igen. Ma már 16 hektár termõterületünk számomra az a legfontosabb, hogy olyan õszinte
van, jövõre készülünk egy 4 hektáros terület tiszta borok kerüljenek a palackba, az asztalra,
betelepítésére. Ezeken a területeken elsõsor- amelyek a fogyasztóknak nagy örömet szerezban a borvidékre jellemzõ fajtákat termeszt- nek. Hogy megmûveljük ezt a jó magyar földet.
jük - olaszrizling, szürkebarát, kéknyelû -, de
- Miközben hallgatom, szinte látom, hogy
az új telepítésben már ott lesz a kékszõlõ is, miként fonja be, miként öleli körbe ennek a
mert a fogyasztók egyre inkább keresik az szép szakmának a varázsa. Ha szabadideje
abból készült borokat.
van, mivel kapcsolódik ki?
- Tanulmányai befejezése után hazatért a
- Szeretek zenét hallgatni, olvasni, úszni. Técsaládi birtokra?
len szívesen megyek síelni, de megmondom
- Nem egészen. Bár itthon 1996 óta ki- õszintén, alig várom a tavaszt, hogy a metszésveszem részemet a munkából, az elsõ „igazi” sel megkezdõdjenek a munkák a szõlõben, hogy
munkahelyem a Varga Pincészet Kft. lett, ahol végre induljon az élet.
NHE

A legjobb lovasok között

Új Tapolcai Újság

Fotó: Buzás

Buzás Fruzsina, a Tapolcai VSE díjugrató
versenyzõje összesített IV. helyezést ért el
az Országos Korosztályos Championatus
Serdülõ B. kategóriában.
Az elsõ fordulót július 29-30-31-én rendezték Nyíregyházán, a döntõre Tápiószentmártonban került sor augusztus 12-13-14-én.
A lesencetomaji, de Tapolcán versenyzõ
tehetséges fiatalra még sok siker vár. Gratulálunk a mostani teljesítményéhez!
NHE

2011. augusztus

13

MAGAZIN

Felettünk a csillagok

51. rész
Csillagok szobahõmérsékleten

A WISE-ûrtávcsõ infravörös tartományban végzett megfigyelései alapján a kutatóknak sikerült felfedezniük az eddig ismert leghidegebb csillagokat.
Az ûrtávcsõ segítségével nagyjából 100
olyan barna törpét figyelhettek meg a szakemberek, amelyeknek az átlaghõmérséklete
nem haladja meg az ember testhõmérsékletét.
Ezek közül is a 1828+2650 elnevezésû
barna törpe a rekorder, amelynek a hõmérséklete csak 25°C, tehát még a szobahõmérsékletet sem éri el.
A most felfedezett égitestek tõlünk 9-40
fényévnyi távolságban, tehát mondhatjuk,
hogy a Naprendszer „szomszédságában” találhatók. (A Naprendszerhez legközelebb esõ

csillag egy vörös törpe, a Proxima Centauri,
amely 4,22 fényév távolságra helyezkedik
el bolygórendszerünktõl.)
A barna törpék lényegében olyan „félresikerült” csillagok, amelyek a hagyományos
csillagokhoz hasonlóan jönnek létre, de tömegük nem elég nagy ahhoz, hogy beindulhasson bennük az atommag-reakció. Az ismert legkisebb barna törpecsillagok tömege
a Naprendszer legnagyobb ismert bolygójának, a Jupiter tömegének az 5-10-szeresei.
Ezek az objektumok, mivel nem zajlik
bennük a többi csillaghoz hasonló fúzió, a
keletkezésük idejébõl megmaradt hõt õrzik
meg „életük” kezdetén.
Az elsõ barna törpét 1995-ben fedezték
fel a csillagászok.
Huszák László

Focitábor volt Tapolcán

Az idei évben is rendezett a 7-10 éves gyerekek részére focitábort a Tapolca Kft.
A táborozók nemcsak Tapolcáról érkeztek, hanem a környezõ településekrõl is, mint például
Zalahaláp, Nyirád, Nemesvita, Badacsonyörs. A két hét alatt az állóképességi, valamint játékos
ügyességi gyakorlatokkal a technikai tudás fejlesztésén túl a kikapcsolódásra, szórakozásra is
volt lehetõség. Strandoltak Szigligeten, Pápán, moziztak, látogatást tettek a Városi Rendõrkapitányságra, Tûzoltóságra.
Cseh Diána

„Szólások, közmondások”
- Kimutatta a foga fehérjét, de az sárga volt.
- Az asztalra ütött, és két tányér összetörött.
- Mit kap az elutasított kérõ? Szatyrot.
- Sok lúd malacot gyõz.
- A türelem almát terem.

- Pénz beszél, a macska nyávog.
- Leesett az álla, éppen az ölébe.
- A pénz számlálva, … nõpárti vagyok.
- Sok beszédnek sok az alja, de néha igaz is.
Dr. Töreky László

Szólj, síp, szólj ! . . .
Robinson egyedüllétét keservesen éli meg, de célszerûen rendezi be.
Kevésbé találékony, kevésbé kitartó ember elpusztult volna olyan körülmények között. - Az
egyedüllét olykor pihentetõ is lehet, feladatra koncentráló szükségesség, de lehet fájdalmas
magányosságba, tehetetlenségbe fúló szenvedés is.
Magányosság és egyedüllét nem ugyanaz. Társaságban, családban is magára maradhat
valaki sérelmeivel, gondjaival; egyedüliként is élhet hasznos, változatos, tartalmas életet.
Normális esetben a gyermekrõl, öregrõl, betegrõl gondoskodnak az illetékesek. A munkabíró felnõtt pedig - ha van munkája és tisztessége - megél.
Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ne várjunk mindent mástól, de a környezet is figyeljen tagjaira - nemcsak családon belül.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Török Lajos lelkipásztor
(1911. június 21. - 2002. január 1.)
„Hálát adunk Istennek. Hálát azért, hogy 1911. június 21-én, ott az
erdélyi Szentmátén - egy református kántor-tanító házaspár gyermekeként megszületett.
Hálát, hogy az egy évvel fiatalabb leánytestvérével együtt szeretõ
családban nõhetett fel. Hogy olyan lelki útravalót kapott, ami aztán
áldott elhatározássá érlelõdve megnyitotta elõtte a Kolozsvári Református Teológia kapuját.
Hálát, hogy egy évi marosdécsi segédlelkészi szolgálat után 11 esztendõn keresztül
szeretett szülõfalujában végezte azt a szolgálatot, amit olyan nagy hittel kért az Úrtól.
Szüleit követve - 1944 õszén érkezett a csonka Magyarország legészakibb részébe a csonka magyar haza legészakibb részébe, húga családjához:
„Fáradtan és megtörten érkeztem a csonka magyar haza kapuja elé, mint egy megszállott
országrész áldozata, mint egy eltörött mécses, melybõl lassan szivárog az olaj. Álmaim
elfakultak, könnyeim kiapadtak, lángjaim elaludtak. Nekem már csak egy békés eresz kellett,
ahol tört szárnyaimmal megpihenhetek. Nem kértem egyebet, csak egy kis hajlékot.”
A hajlékot 1945-ben megadta neki Isten itt, Tapolcán. Istennek volt hálás, amikor 1947-ben
Sümegen talált magának társat, hûséges feleséget. Hálás volt Istennek gyermekeiért, két
fiáért. Hálás volt, amikor fiai megtalálták szeretõ társukat, amikor 5 unokájának mesélhetett
az erdélyi tájról, a szeretett hazáról, drága szüleirõl, akiket a szentmátéi temetõbe, utolsó földi
útjukon nem tudott elkísérni.
1945-tõl 37 esztendei aktív, majd több évi nyugdíjas lelkészi szolgálat Tapolcán, Sümegen,
Badacsonyban és vidékén, 11 esztendeig Keszthelyen. Ötven kilométeres körzetben esõben,
hóban, vonaton, buszon, biciklin. Sokszor órákig utazva, mert tudta, hogy értelme van a szolgálatnak, amelyhez titokzatos és kiapadhatatlan erõforrás biztosította a lelkének egyensúlyát.
Ezért tudott szeretetet, megbecsülést kapni nemcsak gyülekezetei, de az evangélikus testvérgyülekezet, a római katolikus vagy más felekezetû hívek, de a felekezeten kívüliek részérõl is:
„Itt jártam közöttetek fél évszázadon át, és majd végsõ megérkezésemkor nem kértem
semmi mást, csak egy sírt, itt a Dunántúlon és azt a marék erdélyi földet székely szívemre.”
Török Lajos lelkipásztor testvérem nem elment közülünk, csak elõre ment oda, ahova
mindnyájan mehetünk, de csak Krisztus által.”
/Részlet Szabó Emõke református lelkész búcsúztatójából./

Fõzzünk együtt Halász Jánossal!
Magyarország tortája 2011: Kecskeméti barackos kölestorta
Sokak kérésére közre adjuk Zila László
cukrászmester által készített ország tortájának a receptjét.

Hozzávalók 1 db 12 szeletes tortához:
Köles alapfõzet: 290 g hántolt köles, 1100 ml
tej, 260 g cukor, 1 db vaníliarúd kikapart belseje, 5 g só, 60 g vaj, 1 db citrom lereszelt héja.
Sütés: 960 g lefõzött köles alap, 3 egész
tojás, 30 g mandulaliszt, 70 g õrölt lenmag
vagy lenmagpehely, 60 g áttört túró.
Töltés: 500 g langyosra hûlt, köles alap,
100 g darabolt sárgabarackkonzerv, 50 g sárgabarack koncentrátum (ennek hiányában
használjuk a lent említett sárgabaracköntetet,
ebben az esetben fõzzünk belõle nagyobb
adagot). (Ajánljuk az M-gel sárgabarack koncentrátumát), 150 g felvert tejszínhab, 100 g
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lefõzött zselatin, vagy 5 lapzselatin.
Sárgabarack öntet 1 db 12 szeletes tortához: 230 g sárgabarack, 70 g cukor, 4,5 g
pektin (ennek hiányában használjunk befõzõ
cukrot).
Elkészítése: A hántolt kölest alaposan
mossuk át forró vízzel, majd folyamatos keverés mellett, fõzzük puhára a tejjel, a sóval
és a vaníliarúd kikapart belsejével. Amint puhára fõtt, vegyük le a gázról és adjuk hozzá a
cukrot, a vajat és a reszelt citromhéjat. Ezáltal
mintegy 1400 gramm köles alap készül.
A lefõtt alapból mérjünk ki 500 g-ot és letakarva tegyük félre, és hûtsük le a töltéshez.
Így visszamarad kb. 960 g forró köles alap,
ezt használjuk a piskóta sütéséhez. Tehát
ugyanabból a köles alapfõzetbõl készül a
piskóta (960 g), és a krém (500 g).
A tortaforma 4 cm-es sütõkarikáját csomagoljuk be sütõpapírral. Érdemes szilikonos sütõpapírt is belehelyezni, mert a hagyományos
sütõpapírra ráragad: duplán csomagolunk.
A maradék lefõtt, forró köles alaphoz (960
g) adjuk hozzá a túrót, a mandulalisztet és a
lenmagpelyhet, végül az egész tojásokat. Ekkor figyeljünk, hogy a köles alap ne legyen
forróbb 80°C-nál, különben megfõ benne a
tojás. Majd alaposan keverjük össze és töltsük a becsomagolt karikába. 180°C-os elõmelegített sütõben kb. 50 perc alatt süssük készre. Majd fordítsuk rácsra és azonnal vágjuk ki
a sütõkarikából.
A Zila szilikon tortaformába helyezzük

bele a fém tortakarikát, és fújjuk ki formaleválasztóval, vagy kenjük ki vékonyan olvasztott vajjal, és helyezzük egy fémtálcára.
A félretett és langyosra lehûtött 500 g köles
alaphoz, habverõvel keverjük hozzá a 100 g
darabolt sárgabarackkonzervet, az 50 g sárgabarack-koncentrátumot, majd lazítsuk 150 g felvert tejszínhabbal és keverjük hozzá a 100 g
forró zselatint. A bekevert krém állaga akkor
optimális, ha kissé lágy, majdnem folyós, így
könnyen felveszi a szilikonforma mintáját. A
bekevert krémet töltsük az elõkészített tortaformába. Ekkor fontos, hogy ügyeljünk a tömörítésre. Legbiztosabb módszer, ha kissé az
asztalhoz ütögetjük.
Helyezzük a tetejére a kihûlt köles piskótát. A tortát tegyük kb. 4 órára a mélyhûtõbe,
majd ha megdermedt, válasszuk le róla a szilikonformát.
Az öntet lefõzése: Szezonálisan használhatunk friss illetve fagyasztott sárgabarackot.
A sárgabarackot turmixoljuk le, majd folya-

matos keverés mellett forraljuk fel. Ezután
adjuk hozzá a cukorban elkevert pektint, és
folyamatos kevergetés mellett forraljuk újra.
Tortába töltés elõtt hûtsük vissza. Alternatívaként ajánljuk az M-gel sárgabaracköntetét.
Kikészítés: A torta üregeibe töltsük be a
házi sárgabaracköntetet.
Díszítsük csokoládélapból kivágott háromszögekkel és felezett sárgabarack konzervvel.
Tipp: akik nem rendelkeznek a formával,
amiben a kész korpuszok készülnek, azoknak
ajánlom, hogy egy 12 formában készítsék el
a tészta alapot. Amikor a formából kiszedik,
majd felvágják a szeleteket, próbálják meg
egy kis kés segítségével 4-5 mm szélességben körbevágni, majd ügyesen kiszedni a
közepébõl a tésztát. Máris kész lesz a korpusz, amit a leírt módon betölthetnek.
Képek (és rövidesen a videó is) megtalálhatóak a www.receptbazar.hu web oldalamon.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Tamási Áron Mûvelõdési Központ
szeptemberi programjai
3. 9 óra: Téged is vár a: Tapolcai Musical Színpad! Legyél egy sikeres színházi közösség
tagja! Szeptember 3-án 9 órától 12 óráig várjuk énekelni, táncolni szeretõ fiatalok jelentkezését a Tamási Áron Mûvelõdési Központban. Információ: 06-70/365-4658.
Bridzs klub: csütörtök 18 óra. Sakk-edzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.
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Kupagyõzelem Sepsiszentgyörgyön
A tapolcai serdülõ kézilabdás lányok kupagyõzelemmel érkeztek haza a Kovászna
megyei kézilabda tornáról.
Egy hétig, augusztus 1-jétõl augusztus 7-ig
ifjúsági kézilabdás táborozáson vett részt a 12
fõs tapolcai kézilabdás küldöttség a Veszprém
Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém
Megyei Kézilabda Szövetség kiválasztottjaként.

sálat batikolt magának, majd az önállóan sütött kürtõs kalácsot fogyaszthatták el jóízûen.
A második edzõmeccsen is tapolcai gyõzelem született, de ez már nem volt olyan
nagyarányú (25:19). E nap délutánját Kézdivásárhelyen töltötték a sportolók. Sétát tettek a skanzenben s a városban, majd a szentléleki Perkõi-kápolnához és kilátóhoz vették
az irányt.

III. Ács János Emlékverseny
A négynapos egyéni sakkversenynek a hagyományoknak megfelelõen a rendezvénycsarnok volt a helyszíne.
Augusztus 13-án Császár László, Tapolca
Város polgármestere köszöntötte a verseny
résztvevõit, majd a szervezõk ismertették a
verseny lebonyolítási rendjét.
Ebben az évben hat ország 97 sakkozója
indult a megmérettetésen. A mezõny színvonalát mi sem jellemzi jobban, mint az,
hogy a 97 résztvevõbõl 5 nemzetközi mester
és további 9 FIDE-mester indult a négynapos viadalon.
Igaz, hogy a tapolcai versenyzõknek az érmes helyezésekbe nem volt beleszólásuk, de

sakkozóink remekül helyt álltak a magas színvonalú versenyen.
A verseny gyõztese a gyõri Vertetics Attila
(FIDE-mester) lett a nagykanizsai Galyas
Miklós (IM) és a budapesti FIDE-mester,
Aczél Gergely elõtt.
A 16-ai díjkiosztón a helyezettek Császár
László polgármestertõl vehették át díjaikat.
Az Ács János családja által felajánlott serleget Tóth Kristóf, a Tapolca VSE ifjúsági
versenyzõje vehette át Ács János özvegyétõl,
Gabriella asszonytól, aki megköszönte minden sakkozónak és szervezõnek a versenyen
való részvételét, elhunyt férjének ily módon
is emléket állítva.

A dobók krémje versenyzett a
dr. Papp Pál-Csermák József Dobóversenyen
A hírvivõk gyõztes csapata
Már az ott tartózkodás második napján
gyõzelemmel nyitottak az Antal Lászlóné
edzõnõ által irányított tapolcaiak a testvérmegyék együttmûködésében megvalósuló megmérettetésen. A fantasztikus 41:21-es gyõzelmet a szintén erõs, Szerzõ Árpád dirgálta
Sepsiszentgyörgy ellen érték el.
A hét következõ napjaiban Kovászna megye kulturális és turisztikai értékeivel, nevezetességeivel ismerkedtek a delegáltak. Így
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumot látogatták meg, ahol életközelbõl
láthatták Gábor Áron rézágyúját több emléktárgy mellett. Megtekinthették a város szépségeit. Csernátonon a falumúzeumot csodálhatták, túráztak az Ika várhoz, majd a Hanna
panzióban kézmûveskedhettek. Minden lány

Nem maradt ki a programból a torjai
Büdös-barlang megtekintése sem, de a természeti csodának tartott Mohos-tõzegláp rezervátumában tett látogatás sem. Sõt, a Szent
Anna-tóban való fürdés sem!
Egy nappal a hazautazás elõtt rendezték meg
a négyes kézilabda tornát, ahol a tapolcai lányok három csapattal mérhették össze erejüket:
két sepsiszentgyörgyi és egy brassói gárdával.
A mieink folytatták jó szereplésüket, hiszen
minden meccsüket megnyerve vehették át a
gyõzteseknek járó kupát és diplomákat.
A sport által barátságok is alakultak. A záró
közös bográcsolás közben címek cserélõdtek,
majd a búcsúzáskor könnyek csöppentek. A
jövõ évi találkozás reményében köszöntek el
egymástól a sepsiszentgyörgyiek és a mieink.

Az Afgán FC volt a legjobb
A IX. Grundfoci Kupa augusztus 5-én az
Afgán FC gyõzelmével ért véget.
Tizenkét csapat nevezett a labdarúgó-versenyre. Az elsõ körben egyenes kiesésben bonyolították a meccseket. Onnan hat csapat került
tovább, melyekbõl két csoportot alakítottak ki a
szervezõk. A csoportkörök befejeztével az
elõdöntõben a Miló FC 3:2-re verte a Gerappát,
az Afgán FC 5:2 re a Barátok közt gárdáját.

A kisdöntõben a Gerappa 2:1 arányban
bizonyult jobbnak a Barátok közt focistáinál,
így elõbbiek lettek a bronzérmesek. A döntõ
fölényes, 4:1-es Afgán gyõzelemmel zárult a
Miló FC ellen. A kilencedik grundfocikupa
gyõztese így az Afgán FC lett
A tornán a szervezõk díjazták a legjobb 14
év alatti játékost. Ezt a díjat Farkas Dániel
kapta meg.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:

Labdarúgás:

Népes mezõny, 46 fõ jött össze a Rockwool
2011. országos gyermek és ifjúsági egyéni
sakkversenyen. Tapolcai eredmények: „A”
csoport (10 fõ) körmérkõzések:
1. Szabó Dorina, 2. Kauffmann Péter, 4.
Buzás Bertalan
„B” csoport (10 fõ) körmérkõzések:
2. Kauffmann Kristóf, 3. Molnár Tibor
„C” csoport (23 fõ) svájci rendszerben: 4.
Juhász Judit

A tapolcaiak az idén önállóan (a Badacsonytomaj nélkül) indítanak együttest a megyei I.
osztályú bajnokságban. Viski László edzõ
szerint nehéz õsz elé néz a csapat. Nem volt
megfelelõ az edzéslátogatás, a felkészülési
mérkõzések sem sikerültek túl jól. Egyelõre
az összeszokottság hiánya látszik a csapaton.
Célkitûzés: 1-7. hely. Távoztak: Ács Norbert,
Horváth József. Érkeztek: Lukácsa Norbert,
Lukácsa Richárd, Kiss Gábor, Rajkai Sándor,
Bárány Péter, Csáki László, Enyingi Lajos,
Szabó Patrik, Ferenczi Milán. A bajnoki rajton Úrkút-Tapolca 2:0.
Befejezõdött a 2010/2011-es városi kispályás bajnokság. A gyõztes az Afgán FC 73
pont, 2. Haverok 56 pont, 3. Régi Csibészek
55 pont. A bajnokság gólkirálya lett Horváth
Gergõ (56 gól), a legsportszerûbb csapatok
voltak: Afgán FC és Sarki ABC.

KERÉKPÁR:
A tájkerékpár váltó országos bajnokságot 3
kategóriában rendezték. A Tapolcai Honvéd
SE két versenyzõje is remekül helyt állt. Az
ob-váltóban a Kovács Ágnes-Vajda Péter
páros 7. lett. Az éjszakai 4 km-en C pályán
Vajda Péter arany, Kovács Ágnes bronzérmet
szerzett. Az MTBO De Luxe 21/B kategóriában mindkét versenyzõnk bronzérmes lett.

Tájfutás:
Az Eurowest Pannon tájfutó napok versenyeit Bakonybél környékén rendezte a
Veszprémi Tájfutó Club, ahol a Tapolcai
Honvéd SE versenyzõi is megmérették
magukat. A szenior mezõnyben kiemelkedõ
eredménnyel Domán Gábor szerezte meg a
gyõzelmet. A 21 évesek között Molnár
Zoltánnak ezüstérem jutott.

KÉZILABDA:
Az idei szezonban nõi és férfi csapataink az
NB II-ben játszanak. Mindkét nem elkezdte
már az alapozást, a futóedzésekkel. A bajnokság szeptember 17-én kezdõdik. A férfiak
itthon kezdik az õszi pontgyûjtést a dél-nyugati csoportban, a nõk idegenben kezdenek,
Celldömölkön, majd a következõ hétvégén
hazai közönség elõtt mutatkozhat be mindkét
fiatal hölgygárda.

Három nemzet tizenegy egyesületének
mintegy száz versenyzõje állt dobókörbe a
hagyományos nemzetközi gálán a Városi
Sporttelep kiválóan elõkészített versenyhelyszínén augusztus 13-án.
A hagyományos tapolcai viadal Sólyom
Károly, Tapolca Város alpolgármestere köszöntõ és megemlékezõ szavai után koszorúzással, tiszteletadással kezdõdött az Alsó-tó
partján lévõ Pantheon-falnál. A résztvevõ klubok, a Veszprém Megyei Atlétikai Szövetség,
Tapolca Város Önkormányzatának képviselõi, a családtagok, a szervezõk tették tiszteletüket az eseményen.
A Városi Sporttelepen a legkisebbek dobásaival kezdõdött a verseny, majd serdülõk, az
ifjúságiak, juniorok, végül a felnõttek következtek.
Külön öröm, hogy a versenynek volt tapolcai résztvevõje is. Csizmadia Nikolett a gyermek leány kategóriában indult, s ott a 2. helyet szerezte meg.
A magyar dobóatlétákon kívül angol és
horvát sportolók is dobókörbe álltak. A ma-

gyarok között a felnõtt világbajnokságra
készülõ Pars Krisztián és Németh Kristóf,
valamint az ifjúsági világbajnok, Pásztor
Bence, vagyis a magyar élmezõny mutatta
meg magát. Az is külön öröm, hogy nem
okoztak csalódást.
Az idei programba a kalapácsvetésen kívül
diszkoszvetésben is lehetett nevezni. A meghívásos versenyen heten indultak el.
Az díjkiosztón a legeredményesebb klubnak járó serleget, a Csermák József Emlékverseny trófeáját a szombathelyi Dobó SE
versenyzõi érdemelték ki. A dr. Papp Pál
Emlékverseny legjobb felnõtt dobójának járó
kupát Pars Krisztián vehette át, aki 79,77 méteres dobásával nyerte a versenyt. A Horváth
László-emlékserleget, mely a legjobb ifjúsági
dobónak jár, a veszprémi Pásztor Bence, korosztályos világbajnok vehette át. A versenyen
a gyõztes dobás 78,88 méterre sikerült.
Az érmeken és okleveleken kívül a kategóriák legjobbjai Horváth Ferenc fafaragótól
fából készült érmeket és ajándéktárgyakat
kaptak.

A görkoris dzsembori
tapolcai aranyat és bronzot hozott
Bauxit Skate Jamboree elnevezéssel vidám
hangulatú görkorcsolyaversenyt rendeztek
a Városi Sporttelepen.
Az ország szinte minden pontjáról érkeztek versenyzõk, mintegy negyvenen, hogy
bemutathassák tudásukat ebben az extrém

Szilágyi Krisztián lett a második, a bronzérmet a tapolcai Kekk Sándor szerezte meg.
Az amatõröknél tapolcai gyõzelem született
Bertalan Roland jóvoltából. Itt a kaposvári
Erdei Bálint ezüstöt, a dunaújvárosi Takács
Zoltán bronzérmet nyert.

Vakmerõség, ügyesség egy sportágon belül
A legjobb trükkért járó különdíjat a balasportágban a Tapolcán elsõ alkalommal rendezett versenyen. Izgalmas, látványos be- tonalmádi Zima Balázs vehette át. A verseny
mutatókat láthattak mindazok, akik kiláto- után vidám hangulatú grillezés közben barátgattak a sporttelep építés alatt lévõ remek koztak és ismerkedtek a sportág mûvelõi. A
rendezvényt a Tapolca Kft., a Soulskate és a
pályájára.
Négytagú zsûri elõtt mutatták be produk- Caltic támogatta.
Kekk Sándor, a tapolcai görkorcsolyások
cióikat az indulók. Ötös csoportokban több
percen át haladtak a pályán, s közben akro- szakosztályvezetõje elmondta, hogy tagfelvébatikus elemeket, ugrásokat, csúszásokat épí- telük folyamatban van a Tapolca Városi Sporttettek a koreográfiába. A selejtezõk után a egyesületnél, s nemcsak görkorcsolyások, hadöntõ küzdelmeire került sor. Két kategó- nem gördeszkások, BMX-esek és rolleresek
riában hirdettek eredményt. A profiknál a is használják a pályát.
pécsi Dani László gyõzött, a dunaújvárosi
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Bográcsok és szakácsok

Péntek esti frász
Városunkban a „frász” szó jelentése átértékelõdött. Ennek bizonyítéka, hogy
immár második alkalommal aratott osztatlan sikert a címben is olvasható rendezvény a augusztus 12-én a Fõ utcán.
A programok sorát egy fergeteges latin
táncokból álló mûsor nyitotta, majd a helyi
fiatalokból verbuválódott formáció, a Crazy
House lépett föl immár nagyobb közönség
elõtt is. A zenés-táncos blokkot egy látványos zumba bemutató zárta.

Bányai artista produkciója és a Crazy de la
musica trió fellépése emelte. Szép Norbert
alkotásai mellett Bognár Betty mûveiben is
gyönyörködhetnek a galériába betérõk.
Az est további részében divatbemutató,
a BellyFlame Orientális Tánccsoport és
egy egzotikus brazil parti tette látványossábenne szamba, tûzzsonglõrök és capoeira.
A talpalávalóról - egész este - a Retro
Band gondoskodott.
Emellett voltak sportprogramok (ping-

Sokan vallják, hogy a fõzés tudomány,
de hogy ilyen sok „tudós” él Tapolcán,
az csak az augusztus 21-én megrendezett XIII. Tapolcai Pörköltfõzõ Versenyen derült ki a Köztársaság téren.

Eredmények: Sertés kategória: I. Boszorkány konyha, II. MSZP, III. Nagycsaládosok; Marha kategória: I. SZ-L BAU Balaton Vívóklub (abszolút gyõztes vándorserleget kapta), II. Zamatõrök férfi csapata,

Fotó: N. Horváth

Képünkön az abszolút gyõztes Sz-L BAU Balaton Vívóklub csapata

Fotó: Dancs

Péntek este szórakozni, kikapcsolódni vágyókkal telt meg a Fõ utca

Az „Óra-Ékszer” Galéria elõtt Császár
László polgármester üdvözölte az egybegyûlteket, akik a „Szép Világ” tárlat megnyitójára érkeztek. Városunk elsõ embere
örömének adott hangot, hogy Szép Norbert
festõmûvész alapötletének köszönhetõen
mostantól ízléses kirakatok várják az éppen
arra járó polgárokat. A kiállítás nívóját a Duó

pong, floorball) és egyéb kikapcsolódási
lehetõségek kicsiknek és nagyoknak egyaránt (aquazorb-water ball, trambulin, rodeo bika, aszfaltrajz - a felnõtteknek sörivó
verseny).
A Fõ utca üzletei pedig egészen 23 óráig
30-50%-os kedvezménnyel vártak minden
betérõ vendéget.
Dancs István

Látványesküvõ a víziszínpadon

A megmérettetésre ebben az évben rekordszámú csapat jelentkezett. A kijelölt
tûzrakó helyeken 26 csapat állt rajthoz.
Fantáziában és ételkülönlegességekben most
sem volt hiány. Mint Szalkai Zsolt képviselõtõl, a közbiztonságért és társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs tanácsnoktól megtudtuk, a helyi Polgárõrség - Domán Gábor elnök „igazolt” távolléte (futóversenyen volt - a szerk.)
és az anyagi fedezet hiánya miatt - kõlevest
készített, amelyhez a hozzávalókat a jószívû, „idegen színekben” versenyzõk adták.
Mondani sem kell, az így készült mesebeli
éteknek nagy volt a sikere.
ATapolca és Környéke Vállalkozók Egyesülete Vörös Béla elnök vezetésével egy
marhából készült és egy vegyes (marha és
sertés) pörkölttel járult a szigorú zsûri elé.

III. Öregfiúk és az ÉFOÉSZ csapata;
Egyéb kategória: I. FIDESZ, II. Városgazdálkodás Kft., III. Tapolcaiak a Nemzetért
és a MÁV I. csapata; Különdíj: Isztria csapat és a Tapolcai Finn Barátok Köre.
A nemes és ízletes versengés eredményét ifj. Mezõssy Zoltán, a zsûri elnöke hirdette ki, és adta át a díjakat, de ugye nem
kell mondanom, hogy ennek a délelõttnek
mindenki a nyertese volt, hiszen a baráti
találkozások, a jó beszélgetések, a finom
étkek kóstolása mellett a környezõ hegyek
kiváló borai is „terítékre” kerültek.
Az abszolút gyõztes csapat egyik mesterszakácsa, Németh Árpád így szólt a titokról: - Nincs titok. Szívvel, lélekkel,
kiváló alapanyaggal és nem utolsó sorban
jó csapatmunkával készülhet csak nyertes
étek. A miénk így készült.
NHE

Ellesett pillanat: szitakötõnász
8. alkalommal rendezték meg a BayerUNEP Klímavédelmi Fotópályázatot és
kiállítást, amelyre - idén elõször - s a
legújabb mobiltelefonos technológiákkal és 3D fotókkal lehetett nevezni
hobbi és profi kategóriákban.
A zsûri olyan neves, elismert szakemberekbõl állt, mint például: dr. Juhász
Árpád világhírû geológus, Máté Bence,
a 2010-es „Év Természetfotósa”, a BBC
Fotó: N. Horváth

Az ifjú párt vivõ csónakot is virágdíszbe öltöztették

A tapolcai Malomtó sok szép és felemelõ
eseménynek volt már tanúja az elmúlt
évszázadok alatt, de esküvõre elõször ez
év augusztus 6-án került sor a víziszínpadon.

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
szeptemberi túraterve
3-án „Õszi 30-as teljesítménytúra a
Burok-völgyön keresztül”, Várpalota
10-én Zalaszántó-Rezi-Hévíz-Keszthely, OKT
17-én „Csik 30/20/10/5”, teljesítménytúra, (Csik Ferenc emléktúra)
Gyenesdiás, Nagymezõ
24-én Természetjárók napja, Dobogókõ
Für Ágnes
Változások: www.ttsz.fw.hu honlapon.
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A csodálatosan megterített hófehér asztalok, a csónakkal érkezõ ifjú pár nemcsak
a vendégseregbõl váltott ki meghatódottságot, örömet, de nagy tetszéssel figyelte a
rendkívüli ünnepi eseményt az a sok turista
is, aki abban az idõben a Tó partján
tartózkodott.
NHE

Hirdessen nálunk!
Új helyen várja kedves hirdetõit, üzleti partnereit
a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság.
Hirdessen nálunk a környék legkedvezõbb árain!
Ügyfélfogadás:
Hétfõ-szerda-csütörtök (Tamási Áron Mûvelõdési Központ, Kisfaludy u. 2-6. II. em.)
8.00 órától-14.00 óráig.
Kedd-péntek (Tourinform iroda Tapolca Fõ tér 17.) 10.00 órától-14.00 óráig.

Új Tapolcai Újság

Wildlife Photographer of The Year 2010
fotópályázat fõdíjasa, emellett még számos fotós elismerés birtokosa.
1898 darab feltöltött pályamunkából
220 darab jutott tovább az éles zsûrizésbe.
Dancs István tapolcai fotós a legjobb
400-ig jutott el a szitakötõnászt megörökítõ fotójával. Gratulálunk!
NHE
A következõ lapzárta idõpontja: 2011. szeptember 22.
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