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Önkormányzat Napja 2011 1956 és 1989 üzenete

A templomépítők ünnepén

A Rhodius Magyarország Kft. két új üzemcsarnokot avatott október 4-én Tapolcán.
Gerald Trümper ügyvezető megnyitó beszédében nemcsak a 2004-es kezdeteket

idézte meg, de szólt a Kft. jövőjéről is. – Az évek múlásával a cég dinamikus fejlő-
désen ment keresztül. Büszkék vagyunk arra, hogy rövid időn belül sikerült növelni
az alapterületet és új munkahelyeket biztosítani – hangsúlyozta az igazgató.

/Tudósításunk a 3. oldalon Dinamikus fejlődés a Rhodiusnál címmel./

Új szerelőcsarnok, új munkahelyek

Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása az Önkormányzat Napja
alkalmából szeptember 30-án ünnepsé-
get rendezett a Tamási Áron Művelődési
Központban.

A résztvevőket Császár László, a kistér-
ség elnöke köszöntötte, majd dr. Nagylaki
Csilla, a megyei kormányhivatal főigazga-
tója szólt az önkormányzatokra váró kihí-

vásokról, a változásokról.
– Újra kell gondolni a feladatelosztást.

Az állam lássa el azokat a feladatokat, ame-
lyeket ténylegesen neki kell ellátnia, az önkor-
mányzatok pedig azokat, amelyek az övék,
azaz a helyi fejlesztések, a közszolgáltatások
motorjai legyenek  – mondta a főigazgató.

/Írásunk a 3. oldalon Elismerések és ki-
tüntetések a kistérségi munkáért címmel./

Tapolca polgárai az 1956-os forradalom
és szabadságharcra, valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának évfordulójá-
ra emlékeztek október 21-én a Katonai
Emlékparkban. 

– Az 1956. október 23-án kitört magyar

forradalom a hamu alatt izzó parázsból hir-
telen fellángolással, szinte elemi erővel csa-
pott fel – mondta ünnepi beszédében Bajner
Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója.

/Tudósításunk a 4. oldalon „Tapolcán a
Himnusz legyőzte az ellenséget” címmel./

Szeghalmy Bálint építészmérnök tervei
alapján 75 éve épült fel a tapolcai pro-
testáns templom.

A jeles évforduló alkalmából hálaadó isten-
tiszteletet és ünnepi közgyűlést tartottak ok-
tóber 23-án a helyi református és az evan-

gélikus felekezetnek is otthont adó templom-
ban, és Templomtörténeti Kiállítás nyílt a
református gyülekezeti házban.

/Ünnepi összeállításunk az 5. oldalon
„Mert szereteted az égig ér, hűséged a
magas fellegekig” címmel./

„TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE IDEGENFORGALMÁÉRT” kitüntetésben része-
sült Minorics Tamás (balról a második), a Tourinform Iroda vezetője

Fotó: N. Horváth

Negyven év a zene szolgálatában

A Járdányi Pál Zeneiskola 1971. október
21-én költözött a mai helyére. A 40 évvel
ezelőtti jeles eseményről hangversennyel
emlékezett meg az intézmény a Városi
Rendezvénycsarnokban.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter, az intézmény volt növendéke mon-
dott ünnepi köszöntőt.

– Ez a negyven év Tapolca számára is fon-
tos volt – hangsúlyozta –, hiszen 1971-ben,

amikor önállósodott a zeneiskola, egy
fiatal város ambícióit jelölte ki itt, Nyugat-
Dunántúlon, a Balatonhoz közel. Azt a célt
érzékeltette a külvilág felé, hogy a tapolcai-
ak többet akarnak, mint egy csendes kis-
városban élni, többet várnak el saját pol-
gáraiktól, minthogy rendesen végezzék a
munkájukat és szürke, hétköznapi életet él-
jenek.

/Ünnepi összeállításunk a 13. oldalon
Isten éltesse a zeneiskolát! címmel./

Tisztelet és hála a neves és névtelen hősöknek

Fotó: Dancs

A Himalája hősei városunkban

A színes élménybeszámolóval érkezett hegymászókat Császár László
polgármester, a kistérség elnöke október 17-én fogadta a Városházán

/Írásunk a 14. oldalon Öt ember, 8516 méter... címmel./

Fotó: N. Horváth

Az ünnepi istentiszteletre bevonuló lelkészek a templomkertben
Fotó: N. Horváth

Tanár és tanítvány: Baranyai László Liszt-díjas és Bogányi Gergely
Kossuth-díjas zongoraművész játszik

Fotó: Sajcz



– Jó ütemben, időarányosan halad a belvá-
ros rehabilitációja – mondta Császár László
polgármester a témával kapcsolatos sajtó-
tájékoztatón október 10-én a Városházán.

– 2010 őszén a Köztársaság tér és a Nagy-
köz utcai parkoló készült el, 2011-ben kezdőd-
tek meg a munkálatok a belső udvarokon. Ha-
marosan megindul a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum, valamint a Tamási Áron Művelő-
dési Központ felújítása is. A munkálatok
befejezésének végső határideje 2012. decem-
ber 31 – hangsúlyozta a polgármester.

– A Belvárosi Irodaház munkálatai is folya-
matban vannak. Némi csúszást az okozott,
hogy a külső burkolással megbízott alvállal-
kozó nem végzett minőségi munkát, ezért vál-
lalkozóváltásra és burkolatcserére került sor –
tette hozzá Papp Zoltán, Tapolca főépítésze.

Hársfalvi József, a Városüzemeltetési és
Műszaki Iroda vezetője arról tájékoztatta a
sajtó képviselőit, hogy a Tamási Áron Műve-
lődési Központ felújítására a tervek 2006-ban
készültek, de mivel azóta már sokat fejlődött
a technika, újra kellett gondolni a fény- és
hangtechnika átalakítását is. A célok között
szerepel a régi zsinagóga hangulatának visz-
szaidézése éppúgy, mint az akadálymente-
sítés megoldása is emelőkarral. Először a kül-

ső munkálatok kezdődnek el, majd januártól a
színházterem újul meg.

– Felkészülten várja a két lépcsőben meg-
valósuló felújítást a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum épülete is – mondta a polgármester.
– Külön gondot fordítunk arra, hogy mind a
két intézmény megőrizhesse működőképessé-
gét a rehabilitáció alatt. 

Nagy Eörsné könyvtárigazgató annak a
reményének adott hangot, hogy a felújítás-
sal az épület a könyvtári és a közösségi tér
funkciójának is jobban eleget tud tenni. A
magastető építéssel gazdagodhatnak a prog-
ramok.

– Közel van az átadáshoz a Régi Posta-
udvar – tájékoztatott Hársfalvi József. – Az ott
elhelyezett csobogó és az új kandeláberek a
városképbe illeszkedve idézik majd a régi
udvar hangulatát. A déli városrész rehabilitá-
ciója is elkészül még ebben az évben.

Arra az újságírói kérdésre, hogy miként
alakul a belvárosi közvilágítás, kapnak-e dísz-
kivilágítást újabb középületek, szobrok, a pol-
gármester elmondta, hogy ebben az évben
lejár a város és az eddigi szolgáltató közötti
szerződés. Már folyamatban van a tárgyalás
egy másik céggel, amely a mai követelmé-
nyeknek megfelelő, energiatakarékos megol-
dást ígér. A cél érdekében megkezdődött a
város lámpatesteinek felmérése úgy a típu-
sokat, mint a teljesítményüket, illetve az
elhelyezkedésüket illetően. Amennyiben pá-
lyázni lehet a közvilágítás korszerűsítésére, ez
a felmérés jó alapot fog jelenteni hozzá.

– A Belvárosi Irodaház előtti, a Kossuth-
díjas Marton László által készített szobor-
kompozíció és a hamarosan ott elhelyezésre
kerülő – a bányászoknak emléket állító –
márványtáblák díszkivilágítása is megtörténik
majd – tette hozzá Papp Zoltán főépítész.   NHE
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden hónap páros hét hétfő: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Műszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfő: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfőn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 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
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda   510-126
Benczik Zsolt irodavezető
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezető     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezető
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezető
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária csoportvezető
Okmányiroda 511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 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
Tisztifőorvos: 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 Jenő 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfőtől   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: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.00-
12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 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

Jó ütemben halad a belváros rekonstrukciója

AKTUÁLIS

A kormányhivatal veszi át a megyei fenntartású intézményeket
A Veszprém Megyei Önkormányzat 32 in-
tézményét 2012. január elsejétől a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal ill. az állam
fogja működtetni. Ez 20 közoktatási, 1 gyer-
mekvédelmi, 2 szociális, 5 kulturális, 1 egész-
ségügyi intézményt és 2 önkormányzati
társulást érint. A gazdasági társaságként
működő Csolnoky Ferenc Megyei Kórhá-
zat pedig várhatóan a szaktárca irányítja
majd – jelentette be sajtótájékoztató kere-
tében a Megyei Közgyűlés elnöke szeptem-
ber 14-én.

Lasztovicza Jenő elmondta, a kormány-
hivatalhoz várhatóan átkerülő egészségügyi,
gyermekvédelmi, oktatási, szociális intéz-
ményfenntartói feladatok előkészítésére bi-
zottság került felállításra, melynek tagjai a
megye, a kormányhivatal, valamint a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósá-
gának vezetése.

Az Előkészítő Bizottság feladatmeghatá-
rozása alapján a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat kimutatást készít intézményeinek
működési köréről, tevékenységéről, vagyoná-
ról, Európai Uniós pályázataikról, szerződési
állományukról, továbbá városi közös fenntar-
tású intézményeiről és a Veszprém Megyei
Önkormányzat gazdasági társaságairól, ala-
pítványairól. A Magyar Államkincstár Veszp-
rém Megyei Igazgatósága pedig a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére a MÁK által
vezetett számla megnyitásához szükséges
technikai lépésekről készít tájékoztatót. 

A közgyűlési elnök kiemelte: az érintett
intézmények dolgozói az átalakításból sem-
mit nem fognak érezni, csupán az irányítás, a
vezetés változik.

Lasztovicza Jenő a sajtótájékoztató kereté-
ben emlékeztetett arra is, hogy 2008-ban a
Veszprém Megyei Önkormányzat több mint
4600 fővel 50 intézményt működtetett 22,8
milliárdos költségvetés mellett. Az elmúlt 4-5
évben komoly megszorításokkal kellett szem-
benéznie a megyének, ennek következtében a
megyénknek takarékossági programot kellett
megvalósítania: intézmények összevonására
került sor, illetve önkormányzatok működte-
tésre iskolákat vettek vissza. Ezzel a Megyei
Önkormányzat mintegy 4,5 milliárdos meg-
takarítást tudott elérni.

Az átadást-átvételt követően a megye más
típusú, területfejlesztéssel kapcsolatos felada-
tot végez. A Megyei Önkormányzat látja el a
következő két évre, valamint a 2014-2020-as
uniós pénzügyi tervezési időszakra eső, az
uniós és hazai forrású pályázatokhoz kapcso-
lódó területfejlesztési, előkészítési munkákat.
Ezzel együtt a döntések már nem a régiónál,
hanem helyben történnek – hangsúlyozta
Lasztovicza Jenő.

A Veszprém megyei kormánymegbízott a
sajtótájékoztatón elmondta, született egy
megállapodás a megyei önkormányzatok és
a kormány között, amely az állami fela-
datellátás új súlypontjairól rendelkezett. Az
intézmény-fenntartási rendszer konszolidá-

ciója következik be tekintettel arra, hogy
jelentős milliárdok kerültek kivonásra a
megyei önkormányzati rendszerből 2006-ot
követően.

Több megye is jelentős adósságállomány-
nyal küzd elsődlegesen az állami feladatok
terén. Az állam felelősséget vállal azokért a
feladatokért, melyek eddig is az ő feladatai
voltak, az intézmény-fenntartási feladatokat
az ezzel járó költségekkel együtt átvállalja és
konszolidálja az adósságokat – fogalmazott
dr. Kovács Zoltán.

Módosul az önkormányzati törvény, vál-
toznak a végrehajtáshoz szükséges jogszabá-
lyok, amelyek megteremtik ezen folyamatok
és feladatok törvényi alapjait.

A kormánymegbízott kiemelte: az átszer-
vezés nem veszélyezteti sem az érintett intéz-
mények dolgozóinak munkáját, sem az ellá-
tás biztonságát, folyamatosságát.

Az új állami rendszer végleges struktúrája
2013-ra alakul ki, amikor is létrejönnek a
járási kormányhivatalok. Kristálytiszta viszo-
nyok lesznek, hiszen innentől az állami fel-
adatokat az állam, az önkormányzati felada-
tokat az önkormányzatok látják el az állam
finanszírozása mellett – tette hozzá.

A kormánymegbízott és a közgyűlési elnök
a sajtótájékoztatót követően az érintett in-
tézmények vezetőinek tartott tájékoztatót a
Megyeháza Szent István-termében.

(Forrás: Veszprém Megyei
Kormányhivatal)

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák november hónapban az alábbi
időpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
november 7. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
november 14. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
november 21. 13:00-15:00       

Császár László
polgármester

Értesítés
Értesítem a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a Polgármesteri Hivatal és az Ok-
mányiroda  2011. október 31. napján
ZÁRVA lesz.

2011. november 5-én, szombaton va-
lamennyi szervezeti egységnél pénteki
munkarend szerint lesz ügyfélfogadás. 

Ughy Jenőné
aljegyző
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KRÓNIKA

Elismerések és kitüntetések
az Önkormányzat Napján

– Az önkormányzati szövetségek kezdemé-
nyezésére 2000-ben nyilvánították szeptem-
ber 30-át a helyi autonómia megünnep-
lésének napjává, emlékezve a rendszer-
váltás utáni első önkormányzati választá-
sok dátumára – mondta Császár László, 
a Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulás elnöke a Tamási Áron Mű-
velődési Központban megtartott ünnep-
ségen.

– A kistérség 2010 óta tartja ezt a megem-
lékezést, amely jó alkalom arra is, hogy a 33
település képviselői megálljanak egy pillanat-
ra ünnepelni a nagy változások, az önkor-
mányzati reform bevezetése előtt – tette hoz-
zá az elnök.

Dr. Nagylaki Csilla, a megyei kormányhi-
vatal főigazgatója köszöntőjében arról szólt,
hogy már évek óta látni lehetett, hogy az álla-
mi és az önkormányzati feladatok elosztása, a
finanszírozás nem megfelelő.

– Nagyon fontos hangsúlyozni, nem álla-
mosításról van szó, hanem egy olyan mű-
ködési, önkormányzati rendszer kialakítása a
cél, amelynek keretében olyan feladatok
maradnak a településeken, amelyeket – a la-
kosság érdekében – el kell és el tud látni min-
den önkormányzat – tette hozzá a főigazgató.
Majd a járások 2013. január 1-jéig való ki-
alakításáról, a figyelembeveendő földrajzi és
egyéb körülményekről tájékoztatta a részt-
vevőket.

Az ünnepségen elismerések és kitüntetések
átadására is sor került. „TAPOLCA ÉS
KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGÉRT” kitüntetés-
ben részesült Balassa Balázs, Szigliget pol-
gármestere. „TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE
EGÉSZSÉGÜGYÉRT” elismerést dr. Németh
Csaba háziorvos és dr. Varga István, a tapol-
cai Szociális és Egészségügyi Alapellátási In-
tézet igazgatója kapott. 

„TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KÖZMŰVE-
LŐDÉSÉRT” elismerést kapott Gebora Béla,
Papp Tibor, Németh László István, a Talián-
dörögdi Népdalkör. „TAPOLCA ÉS KÖRNYÉ-
KE KÖZSZOLGÁLATÉRT” kitüntetésben ré-
szesült Hal Péter, Molnár Tibor, Nagy Károlyné,
Soltész Attila, Sós Istvánné és Zsirai Ilona, a
Társulás területfejlesztési menedzsere.

„TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE NEVELÉS-
ÜGYÉRT” kitüntetésben részesült Fodorné
Csöglei Erika, Iván Katalin, Lakatné Mógor
Katalin, Németh Szilveszterné, Sárdi Jenőné,
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, Völgyi Antalné.

A „TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁ-
LIS ELLÁTÁSÉRT” kitüntetést Csekőné
Ernhoffer Ilonának, Fekete Imrének és Jámbor
Szilviának adományozott a Társulási Tanács.

Az ünnepi eseményen közreműködtek a
Musical Színpad tagjai és Szabó Ábel, a gim-
názium tanulója.           N. Horváth Erzsébet 

„Az áldozatok vére az élet”
Az aradi vértanúk kivégzésének napját a
kormány 2001-ben Nemzeti Gyásznappá
nyilvánította.

– Október hatodika nemcsak egy nap az év-
ből. Örök, de tragikus magyar dátum. Nem-
csak a tizenhárom aradi honvédtábornok em-
lékének gyújtjuk meg a viaszgyertyákat,

nemcsak 1848 hőseinek, akik puskacsövek
elé vagy bitófa alá állottak. Október hatodika
határai túlnyúlnak, széttárulnak időben és tér-
ben, mint fekete hollószárnyak, és befogják
sötét árnyékukkal az ezredéves magyarságot
a Kárpátoktól az Adriáig – emlékezett ugyan-

ezen a napon a 162 esztendővel ezelőtti törté-
nésekre Kapy Izabella a Katonai Emlékparkban.

– A mártírok vére élet. Csak addig élünk,
amíg hódolattal zarándokolunk el a vértanúk
sírjához, és amíg erőnk lesz magunknak is
vértanúvá válni... ha kell – mondta az ün-
nepi szónok.

A megemlékezést követően rótták le ke-
gyeletüket, majd helyezték el az emlékezés
koszorúit a Veszprém Megyei Közgyűlés, az
Önkormányzat, a kisebbségi önkormányza-
tok, valamint a pártok és civil szervezetek
képviselői.            Dancs István

Dinamikus fejlődés a Rhodiusnál
Az autóipari beszállító cég két új üzem-
csarnokot avatott október 4-én. Az ünnep-
ségen megjelentek a Rhodius német veze-
tői, városunk elöljárói, a partnercégek kép-
viselői és a vállalat dolgozói is.

– 2004-ben, a Strand utcai csarnokunkban
kezdtünk 1500 négyzetméteres alapterületen,
ahol 10-15 ember dolgozott három műszak-
ban. Egy év múlva – 2005. december 1-jén –
már önálló cégként működtünk – nyúlt vissza
a múltba Gerald Trümper, a Rhodius Ma-
gyarország Kft. ügyvezető igazgatója meg-
nyitó beszéde elején.

A cég első embere beszéde további részé-
ben utalt rá: – Az évek múlásával a cég is
dinamikus fejlődésen ment keresztül létszám
és alapterület tekintetében is. Büszkék va-
gyunk rá, hogy rövid időn belül sikerült mun-
kahelyeket biztosítanunk, és ez egy ilyen kis-
városban különös jelentőséggel bír. Dolgo-
zóink is kivették a részüket a sikerből, mert ez
is egy csapatmunka eredménye.

Példaként említette a Halastó utcai csarno-
kok átadását, amely jól látható bizonyítékul
szolgál, hogy a Rhodius jó úton halad. Szólt a
biztonságos és minőségi munkavégzés jelen-
tőségéről, amelyhez a feltételeket nekik kell
biztosítaniuk, ezért is fektettek például külö-
nös hangsúlyt a szociális helyiségekre is, de
nem feledkeznek meg a Strand utcai telep-
hely felújítási munkálatairól sem.

Beszéde végén mindenkinek megköszön-
te a közreműködést, külön kiemelve a cég-
vezetés megelőlegezett bizalmát, valamint azt
a 130 millió forintot, amelynek segítségével

megvalósulhatott a két üzemcsarnok átadása.
Napjainkban csak minőségi munka ered-

ményeként, minőségi termékekkel lehet ver-
senyképes egy cég a világpiacon – ez volt a fő
mondanivalója dr. Robert Kopetzkynek, a
Rhodius németországi ügyvezető igazgatójá-
nak, aki elismeréssel szólt a látottakról.

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés elnöke, országgyűlési képviselő be-
vezető gondolatában megerősítette az előtte
szóló német cégvezető véleményét. Minden
ember a lehető legjobbat várja el a pénzéért.

– Az elmúlt években a Rhodius dinamikus

fejlődésen ment keresztül, bevétel és teljesít-
mény tekintetében egyaránt. Új épületegysé-
get kellett birtokba venni ahhoz, hogy még
nagyobb teljesítményre legyenek képesek az
itt dolgozók, valamint minél több tapolcai és
környékbeli jusson munkalehetőséghez. Min-
den tisztelet és elismerés a dolgozóké, mert
megfeleltek azoknak az elvárásoknak, ame-
lyeket nemcsak a cég állít föl önmagának,
hanem szükséges is ahhoz, hogy a Rhodius
által gyártott termékeket a világpiacon is elfo-
gadják – hangsúlyozta az elnök.

Császár László, Tapolca polgármestere is a
dinamikus fejlődésre helyezte a hangsúlyt.
Köszönetét fejezte ki a cég vezetőinek, hogy
Tapolca mellett döntöttek, ugyanakkor kiemel-
te azt is, hogy a város is igyekezett jó part-
nernek bizonyulni, együttműködni a Rhodius
Magyarország Kft-vel. – A cég sikere egyben
a kistérség, a város, a dolgozók sikere is –
összegzett városunk első embere.

Dancs István

Államosítás vagy feladat-átcsoportosítás?
Az MSZP tapolcai székházában október
13-án megtartott sajtótájékoztatón Gőgös
Zoltán parlamenti képviselő a nyugdíj-
rendszer változásairól és az ország 2012.
évi költségvetéséről mondta el véleményét.
Lévai József, az MSZP helyi szervezetének
elnöke pedig a Veszprém Megyei Közgyű-
lés vagyonának sorsáról foglalta össze állás-
pontját.

Gőgös Zoltán szerint a nyugdíjrendszerbe
tartozók átcsoportosításával – ide tartoznak
például a rokkantnyugdíjasok, a GYES-en,
GYED-en lévők – eltérő jogszabályok vo-
natkoznak majd ezekre a kategóriákra, ame-
lyek érintik az inflációkövető juttatásokat és
az azok mellett vállalható munka feltételeit. A
sajtótájékoztató második témája a 2012. évi
költségvetés volt. Véleménye szerint a költ-
ségvetésnek abszolút nyertese nincsen, majd
hozzátette, hogy az MSZP egy komplett cso-
magot kíván az Országgyűlés asztalára leten-
ni.

Lévai József a 19 megye vagyonát érintő
megállapodással kapcsolatban fejezte ki ag-
gályait. Három kérdéskört lát problémásnak:

a törvényesség és a jogbiztonság területét,
mivel szerinte nem adott jelenleg a jogi hát-
tér, a feladatellátás folytonossága, hiszen
eddig is alulfinanszírozottak voltak ezek az
intézmények, elsődlegesen ebből adódik a
megyék hiánya, ami továbbgondolva két utat
tesz lehetővé. Az egyik az intézményi ke-
resztmetszet szűkülése (leépítések), a másik
az egyház bevonása a működtetésbe. A har-
madik problémás kérdéskör a megyei va-
gyon, azaz nemcsak az intézmény és a fela-
datellátás kerül állami hatáskörbe, hanem a
vagyon is, beleértve a vállalkozói vagyont is.
Példaként a pápai Termálfürdőt említette,
amelyben a megye 51%-os tulajdonos. Ehhez
még Gőgös Zoltán hozzátette, hogy a megyék
számtalan uniós fejlesztést kezdtek el, ame-
lyeknek egy része még nincs kész. A finan-
szírozási háttér a megbízóváltás miatt első-
sorban azokat az alvállalkozókat érinti, aki-
ket még nem fizettek ki. Véleménye szerint a
még lehívható források is veszélybe kerülhet-
nek, mert az Unió nem nézi jó szemmel, ha az
államok a saját kiadásaikat uniós költségve-
tésből finanszíroztatják.  FZS

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény 8.a osztályos tanu-
lói emlékeztek az aradi vértanúkra

A korszerűen felszerelt csarnok újabb munkahelyek teremtésére is lehe-
tőséget kínál – mondta az ügyvezető

Dr. Nagylaki Csilla az államigazgatási
reformról beszélt

Fotó: N. Horváth

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs



A testvérváros, Sümeg Ramasetter-
iskolájának alsós pedagógusai a kö-
zelmúltban látogatást tettek váro-
sunkban és találkoztak tapolcai kol-
légáikkal.

Bajner Imre tapolcai igazgató el-
mondta, hogy tavaly már volt két talál-
kozó: az egyik Sümegen, a másik Ta-
polcán.

A találkozó programjai között a Vá-
rosi Múzeum és a Tavasbarlang megte-
kintése is szerepelt. Szilaj Rezső bar-
langásztól az újabb felfedezésekről
hallhattak előadást, majd látogatást
tettek a Bárdos- és a Kazinczy-tagin-
tézményekben.

A kötetlen hangulatú tapasztalatcse-
re végén a résztvevők már a jövő má-
jusi, sümegi találkozó terveit szövö-
gették. Akkor a tapolcai iskolák felső
tagozataiban tanítók fognak találkozni
sümegi kollégáikkal. NHE

Tapolca 1956
Október 25.
„Tapolcán drámai fordulatot vesznek a forradal-
mi események. A város védelmére megszervezett
őrhelyek egyikéről egy katona lelőtte Tóth István
tapolcai gépkocsivezetőt.”
Október 26.
„Tóth István halála felkorbácsolta a kedélyeket.
A délutáni órákra különböző nagyságú csoportok
verődtek össze. A járási és községi pártszékház-
ról, közintézményekről leverték a táblákat és a
vörös csillagokat, majd behatolva az épületekbe,
a vörös zászlókat elégették, a szobrokat és emb-
lémákat összetörték. Végül ledöntötték a szovjet
emlékművet is.”
Megalakult a Járási Forradalmi Tanács. Elnöke
Gucsi István őrnagy.
Október 27. 
„Tapolca lakossága ma délelőtt nemzetiszínű zász-
lók alatt, rendezett sorokban vonult végig a köz-
ség utcáin… A tapolcaiak nem értenek egyet az-
zal, hogy Magyarország szovjet tartomány le-
gyen, s azzal sem, hogy szovjet csapatokat vetet-
tek harcba Budapesten. A felvonulás után a részt-
vevők békés rendben visszatértek otthonaikba.”
Október 28.
„Csend és béke honol Tapolca községben. Egyet-
len puskalövés nem dörrent el, egyetlen csepp
vér nem hullott a földre. Nyugodtak az emberek.
Bíznak az újjáalakult nemzeti kormányban. A
község életét szilárdan tartja kézben a Járási
Forradalmi Tanács, amely október 26-án alakult
meg. Elnöke Gucsi István őrnagy…” – írta a
Veszprém megyei Népújság.
Tapolcán a tiszti klub helyiségében szükségkór-
házat szerveztek a harcokban megsebesültek
ápolására. Budapest megsegítésére gyógyszerrel
és élelmiszerrel megrakott szerelvény indult el
Tapolcáról. Egy üres szerelvényt küldtek a fő-
városba a sebesültek elszállítására.
Október 31.
A Szabad Szó írta: „Nincs már beadás! … Ki
hitte volna két héttel ezelőtt? Mint a szél a ron-
gyot, úgy fújta el forradalmunk a begyűjtési mi-
nisztériummal együtt az egész dézsmáló és
rekviráló rendszert…”
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/
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„Tapolcán a Himnusz legyőzte az ellenséget”

„...esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem...”

A Katonai Emlékparkban megtartott meg-
emlékezésen Bajner Imre, a Tapolcai Álta-
lános Iskola igazgatója az 55 évvel ezelőtti
eseményeket idézte meg.

Szólt a hazaárulókról és a félelemben,
megaláztatásban és kiszolgáltatottságban élő
népről, az egységes nemzetről, mindazokról,
akik mind magukénak érezték ‘56-ot. Ezután
az akkori események tapolcai vonatkozására
is kitért. – Tapolcán a forradalomnak egy ha-
lálos áldozata volt: Tóth István. Az ő halála

volt a szikra, amely elindította azt az ese-
ménysort, amely a diktatúra helyi összeom-
lásához vezetett: a vörös csillagok és szovjet
jelképek leveréséhez, a pártház felforgatásá-
hoz, a szovjet emlékmű ledöntéséhez. A be-
szédem elején említett előzmények feszítet-
ték a lelkeket Tapolcán is. Történelemtanár-
ként 1956 helyi eseményeit tanulmányozva
különös tisztelet ébredt bennem a bátor, fe-
lelősséggel gondolkodó és tevékenykedő for-
radalmi vezetők iránt, akiknek köszönhetően
nem folyt vér Tapolca utcáin. Ezt azért tartom
fontosnak hangsúlyozni, mert azt a néha túl-
csorduló lelkesedést, amelyet az események
gyors sodrása váltott ki, néha konfliktusokat
is felvállalva kellett morálisan vállalható me-

derben tartani – hangsúlyozta Bajner Imre,
majd felsorolta azokat a helyi vezetőket,
akiknek érdemei elévülhetetlenek maradnak:
Gucsi István őrnagy, a Tapolcai Járási Forra-
dalmi Nemzeti Tanács elnöke, dr. Hillinger
János, a Tapolca Nagyközség Forradalmi
Nemzeti Tanács elnöke, valamint titkára: dr.
Fehér Károly és Bertha Vince, a Tapolcai
Nemzetőrség parancsnoka. – A tapolcai ese-
mények közül rám legnagyobb hatást a nő-
tüntetésen történtek gyakorolták – mondta az

ünnepi szónok. – A rendőrkapitány előtt, a
fegyverükre szuronyt tűző szovjet katonák,
akik elállták a felvonulók útját, a Himnusz
hangjaira megdöbbentek. Ha nem is értették a
szöveget, de érezték az imádság hangulatát és
leeresztették fegyvereiket. Ez volt az a pil-
lanat, amikor Tapolcán a Himnusz legyőzte az
ellenséget.

A dicsőséges forradalom megidézése után
a szónok beszélt a Magyar Köztársaság 
1989-es kikiáltásáról, életbe lépéséről is,
amely – véleménye szerint – a remény után a
szomorú magyar valóságba csapott át.

– Mi tagadás, boldogok voltunk 1989-ben
a rendszerváltozásnak nevezett időszakban,
visszakaptuk ’56-os reményeinket, ám sajnos,

a dolgok nem úgy alakultak, ahogy vártuk-
fűzte hozzá Bajner Imre, majd példákkal is
alátámasztotta állítását. – Ontjuk a trágár és
közönséges beszédet otthon, közösségben, mé-
diában. Divat lett a beszólás, a ripacskodás,
minden gondolat szabadon kifejezhető,
semmi és senki nem tisztelendő! Szülőként,
pedagógusként közelharcot vívunk gyer-
mekeinkkel nap mint nap a helyes értékrend
beépüléséért – de gyakran úgy érezzük, hogy
alulmaradunk azokkal szemben, akik a sza-
badságot szabadosságként értelmezik. Ha ezt
tűrjük és nem szabunk gátat ennek a lelkeket
nyomorító és igénytelenségbe döntő téboly-
nak, akkor méltatlanok vagyunk ‘56 hőseinek
emlékéhez. Ők nem ilyen szabadságért küz-
döttek.

Bajner Imre utalt a gazdasági válságra, an-
nak utóhatásaira, a segítő kezet nyújtó kor-
mánypártra, majd optimizmusát az iszapka-
tasztrófához kötötte, amikor a szükség órái-
ban a „szolidaritás, az önzetlen segítség, ösz-
szetartás lett úrrá ismét a nemzeten”, sok-sok
tapolcaival is kiegészülve.

Beszéde végén szólt a megoldásról, amely
az egyénekben rejtőzik. Így léphet a nemzet a
„bátor, jóvá szeretés útjára” és „akkor nem
volt hiábavaló az ’56-os áldozat!”

Az ünnepi beszédet követően az Önkor-
mányzat, a pártok és civil szervezetek he-
lyezték el az emlékezés koszorúit az ‘56-os
emlékoszlopon. Ahogy ezt tették az ünnepség
kezdetén dr. Hillinger János emléktáblájánál
és Tóth István áldozat sírjánál is. Szavalt:
Agárdi László színész.                 Dancs István

Ezekkel a szavakkal kezdte állampolgársá-
gi esküjét az a 7, határon túli magyar, aki
október 1-jén Tapolcán, a Városháza Há-
zasságkötő Termében kapta meg a magyar
állampolgárságot, majd így folytatta:

„A Magyar Köztársaságnak hű állampolgá-
ra leszek. Alkotmányát és törvényeit tisztelet-
ben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz
mérten megvédem, képességeimnek megfe-
lelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”

Az eskütevők Császár László polgármester
előtt vallották meg magyarságukat. 

A törvény szerint a honosítást a Magyar
Köztársaság elnöke írja alá, de csak akkor
válik érvényessé, ha az adott város polgár-
mestere előtt a kérelmező esküt tesz. 

A Szózat közös eléneklése után – mely köny-
nyeket csalt az idősebb eskütevők szemébe –
Császár László polgármester már mint honfi-
társakhoz szólt hozzájuk a következő gondo-
latokkal. – A magyarság érzése, tudata minden
magyar embernek a szívében él, bárhol is le-
gyen, vagy szülessen a világra. A haza, a nem-
zet, az állampolgárság különféle fogalmak, de
mégis egymást fedik, mert ahogy anya csak
egy van, anyaország is csak egy van... A ma-
gyarság vállalása természetes kötelesség, mint
a fának a növekedés, vagy mint a Napnak a
ragyogás – szögezte le a polgármester.

A Himnusz közös eléneklése után az es-
kütevők átvették a magyar állampolgárságot
igazoló okleveleket, a nemzeti szalaggal át-
kötött kenyeret, a hölgyek a virágot, férfiak a
Tapolcát bemutató könyvet. Az eskütétel zá-
rásaként pezsgővel koccintottak magyaror-
szági boldogulásukra. FZS

Tóth Istvántól így búcsúzott a város

Császár László polgármester és az eskütevők

Testvérvárosi
látogatás

Fotó: Archív

Fotó: Füstös



Hálaadó istentiszteletet és ünnepi köz-
gyűlést tartott a református és az evangé-
likus gyülekezet október 23-án, a 75 évvel
ezelőtt épült protestáns templomban.

Az ünnepségsorozatot Templomtörténeti
Kiállítás nyitotta a református gyülekezeti
házban. Hangodi László történész megnyi-

tójában szólt a reformáció történetéről, a
helyi felekezetek életének alakulásáról,
majd a kiállítás anyagát méltatta. Mint
mondta, a feladatokban oroszlánrészt vállalt

Reindl Erzsébet nyugalmazott tanítónő, Őt
Horváth Magdolna dekoratőr segítette. A
fotók, az újságkivágások és egyéb doku-
mentumok az elmúlt 75 év történéseit
mutatják be. 

Kuti Géza református lelkész a templom-
építő Németh Károly érdemeit méltatta.

A tárlat megnyitását követően az ünnep-
lők a protestáns templomba vonultak, hogy
részt vegyenek a hálaadó istentiszteleten.

Steinbach József református püspök ige-
hirdetésének kezdetén a hármas ünnepről
szólt. Arról, hogy október 31-ei a Luther
Márton vezette reformáció kezdete, október
23-a a magyarság emlékező ünnepe és a 75
éves templom ünnepe is. – Mind a három
alkalom arra késztet bennünket, hogy fi-
gyeljünk hűséggel Isten igéjére, amely így
üzent nekünk: „Szereteted az égig ér, hűsé-
ged a magas fellegekig” – mondta a püs-
pök, hangsúlyozva, hogy az élő Isten leg-
fontosabb jellemvonása a szeretet, minden
légvételünk erre utal. Mi, emberek gyarló
módon szeretünk. Szépeket mondunk az
életről, és közben a hétköznapokban, a ne-

héz helyzetekben, a konfliktusokban ellene
mondunk a szép szavaknak. Mi, keresztény
emberek is rosszul vizsgázunk e tekintet-
ben. Kimegyünk e szent falak közül a hét-
köznapokba, és abban a pillanatban, ha va-
lami probléma adódik, már nem a szeretet
parancsa szerint cselekszünk, és nem látszik
rajtunk, hogy a bennünket határtalanul
szerető Isten gyermekei vagyunk.

Szemerei János evangélikus püspök a re-
formátus és evangélikus felekezet jó kap-
csolatáról szólt, amelynek ékes bizonyítéka
volt 75 évvel ezelőtt az, hogy a templomot
Medgyaszay Vince református és dr. Kapy
Béla evangélikus püspök együtt szentelték
fel, és most is együtt hirdetnek igét a két
felekezet püspökei. – Megtiszteltetésnek
érzem, hogy ezen az első, közös ökume-
nikus istentiszteleten együtt teljesítünk
szolgálatot Steinbach püspök úrral, mert kö-
zös a bizonyságtételünk, azaz a tanítványsá-
gunk tulajdonképpen nem más, mint a sze-
retet bizonyságtétele. Úgy alkotott meg
bennünket, embereket Isten, hogy a szere-
tetre képessé, fogékonnyá tett bennünket,
sőt azt is megtapasztalhatjuk, hogy kevés
dolog van, ami annyira fontos az életünk-
ben, mint a szeretet. A szeretetet nem fel-

fedezni kell egy 75 éves templomban sem,
hanem elkérni és tanulni – figyelmeztetett az
evangélikus püspök. 

Az igehirdetések után díszközgyűlésre
került sor, majd szeretetvendégségbe hívták
az ünneplőket. NHE
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Évfordulók
1891. október 1. 120 éve
Több mint 50 ház és melléképületei váltak a tűz
martalékává Tapolcán.
1936. október 1. 75 éve
Szombathelyen megalakult a 3. könnyűbombázó
ezred, amelynek I. osztálya egy évvel később
Tapolca első állandó helyőrsége lett.
1906. október 1. 105 éve
A Postavezérigazgatóság a tapolcai postahivatalt
kincstári postahivatallá alakította át.
1931. október 4. 80 éve
Országos ügyességi motorkerékpár-verseny
Tapolcán.
1871. október 8. 140 éve
Állami távírda létesült Tapolcán. A város 3 éven
át 50 Ft-tal járult hozzá.
1891. október 11. 120 éve
A kisdedóvó törvény végrehajtásának előkészí-
téseként Tapolcán először írták össze az óvo-
daköteleseket.
1361. október 13. 650 éve
Tapolca Zala megye keleti részének központja.
1931. október 25. 80 éve
Batsányi János emléktáblájának leleplezése dr.
Nagy Jenő kezdeményezésére. Alkotója Szántó
Géza tapolcai szobrász, festő.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Fazekas Róbert és Fazekas-Kaszás Henriett     gyermekük: Szofi
Gratulálunk!

„Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig”
/Zsoltárok könyve, 108. fejezet/

A hálaadó istentiszteleten sok hívő és meghívott vendég vett részt

Szemerei János püspök igét hirdet

Hangodi László megnyitója évszáza-
dokat ölelt át

Steinbach József református püspök a szeretet fontosságáról szólt

Gratulálunk!
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 55. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepi közgyűlésen kitün-
tetések átadására is sor került ok-
tóber 21-én a Megyeházán.

A kitüntetettek között több tapolcai
polgár is volt. A Közoktatásért-díjat
Lájerné Tóth Éva, a Széchenyi István
Szakképző Iskola nyugalmazott igaz-
gatója vehette át. A Szociális Mun-
káért-díjban Décseyné Raposa Mária,
a polgármesteri hivatal nyugalmazott
irodavezetője részesült. A Közigazga-
tásért – díj birtokosa a Pénzügyi Iroda
vezetője, Schönherrné Pokó Ildikó.
Mezőssy Zoltán, a Hotel Gabriella tu-
lajdonosa A Turizmusért díjban része-
sült. 

A kitüntetéseket Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
adta át.   NHE

Megújulásra van szükség
Október 20-án a Tamási Áron Művelődési
Központban, nagyszámú közönség előtt,
Gyulay Endre ny. Szeged-Csanádi megyés-
püspök tartott előadást, a Páneurópa Unió
tapolcai szervezetének meghívására. 

A KERESZTÉNYSÉG HELYZETE a XXI.
században című előadásban hallhattuk, hogy
a hívők száma a világban meghaladja a
nemhívőkét. 

A liberális eszmék, a média befolyása és az
elmúlt évtizedekben az egyházat ért erkölcsi
és egzisztenciális károk azonban oda vezet-
tek, hogy a gyakorló keresztények száma je-
lentősen csökkent, a lelkipásztori hivatások
hasonlóan, és a gyermekek sokasága nem is
hallott Istenről. A ma embere mindenhatónak
képzeli magát, és sokszor beleavatkozik a Te-
remtés művébe. Eredmény: a teremtett világ

folyamatos tönkretétele. A sátán mesterke-
dése az a sok kihívás, amellyel a keresztény-
ségnek napjainkban szembe kell néznie. A
pénzvilág hatalma, a fogyasztásra való ál-
landó ösztönzés eladósodást, elszegényedést
és a családok felbomlását eredményezi.

Megújulásra van tehát szükség, a keresz-
tény tanítás és a keresztény erkölcs meg-
valósítására a világban.

Él bennünk a remény, hiszen a történelem
folyamán beigazolódott, hogy a Krisztus által
alapított egyházon „a pokol kapui sem vesz-
nek erőt”.

Minden korban élnek felelősen gondolkodó
keresztények, egy „MAG”, amely – ha szárba-
szökken – megújulást eredményez, Isten és az
ember iránti szeretetet.   Dr. Fehér Károlyné, 

az MPU tapolcai szervezete elnöke

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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„Becsület és kötelesség”
A Deák Ferenc-domborműnél tartott meg-
emlékezésen Hangodi László történész
mondott ünnepi beszédet október 17-én.

A szónok kiemelte, hogy az ifjú hazafi már
az iskolában is kitűnt társai közül.

Zala vármegyében állt szolgálatba, művelt-
ségéért, stílusáért hamar közkedvelt alakja
lett a zalaegerszegi megyegyűléseknek, majd
a pozsonyi reformországgyűléseken várme-
gyéjét képviselhette követként. 

Deák Ferenc életének fontos állomásaként
jelölte meg az 1841-43 közötti éveket, amikor
részt vett abban a munkaközösségben, amely
„kidolgozta az akkori Európa legmodernebb és
legátfogóbb Polgári Törvénykönyv-tervezetét”.

Hangodi László utalt a „fegyverek szavá-
nak” időszakára, a szabadságharcra, amikor a
„haza bölcse” visszavonult kehidai birtokára. 

– Becsület és kötelesség – ez a két szó
vezérelte már ifjúkorában is Deák Ferencet.

Ezt követte és tekintette alapvető irányvonalá-
nak az 1850-es években is. Hangsúlyozta az
1867-es kiegyezés előkészítésében végzett
elévülhetetlen munkáját.

Hangodi László gondolatait követően a
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Tagintézményének tanulói adtak ünnepi mű-
sort. Az ünnepség záró akkordjaként az Ön-
kormányzat és pártok helyezték el a megem-
lékezés koszorúit.  Dancs István

Épület és fenntartó váltás után
A Ringató Bölcsőde férőhelybővítésre
nyert 2010. évi pályázatnak következmé-
nyeként a Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálatnak (a volt Nevelési Tanácsadónak) és
a Szász Márton Iskola középsúlyos cso-
portjának új helyre kellett költöznie, vissza
kellett adniuk az általuk használt épület-
szárnyakat. 

A nyári időszakot – kiköltözve a Nagyköz
utcai épületből – a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Tagintézményében töltötte a
szakszolgálat.

A tanév kezdetére elkészült az Ady Endre
utca 22. szám alatti tömbház földszintjén
található épületrész felújítása, és ide már új
névvel, a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatként költöztek be. Az épület tel-
jes átalakítása után, október 3-án került sor 
az intézmény ünnepélyes átadására, ahol
Császár László polgármester elmondta, hogy
az intézmény városi fenntartásba való visz-
szavételéről már tavaly decemberben döntés
született. A sikeres bölcsődei pályázat nem-
csak a „Nevelési Tanácsadó”, hanem a Szász
Márton Iskola középsúlyos csoportjának köl-

tözését is felgyorsította. Ők a kórház terüle-
tén, a volt vérellátó épületében kaptak helyet.
A két intézményre összesen 15 millió forintot
különített el Tapolca Város Önkormányzata. 

Fodorné Csöglei Erika intézményvezető
köszönetet mondott Bajner Imre iskolaigaz-
gatónak a nyári „albérletért”, Tóth Mária
oktatási referensnek az intézmény szerveze-
ti átalakításával kapcsolatos ügyintézésért,
Hársfalvi József irodavezetőnek az átépítéssel
kapcsolatos lelkiismeretes munkájáért és
végül Tapolca Város Önkormányzatának,
hogy lehetővé tette az átépítés és a további
működés feltételeit.

A köszöntők után Császár László pol-
gármester Fodorné Csöglei Erika intézmény-
vezetővel közösen ünnepélyes keretek között
vágta át a nemzetiszínű szalagot. Az átadó
ünnepségen a Tapolcai Óvoda Kertvárosi
Tagintézményének óvodásai és Nagy Balázs
5. osztályos tanuló is közreműködött. 

A 12 tagú szakembergárda – logopédusok,
gyermekpszichológusok - tágasabb, világo-
sabb termekben, vidám környezetben, de to-
vábbra is a városközpontban várja a fejlesz-
tésre szoruló gyermekeket. FZS

Egységben az erő
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egye-
sülete október 5-én taggyűlést tartott a
Vállalkozók Területi Ipartestületének szék-
házában.

A taggyűlés kiemelt napirendi pontja az egye-
sület jövőjének kérdése volt.

A három, tapolcai és környékbeli vállalko-
zókat és iparosokat tömörítő szervezet a
közös jövőre szavazott. A közgyűlések dön-
tésének megfelelően eggyé válik a Tapolca és
Környéke Vállalkozók Egyesülete, az Ipar-
testületek Országos Szövetsége (IPOSZ) és
az Iparoskör.

Vörös Béla, a Tapolca és Környéke Vállal-
kozók Egyesületének elnöke kérdésünkre
elmondta, hogy mind a három szervezetben
lecsökkent a taglétszám, sőt gyakoriak a
személyi átfedések is. Az IPOSZ életében
történő országos változások kívánták meg
legelőször a kialakult helyzet felülvizsgálatát.
A gyors döntés következményeként a tapolcai-
ak „tulajdonában” maradhatott a Semmelweis
utcai irodaépület, amely a későbbiekben a
közös szervezet működésének színtere lesz.
Azt még nem tudta megmondani az elnök,
hogy milyen néven, milyen intézményesült
formában folytatják a több évtizedes munkát,
de abban biztos, hogy az összefogásnak kö-

szönhetően továbbra is hatékony lesz az ér-
dekérvényesítés.

Csizmadia József, az Iparoskör elnöke
hangsúlyozta, hogy az előzetes egyeztetések
szerint mindhárom szervezet hagyományait,
rendszeres programjait a jövőben is meg-
tartják, legyen szó kirándulásokról, évfordu-
lókról vagy szakmai továbbképzésekről.

FZS

A bűnözés mértéke már elviselhetetlen

A FIDESZ nevében Császár László és Sági István koszorúzott

Képünk az átadási ünnepségen készült

A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány ezúton kíván köszönetet mondani mindazoknak,
akik 2010. évi jövedelemadójuk 1%-át – összesen 34.084 Ft-ot – az Alapítvány részére
felajánlották. Kérjük, felajánlásaikkal az elkövetkezőkben is támogassák Alapítványunkat.

Számlaszámunk: 73200079-11200352. Adószámunk: 19261155-1-19.
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Köszönet

Fotó: Dancs

Fotó: eseménytér.hu

Vörös Béla elnök tájékoztatta a tag-
ságot

Fotó: Füstös

– Nem kell mindenáron, „eminens tanu-
lóként” az utolsó fillérig visszafizetnünk az
államadósságunkat, mert ez egyszerűen le-
hetetlen. Az emberek belenyomorodnak, el-
veszítik méltóságukat – mondta dr. Morvai
Krisztina, EU-képviselő október 15-én a Job-
bik Tapolcai Szervezete által rendezett lakos-
sági fórumot megelőző sajtótájékoztatón.

A demokrácia mai felfogása, hogy az 1%-ot
sem kitevő hatalmi és gazdasági elit pénzeli a
világban a politikát és kényszeríti rá akaratát
a 99%-ra – szögezte le. 

A hazai viszonyról szólva a képviselő hang-
súlyozta, hogy nemzeti önrendelkezésben
kellene gondolkodnunk, meg kell védenünk a

saját gazdasági érdekeinket, legyen önfenn-
tartó a magyar gazdaság. Globalizáció helyett
lokalizáció szükséges, a helyi piacok létrejöt-
tét kell segíteni. A folyamatos verseny helyett
emberközpontú legyen a gazdálkodás. A köz-
biztonságról szólva leszögezte, hogy olyan
méreteket öltött a bűnözés, hogy az már elvi-
selhetetlen. Harmadikvilágbeli állapotok van-
nak az országban, és az állam nem lép közbe.

Az egészségügyi helyzetről Morvai Krisztina
elmondta, hogy a gyógyítást nehezíti a szak-
emberek nagymértékű elvándorlása is. 

A képviselőasszony arról is tájékoztatta a
sajtó képviselőit, hogy tényfeltáró könyvet
készül írni a cigány-magyar együttélésről, a
bűnözésről. Hangsúlyozta, hogy nem a ma-
gyarokat és a cigányokat kell megkülönböz-
tetni, hanem az építőket és a rombolókat.

Varga Géza, a Jobbik Magyarországért me-
zőgazdasági szakpolitikusa az államadósság-
ról szólva kitért arra, hogy ennek rendezésére
javaslatot nyújtott be a Parlamenthez, mert
szerinte az ország külső eladósodottságát kel-
lene csökkenteni. A devizahitelesek problé-
májáról pedig azt a véleményt fogalmazta
meg, hogy a bankok álljanak helyt, az adósok
azon az árfolyamon fizethessék vissza a tar-
tozásukat, amelyen felvették a kölcsönt.

Dobó Zoltán, a megyei önkormányzat job-
bikos képviselője a hitelválság államra, ön-
kormányzatra és magánszemélyre gyakorolt
hatásáról, a fiatalok elvándorlásának okairól,
a magyar egészségügy és a tapolcai kórház
helyzetéről szólt.

Rig Lajos, a Jobbik helyi képviselője leszö-
gezte: az egészséges nemzet betegeit helyben
kell gyógyítani, legyen emberközpontú az egész-
ségügy. N. Horváth Erzsébet

Globalizáció helyett lokalizációra van
szükség – hangsúlyozta dr. Morvai
Krisztina

Fotó: N. Horváth



Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, .
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja 
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nem rég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a 
kezében égő, olcsó cigaretta 
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Kosztolányi Dezső:
Halotti beszéd (részlet)

Színvonalas hangversenynek adott otthont
a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom. Október 23- án a Boldog Özséb
Alapítvány szervezésében a Grazi Opera
három szólistája lépett fel osztatlan sikert
aratva a szépszámú közönség előtt.

A rendezvény elején Szabó Csaba kurató-
riumi elnök köszöntötte a művészeket. Szólt a
hangverseny előzményeiről, külön a fagott-
művészről. 

- Kedves és ritka pillanat ez, mert kamara-
muzsika ritkán csendül fel a templomban,
ahol az orgonazene a domináns, másrészt
tapolcai származású művészt köszönthetünk
Varga Zsolt személyében. Zsolt a tapolcai
zeneiskolában kezdte tanulmányait, a veszp-
rémi konzervatóriumban folytatta. Lugánó-
ban szerezte a zenekari, majd a Winterthur –
Zürichi Főiskolán a szólista diplomáját.
Tanulmányait Nürnbergben, majd Augsburg-
ban fejezte be. Ez idő alatt több zenekarban is
játszott, így Baselben, Münchenben és az
Európai Ifjúsági Zenekarban. Zsolt alapítvá-
nyunkhoz is kötődik oly módon, hogy édes-
apja – Varga Ottó – az alapítvány létrejöttekor
a kuratórium elnöke volt, és azóta is figye-
lemmel kíséri és segíti munkánkat. Varga
Zsoltnak régi vágya volt egy hazai koncert
életre hívása. Hosszas szervezés után ez most
létrejött. 

A több mint egyórás lélekemelő muzsika
előadói voltak: Maria Beatrice Cantelli, a
Mahler Ifjúsági zenekar tagja – fuvolás,
Valentina Longo, aki nyolc éve a Grazi Dóm
együttesének zenei asszisztense, idén októ-
bertől a Weizburg-templom kántora – csem-
balós, valamint Varga Zsolt, aki a zürichi után
jelenleg a Grazi Opera első fagottosa. 

Dancs István
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Zene Világnapja 2011
A zene átlengi egész életünket, ünnepibbé
teszi ünnepeinket, de szenteljünk egy
külön emlékező ünnepnapot a zenének – ez
volt a szándéka a zenei zseninek: Jehudi
Menuhinnak. Az Ő javaslatára október 
1-jét a Zene Világnapjává nyilvánította az
UNESCO.

Hivatalból ilyenkor minden zenei intéz-
mény értékeinek javából válogat. Ez történt a
Járdányi Pál Zeneiskolában is.

Szeptember 30-án az ünnepi hangverse-
nyen jeles szerzők alkotásait szólaltatták meg
figyelemre érdemes előadók: J. S. Bach:
Chaconne d-moll; L. v. Beethoven: 6 zongo-

ravariáció Op. 34; L. v. Beethoven: A-dúr
hegedű-zongora szonáta Op. 12; J. Brahms:
D-moll hegedű-zongora szonáta Op. 108.

Zongorán az olasz zongoraművész, Andrea
Vivanet remekelt; hegedűn a fényes jövőt sej-
tető Román Mikola, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem végzős növendéke játszott.

Megvalósították azt az igényt, amelyet
Péni Béla igazgató idézett: „A zene a legna-
gyobb jótétemény... a legjobb barát... a zene se-
gít abban, hogy az emberek megértsék egy-
mást.”

A zene ezúttal is betöltötte tisztelő, em-
lékező szerepét.            G. Dr. Takáts Gizella

Kamarazene felsőfokon 
a Grazi Opera szólistáinak előadásában

Szent Gellért-díj átadás Veszprémben

Szeptember 26-án tartották meg Szent
Gellért ünnepét Veszprémben. 

Az ünnepség a Szent Mihály Székesegy-
házban tartott szentmise után az Érseki
Palotában folytatódott, ahol dr. Márfi Gyula
érsek adta át a Szent Gellért-díjakat. Ezt a
díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget
teremtsen a katolikus közoktatásban végzett
kiemelkedő munka elismerésére.

Idén a tapolcai Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskolából 2 dolgozó részesült elis-
merésben. 

A Szent Gellért-díj ezüstfokozatát Bányai
Barbara német-ének-zene szakos tanár, vala-
mint Gacs Józsefné technikai dolgozó vehette
át, aki az iskola alapítása óta segíti az intéz-
mény munkáját. 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 
(Forrás: Iskola)

Halottaink emlékére„Szerencsés vagyok, hogy egy ilyen gyülekezetet vezethetek”
A tapolcai Hit Gyülekezete élére Mézes
András személyében új lelkipásztor került.
Terveiről, céljairól vele beszélgettünk.

– Mióta látja el a tapolcai lelkipásztori
feladatokat?

– Ez év januárjában kaptam felkérést és
meghívást a gyülekezet vezetésére, és feb-
ruártól töltöm be ezt a megtisztelő feladatot. 

– Honnan érkezett Tapolcára?
– Győrből érkeztem, ott is születtem.

1996-ban diplomáztam a Szent Pál Aka-
démián. Hét évig megbízott lelkészként te-
vékenykedtem a győri gyülekezetnél, majd
újabb hét évig mint főállású lelkipásztor lát-
tam el feladatokat.

– Mekkora volt az ottani gyülekezet és
mekkora a mostani? Van-e különbség a nagy-
városi és a kisvárosi között?

– A győri 400 tagot számlál, itt Tapolcán
150 fős. Amikor átvettem a győrit, nagyon
hasonlóak voltak az adottságai az ittenivel. A
növekedést a szolgálatom idején érte el,
bízom benne, hogy itt is hasonló eredménye-
ket tudunk majd felmutatni. Jelentős különb-
séget ezen kívül nem tapasztalok. Az alapok
ugyanazok, a spirituális feladatok ugyanazok.
A tapolcai rendkívül jó összetételű gyüleke-
zet. Szerencsés vagyok, hogy egy ilyent ve-
zethetek. Nagyon jó a személyi összetétel, de
az ingatlan adottságai is. 

- Melyek azok a közösségi színterek, ahol a
gyülekezet tagjai találkozhatnak?

- A Halápi út 31. szám alatt van a gyüle-
kezet háza. Ott tartjuk az istentiszteleteket
minden kedden és pénteken este fél hétkor.
Ez a ház ad otthont az egyéb rendezvényeink-
nek is, de lesznek olyan karitatív program-
jaink, amelyek nem ide kötöttek, hanem ki-
megyünk az utcára, a város, a környező köz-
ségek fő tereire, különböző pontjaira. Ezek

között a programok között szerepel majd a
karácsonyhoz kötődő karitatív tevékenysé-
günk is, illetve a véradás.

- Milyen célokat, feladatokat tűzött ki ma-
ga elé?

- Több célom is van. Mint már említettem,
az egyik a gyülekezet megerősítése, illetve
azoknak a szervezeti feladatoknak a ponto-
sítása, amelyek a működéshez nélkülözhetet-
lenek. Nagyon fontos cél a gyülekezet házá-
nak befejezése. Egy nagyon impozáns nagy-
termet szeretnénk ott kialakítani. Az építke-
zés már folyamatban van, reményeink szerint
hamarosan be is fejeződik. Szeretnénk ki-
használni azokat az új lehetőségeket is – akár
szociális, akár az oktatás területén –, ame-
lyeket a 2012 januárjától életbe lépő egyház-
ügyi törvény nyújt majd számunkra azzal,
hogy a Hit Gyülekezete is bekerült az elfo-
gadott 14 egyház közé. 

- A közösségi színtereken kívül mikor és hol
találkozhatnak Önnel a gyülekezet tagjai, ha
segítségre van szükségük?

- Időpont-egyeztetés után bármikor szíve-
sen állok rendelkezésre, hiszen a lelkipásztori
tevékenység egyik fontos feladata a lelki ta-
nácsadás. A feleségem is besegít ebbe a szol-
gálatba. Ő a hölgyekkel beszélget el, míg én
a férfiakkal. A házaspároknak közösen adunk
lelki tanácsot. De a lelkipásztori fogadóórán
is választ kaphatnak a felvetett kérdéseikre a
gyülekezet tagjai. N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Mézes András lelkipásztor tervei
között a gyülekezeti tagok számá-
nak növelése is szerepel

Dr. Márfi Gyula érsek a díjazottak között

A három nagyszerű szólista J.S.
Bach, G.F. Händel, F. Devienne, H.B.
Lobos és J. Ilbert műveiből adott elő

Fotó: Iskola

Fotó: DancsA Járdányi Pál Zeneiskola elmúlt 40 évét
mutatja be az Őri Jenő főszerkesztésé-
vel készült kiadvány. A társszerző Kovács
Tamás és Németh László volt.

A kötet nemcsak az 1971-ben létrejött önál-
ló zeneiskolának állít képekkel gazdagon il-
lusztrált emléket, de szól arról is, hogy a ze-
nekultúra ápolása városunkban évszázados ha-
gyományokra tekint vissza. Úgy mutatja be
kronológiai sorrendben a zeneiskola életét
meghatározó eseményeket, hogy közben a ta-
polcai zeneoktatás meghatározó, jeles szemé-
lyiségeit is felsorolja. Az illusztrációt Szepesi
Katalin készítette. NHE

40 év távlatából
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– A tánc nekem mindent adott – mondta Figler Károly

Mózner Miklós, a Járdányi Pál Zeneiskola
tanára a fenti címmel készített kiadványt
az intézmény 40. évfordulójára.

A kis kötet „színes kalauzként” szolgálhat a
zene világában nemcsak az óvodás korosz-
tálynak, de a felnőtteknek is. 

A verses forma kitűnő keretet ad a hang-
szerek, a kották szakszavainak, a koncertláto-
gatás „szabályainak” megismeréséhez, elsajá-
tításához.

A sok-sok derűvel és humorral fűszerezett
„útikalauzt” méltóképpen egészítik ki Szepesi
Katalin rajzai. A szerkesztő Kovács Tamás
volt. NHE

„Legyen a zene mindenkié!”
(Kodály Zoltán)

Rím egyszerű
zenei morzsák

Új fejezet 
a Batsányi Táncegyüttes életében

Szobrokba és szövetekbe
zárt világ 

A Batsányi Táncegyüttes decemberben ün-
nepli fennállásának 40. évfordulóját. Az el-
múlt évtizedekben Németh László művé-
szeti vezető állt a számtalan hazai és nem-
zetközi elismerést szerzett együttes élén.
Nemrég azonban bejelentette, hogy vissza-
vonul. A visszavonulás okaként azt az ál-
landó küzdelmet jelölte meg, amely a mű-
ködéshez szükséges pénz előteremtéséhez
szükséges.

– Nem a táncoktatásba fáradtam bele –
mondta e sorok írójának –, hanem a feltéte-
lek, a kihívások változtak meg olyannyira,
hogy ez már nem az én világom. Én igazából
táncos voltam és nem menedzser, holott a mai
vi-szonyok között ez utóbbi adottságokra is
szükség van ahhoz, hogy az együttes talpon
tudjon maradni. Elég volt a napi, szinte re-
ménytelen harcokból, most már élni szeret-
nék egy kicsit, utazni és nem utolsó sorban
sok időt tölteni a kis keresztfiammal.

A stafétabot az együttesben 17 éves kora
óta, azaz 1988 óta táncoló Figler Károly
kezébe került.  Az átadás nem egyik napról a
másikra történt. Közel egy éve segítette,
készítette fel utódját Németh László az átvé-
telre. Az új művészeti vezető is a megvál-
tozott körülményekről szól. Arról, hogy más-
képp kellett dolgozni az együttesben néhány
évtizeddel ezelőtt és másképp most. – Míg a
kezdetekkor 25-30 párt is ki tudott állítani az
együttes, addig ma már csak 6 pár „fogható

hadra”. A csökkenő létszám legfőbb okaként
a megélhetés körülményeit jelölte meg Figler
Károly. – A táncból ezen a szinten nem lehet
megélni, de annak is, aki hobbiként táncol,
sok mindenről kell lemondania. Ezt a lemon-
dást, a sok-sok munkát ma már nagyon keve-
sen vállalják. Holott a tánc az élethez is erőt
ad. Alázatra, tiszteletre, felelősségtudatra nevel,
azaz tartást ad az embernek. Nekem mindent
adott. Sok országot bejártam a Batsányi Tánc-
együttessel, olyan helyekre is eljutottam, aho-
vá magánemberként soha nem. Barátokat sze-
reztem, jó közösségbe kerültem – mondta Figler
Károly, aki megnevezte legfőbb segítőit is:
Buzás Balázs tánckarvezetőt és Krausz Noémit.

Az új vezető tervei már készen vannak. A
jelenlegi szerződések még kötik az együttest,
de szeretnének messzebbre is tekinteni. Nem-
csak új koreográfiák betanulása szerepel a cé-
lok között, de egy gyermekcsoport létrehozá-
sa is. A fesztiválokon, a versenyeken való
megmérettetés is a jövő tervei között talál-
ható. A jelentkezőket a Fő téren lévő (volt
munkaügyi központ) próbatermükbe várják
minden hétfőn és pénteken fél hattól. Készül
az együttes a 40. évforduló méltó megünnep-
lésére. A helyszín még kétséges, mivel a régi
táncosok is jelezték részvételüket, így a Tamási
Áron Művelődési Központ színpada kicsinek
bizonyulhat, ezért több mint valószínű, hogy
a helyszín a VOGE lesz, ahonnan a Batsányi
Táncegyüttes elindult a hírnév felé.       NHE

Dr. Papp Zsuzsanna radiológus és dr.
Masszi József nyugalmazott bőrgyógyász
közös kiállítása nyílt meg október 7-én a
Gyenesdiási Községházán. De milyen kiál-
lítása lehet két orvosnak?

A doktor úr szobrászkodik, alapvetően
gipsz és alumínium domborműveket, elsősor-
ban portrékat készít, míg a doktornő saját ter-
vezésű gobelinképekbe szövi bele azokat a szí-
neket, amelyek a röntgenképekről hiányoznak

Dr. Papp Zsuzsanna Tapolcán született, je-
lenleg is itt él. Gyermekkora óta fest és rajzol,
mégis hivatásának – a művészeti pálya he-
lyett – az orvoslást választotta. 

A tucatnyi egyéni és számos csoportos
kiállítást maga mögött tudó textiltervező két
évtizede szenteli szabadidejét a kézügyes-
séget és kreativitást egyaránt igénylő gobelin-
szövésnek. 

Szülővárosában 2010. november 26-án
nyílt gobelin-kiállítása „A művészet mindig a
szépséget szolgálja” címmel a Tamási Áron
Művelődési Központban..

A gyenesdiási kiállításon dr. Papp Zsuzsanna
munkásságát Bordácsné Kishonti Erika, népi
iparművész, a Népművészet Mestere mutatta
be. Köszöntőjében kiemelte azt a sajátos
szövési technikát, amelyet a „gyapjúszállal
való festészetnek” is neveznek. 

Dr. Masszi József szobrait dr. Lángi Péter
író, tanár méltatta, szólt a szobrok egyedisé-
géról, érzelemgazdag kifejezésmódról. Majd
Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere köszön-
tötte a két alkotót.

A gobelint a „királyok textiljének” tartják,
különleges technikája miatt. A gyenesdiási
kiállításon a japán kultúrát és a négy őselemet
megelevenítő egyedi tervezésű falikárpitokat
és a közéjük ékelt gipsz arcokat csodálhattuk
meg. 

Dr. Papp Zsuzsanna lapunknak elárulta,
hogy a következő nagy téma, amit faliképbe
álmodott: a Szivárvány.       FZS

Fotó: N. Horváth

Megelevenedik a japán kultúra

A tapolcai kistérség kistükre
„Szellemi szüret” Németh István Péter-módra

– Az Országos Könyvtári Napokhoz idén is
csatlakozott a Wass Albert Könytár és
Múzeum. A rendezvények közül az egyik
legjelentősebb kollégánk, Németh István
Péter legújabb kötetének bemutatója -
fogalmazott Nagy Eörsné, az intézmény
igazgatója bevezetőjében. 

Október 3-án sok érdeklődő gyűlt össze a
könyvtár I. emeleti nagytermében, hogy meg-
tudják, miről is szól valójában városunk köl-
tőjének, irodalomtörténészének, műfordító-
jának és nem utolsósorban könyvtárosának 
A tapolcai kistérség kistükre című könyve.

A könyv a balatonboglári Balaton Aka-
démia és a helyi könyvtár közös kiadványa,
így nem véletlen, hogy a szerző mellett dr.
Szijártó István egyetemi docens, az oktatási
intézmény és egyben kulturális központ igaz-
gatója, Németh István Péter egykori tanára
vállalta a mű népszerűsítését.

Ahogy többször is utalt rá, a „kistükör”
nem más, mint egy érzelmes, szeretettel teli

vallomás a Balatonról, a kistérségről. - A haza
a felnőttkor gondja, a harminchárom telepü-
lésről képtelenség mélyreható könyvet írni,
ennek ellenére mégis sugárzik a sorokból a
tájhaza szeretete – szólt elismerően dr. Szijártó
István, majd hozzátette, a Balaton Akadémia
eddig megjelent 130 könyvéből sokat áldo-
zott a Balatonnak.

A szerző művével kapcsolatos ténykedését
„irodalmi, helyismereti robot”-ként aposzt-
rofálta, amely értéket képvisel.

Településünk kortárs költője a tőle meg-
szokott alázattal kezdte mondanivalóját, meg-
köszönve mindazok segítségét, akik nélkül
nem láthatott volna napvilágot a könyv. – Jó
érzéssel hallgattam a jó szót, a kedves gondo-
latokat, amelyeket kaptam. Könyvtárosként
ez az első művem, egy „szellemi szüret”,
amely nyomtatott formában öltött alakot –
mondta mosolygó arccal, majd megosztotta a
könyvvel kapcsolatos azon élményeit, ame-
lyeket munkája során átélt.

Átszellemülten beszélt a hexaméterekről,
amelyeket a tücsök ciripeléséhez hasonlított,
és fellelhetők a görög irodalomtól a magyar
népdalig.

Műve struktúráját illetően kitért arra is,
hogy próza és vers is megtalálható benne, de
rengeteg a bibliográfia is.

Szólt a költőről és a könyvtárosról. Az
egyik ezer tájról gyűjt egy adatot, a másik egy
tájról ezer adatot. Műve is erről szól. A táj-
hazáról, amelyet lehet érzékkel és benyomá-
sokkal is birtokolni.

– „Szerelmes földrajz” lett az anyag. Sze-
retem a benne szereplő tájakat, amelyeket
nekünk kell fölragyogtatni a tőlünk távol
élőknek – vallott Németh István Péter, aki a
saját, egyedi perspektívájából adta közre a
települések történetét, azok nevezetességeit,
tradícióit, sőt, még honlapcímet is. – „Nincs
terméketlen lelkiállapotunk” – idézte Bibó
Istvánt – szerencsére nekem sem volt, dol-
gozhattam és alkothattam.           Dancs IstvánA kötetet dr. Szijártó István mutatta be

Fotó: Dancs



- A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató
Kft. Magyarország piacvezető munkaerő-
kölcsönzője, elsődleges feladatának tartja,
hogy minden ember számára megtalálja a
megfelelő munkát.

– Büszkék vagyunk arra, hogy mint az
ország 14. legnagyobb foglalkoztatója ko-
moly szerepet vállal a Kft-nk abban, hogy
Magyarországon a munkaerőpiaci esemé-
nyek, a társadalom és a gazdaság együttes
elvárásai szerint alakuljanak, és minél több
ember számára tudjunk munkát biztosítani –
mondta dr. Szabó Tamás október 20-án annak
az Együttműködési Megállapodásnak az alá-
írásakor, a Széchenyi István Szakképző Isko-
lában, amelynek értelmében a 2011-es évben
10 millió forinttal támogatják az intézményt.

- A mai napnak nemcsak rövid távú jelen-
tősége van, de hosszútávra is kijelölheti az
együttműködésünk útját – hangsúlyozta Szollár
Gyula, az intézmény igazgatója. – A támo-
gatásként kapott összeget a szakképzés fej-

lesztésére kívánjuk fordítani, a gépészeti vo-
nalon kívánunk javítani, illetve egy új tan-
konyha létrehozását tervezzük. A hosszú távú
eredmény pedig az lesz, hogy a TISZK-ben
és a nálunk végzett tanulókat a Kft. segíteni

fogja az elhelyezkedésben. Jó lesz ez az isko-
lának is és a cégnek is, hiszen a különböző
vállalatokhoz jól képzett szakembereket tud
majd közvetíteni.

- Az együttműködés operatív feladataihoz
tartozik majd, hogy megszólítjuk a tanulókat,
tájékoztatjuk őket arról, hogy az ország mely
területén milyen szakemberekre van szükség,
hol van esélyük elhelyezkedni – tette hozzá
Göltl Viktor, a Társaság munkatársa.

- Nagyon örülünk, hogy a Kft választása a
tapolcai iskolára esett. A támogatás nem szok-
ványos. A kapott 10 millió forintot a fej-
lesztésre szabadon használhatja fel az intéz-
mény – hangsúlyozta az iskolát fenntartó ta-
polcai önkormányzat polgármestere, Császár
László.  N. Horváth Erzsébet

1991-ben Polcz Alaine közreműködésével
alakult meg a Magyar Hospice Alapítvány.
Idén október 8-ika volt a Hospice és Pallia-
tív Ellátás Világnapja. Településünkön
már tradíció, hogy ebből az alkalomból
megemlékezést tart a Mónika-M Kft. Ott-
honápolási és Hospice Szolgálat. Idén – ok-
tóber 19-én – egy szakmai nappal is kiegé-
szült a rendezvény.

A Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet új
épületszárnyában gyülekeztek a szakmai nap
résztvevői – nemcsak tapolcaiak, hanem ajkai
és sümegi szakdolgozók is. Őket Kerkai
Gyuláné, a Mónika-M Kft. Otthonápolás és
Hospice Szolgálat vezetője köszöntötte, majd
megtartotta előadását.

Rajta kívül Vass Mónika és Salamon
Andrea diplomás ápolók, Fergály Tímea
dietetikus, Paksa Edina onkológiai szakápoló
és dr. Kolonics Zsuzsanna, a Zala Megyei
Kórház onkológus adjunktusa is szólt a hos-
pice ellátással kapcsolatos témákról, a Zala

megyei tapasztalatokról, diétáról a hospice
ellátásban, a rossz hír közléséről, a fájdalmak
csillapításáról, az elmúlt hat évről. De volt
esetbemutatás is.

A közel kétórás szakmai délutánt követően
a megjelent egészségügyi dolgozók dr. Deák
Jenő emlékművénél ültették el a rákbetegeket
gondozó szervezetek virágszimbólumát, a nár-
ciszhagymákat, majd mécseseket gyújtottak.

Szennyainé Kovács Zsuzsannától, a Mó-
nika-M Otthonápolási és Hospice Szolgálat
Veszprém megyei koordinátora elmondta:
– A „Méltóság Mezeje”-program keretében
hívjuk fel a figyelmet a hospice mozgalomra,
egyben az emberi méltóság és a felelősség-
vállalás szükségességére. A nárciszhagyma
ültetése azért történik, mert a világon min-
denütt a rákbetegeket, tumorban haldoklókat
gondozó szervezetek gyakori szimbóluma-
ként használatos. Az életet, a reményt, a sze-
retetet, a ragaszkodást, a halál legyőzését jel-
képezi. Dancs István
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A legszebb látvány

Az Együttműködési Megállapodást dr. Szabó Tamás ügyvezető és Stollár
Mihály, a TISZK Társulási Tanácsának elnöke írta alá

Dr. Deák Jenő emlékműve előtt ültették el a nárciszhagymákat és gyújtot-
tak mécsest a dolgozók

Továbbképzés háziorvosoknak „Megfelelő embert
a megfelelő helyre”

Szakmai nap és nárciszhagyma-ültetés a Hospice és Palliatív Ellátás Világnapján

Láthatatlan kapocs

Láthatatlan kapocs köti össze a kisbabát és
az Őt, tejével tápláló édesanyját. A tapolcai
védőnők fontosnak tartják, hogy köszöne-
tet mondjanak azoknak az anyukáknak, akik
gyermeküket fél éves korukon túl is szop-
tatják. Ez történt október 7-én is a Tamási
Áron Művelődési Központ különtermében.

– 2003 óta tartó szép hagyomány ez –
mondta el kérdésünkre Lenner Lászlóné
védőnő. – Ilyenkor egy vidám együttlétre
hívjuk az anyukákat és gyermekeiket. Az
idén hatvan meghívót küldtünk ki, és a hirte-
len hidegre forduló, esős idő ellenére is sokan
fogadták el a meghívást. Bármennyire is tisz-
tában vannak a szülő nők az anyatej jelen-
tőségével, mégis sokan adják fel a küzdelmet,

és nyúlnak inkább a könnyen elkészíthető
tápszerekhez. Pedig azok korántsem nyúj-
tanak védelmet annyi betegség és allergia el-
len, mint az anyatej, amely biológiai jelentő-
ségén túl szerepet játszik a kisgyermek ér-
zelmi és értelmi fejlődésében is. Nem be-
szélve a szoptatás adta örömről, a kicsi hála-
telt tekintetéről, amely az anya-gyermek kap-
csolat elmélyülését segíti elő – hangsúlyozta.

A köszöntő szavak után Rompos Patrícia,
a Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusa tartott
Ringató-foglalkozást, majd rövid szakmai
előadás következett. A délelőtti program ven-
dégváró finomságok és gyümölcsök falatozá-
sával, vidám beszélgetéssel és önfeledt játék-
kal folytatódott.  Kovács Melinda

Csalánkiütés
Számos ember allergiás bizonyos ételfehér-

jére, különösen a dióban, mogyoróban, eper-
ben, tengeri halakban, rákokban találhatóra.

Néha az allergiás reakció alatt csak IgA
(immunglobulin A) aktivizálódik, és ajakduz-
zadást, zsibbadást, hányást, hasmenést ered-
ményez. De gyakrabban az fordul elő, hogy
az IgE is kifejti a hatását. Így kerül a hisz-
tamin a hízósejtekből a bőrszövetekbe és a
bőr alá. A csalánkiütést a hisztamin okozza.

A csalánkiütés hasonlít a csaláncsípéshez,
amely piros foltokkal, felhólyagzással és erő-
teljes viszketéssel jár. Eltarthat egy pillanatig,
de akár egy hétig is. Asztma, orrfolyás, ekcé-
ma is felléphet. 

Nemcsak ételek, hanem vírusok, gyógy-
szerek, növények – így a kankalin, a csalán –,
rovarcsípések, valamint nagy hideg vagy
meleg is előidézhetik. Sok esetben azonban a
lejátszódó folyamat igazi oka ismeretlen. 

Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 3. rész

Az orvosok praxisuk gyakorlása alatt is
kötelező tanfolyamokon vesznek részt,
amelyeken a vizsgaeredményeknek megfe-
lelő krediteket gyűjtenek. A Tamási Áron
Művelődési Központ egy ilyen orvoskonfe-
renciának adott helyet október 13-tól 15-ig.

A háromnapos orvoskonferencia program-
ja neves orvosok előadásaiból, konzultációk-
ból és a napok végén vizsgákból állt össze. A
főszervező dr. Hubert János háziorvos hang-
súlyozta a helyben történő képzés jelentő-
ségét, hiszen az előző 5 éves ciklusban ki-
zárólag az egyetemi városok privilégiuma
volt a továbbképzések megszervezése. A
magyar betegek tisztességes és becsületes
ellátásában lényeges, hogy az alapszintű
egészségügyben dolgozók az egyre nehezedő
szakrendelési és kórházi elérhetőségek mel-
lett korszerű tudás birtokában a betegek ér-
dekében tudjanak ténykedni – hangsúlyozta.

Dr. Mester Lajos, a Szegedi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kar
Családorvosi Tanszékének vezetőhelyettese
elmondta, hogy az egyetem és a háziorvosi
tanszék maximálisan támogatja és kezdemé-
nyezi azokat a fajta továbbképzéseket, amit a
helyi kamara képviselői, illetve a helyi házi-
orvosok indítanak. Kérte, hogy a háziorvosok
a szakmapolitikai vitákban – tehetségük és
lehetőségük szerint – vegyenek részt. Ezzel is
hozzájárulhatnak a szakma, a háziorvoslás élet-
ben tartásához, a tömeges elvándorlás lassí-
tásához.

Dr. Lestyán János, a Magyar Orvos Ka-
mara Veszprém Megyei elnöke lapunknak
elmondta, hogy mivel újra kötelezővé tették a
kamarai tagságot, ennek ellensúlyozására a
Kamara úgy döntött, hogy a megyében dol-
gozó háziorvosoknak kifizeti a képzések
részvételi díját.  FZS

Fotó: N. Horváth

Fotó: Kovács

Fotó: Dancs



A szépkorúak megbölcsülve, vidámsággal
szemükben nézik a felnövekvő nemzedé-
keket. Az Ő hosszú életükben rengeteget
változott a világ, sok születésnek örülhet-
tek és sok barátot temettek el. Sokat
tapasztaltak...

Márton Sándorné 1921-ben született. Sok
öröme volt gyermekei, unokái és dédunokái
születésében. Marika néni 90 évesen is
elmosogat, eltörölget és szívesen olvas. Az
egyéb házimunkában a menye, Ági és unoká-
ja vannak segítségére. A hallókészüléket csak
a TV-nézéshez használja. Ma is fontosnak
tartja a tájékozódást a világ dolgaiban. Az
ünnepeltet a Bartók Béla utcai otthonában
Császár László polgármester és Ughy Jenőné
aljegyző asszony Orbán Viktor miniszterel-
nök kézjegyével ellátott emléklappal, Tapolca
Város Önkormányzata nevében pedig virág-
csokorral, vásárlási utalvánnyal és a Város
Borával köszöntötték. FZS

Tapolca város és Lempäälä kapcsolata
21 évre nyúlik vissza. A szép hagyo-
mány ápolásaként 2011 októberében
23 tagú finn küldöttség tartózkodott
Tapolcán Kari Tolonen önkormányzati
képviselő vezetésével és ellátogattak a
Széchenyi István Szakképző Iskolába is.

A vendégeket Császár László, Tapolca
és Bolla Albert, Raposka polgármestere
kísérte. Szollár Gyula igazgató szeretettel
fogadta őket, majd szólt az iskola törté-
netéről, a magyar iskolarendszer sajátos-
ságairól és a közeljövőben várható válto-
zásokról.

A tárgyalások során felvetődött egy
finn szakképző iskolával való kapcsolat-
felvétel lehetősége is. Az eszmecsere
után a vendégek megtekintették az iskola
tanműhelyét, tankonyháit, tantermeit, és a
látottakról elismerően nyilatkoztak. Vége-
zetül megkóstolták a szakácstanulók által
készített és a vendéglős tanulók által fel-
szolgált magyaros ételeket. Ezt követően
a finn küldöttség vezetője és tagjai min-
den tanulónak személyesen gratuláltak,
és köszönetet mondtak a magas színvo-
nalú munkáért. NHE

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Me-
gyei Egyesülete Tapolcai Kistérségi Cso-
portja a fehérbot napi megemlékezését
október 5-én tartotta a polgármesteri hi-
vatal udvari tanácstermében.

Ma Magyarországon közel 40 ezer vak és
több százezer gyengénlátó ember él. A tapol-
cai kistérségi csoport közel 70 tagot számlál. 

Gábor Istvánné, a csoport elnöke köszön-
tőjében beszámolt a Balatonfüreden szeptem-
ber 24-25-én megrendezett reformkori napok-
ról, amelyeknek keretében az önkormányzat
a Budai-villát bocsátotta a szervezet rendel-
kezésére. Itt a látó érdeklődők teljesen lesöté-
tített helyiségben megtapasztalhatták a vak
emberek mindennapjait. Itt próbára tehették
magukat az öltözködésben, a terítésben, a sö-
tét képernyős számítógép használatban.

A tapolcai megemlékezésen Sólyom Károly
alpolgármester is köszöntötte a jelenlévőket,
majd arra kérte vak és gyengénlátó honfitár-
sait, hogy kérjék a segítséget, hiszen a látó
emberek sokszor nem gondolják végig, hogy
egy látási problémákkal küzdőnek milyen ne-
hézségei lehetnek, így segíteni is csak ritkán
tudnak.

A köszöntők után az Idősek Világnapja (ok-

tóber 1.) alkalmából egy-egy szál virággal kö-
szöntötték azokat a sorstársakat, akik elmúltak
60 évesek. Ez a fehérbot napi megemlékezés is
hozzájárult ahhoz, hogy bebizonyítsák a látók
társadalmának, látássérültként is lehet teljes
életet élni. A megemlékezésen közreműködtek
a Batsányi János Tagintézmény tanulói.    FZS
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„Feladatunk, hogy most
mi legyünk az Önök támaszai”

Ötödik alkalommal adott otthont október
15-én a Megbecsülés Idősek Otthona a La-
kó-Hozzátartozó-Dolgozó Találkozónak. A
hagyományos, bensőséges rendezvényre
idén is nagyon sok családtag, rokon érke-
zett. Jelen volt Horváthné Németh Edit al-
polgármester is.

Az „ezüsthajú” lakókat az intézmény igaz-
gatója, Nagy Judit köszöntötte. Az évsza-
kok változásához hasonlította életünket,
ahol egymást váltják a gyorsan pergő évek,
de ugyanakkor az „éretté válás korszaka, élet-
bölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal is jár”.
– Feladatunk, hogy most mi legyünk az Önök
támaszai. Nekünk, fiatalabb generációnak min-
dent meg kell tennünk, hogy Önök érezzék
megbecsülésünket, törődésünket és tisztele-
tünket – mondta.

A következő percekben először Sági István
önkormányzati képviselő méltatta az idősek
szerepét, utalva arra, hogy számára „van va-
lami megfoghatatlan misztikum abban, aho-
gyan ők tekintenek a világra a messziről ér-
kezett vándorok nyugalmával, békéjével, de
időnként csodálkozásával is”.

A történelmi egyházak képviseletében
Szabó Emőke református lelkész és Csere
Sándor kanonok-plébános is szívhez szóló
gondolatokat fogalmazott meg az ünnepel-
tekkel kapcsolatban.

A rendezvény hivatalos része után a kul-

turális blokk következett: Lombos Katalin
által betanított western tánc, a szigligeti Tán-
coló Talpak látványos műsora, majd a dolgo-
zók meglepetés előadásából megtudhatták a
jelenlévők a „4-es vasút történetét”, végezetül
a Cotton Eye Joe című számra betanult ko-
reográfiájukkal tették föl a pontot az i-re.    DI

Idén is humoros műsorral ked-
veskedtek az intézmény dolgozói

Isten éltesse Marika nénit sokáig!

Sorstársak

„Nézd meg, éld át a vak ember egy napját!”

Korszakok nyomában

Táncvarázs

A Tapolcán működő BellyFlame Hastánc-
csoport művészeti vezetője és koreográfusa
Zaraa (Török Anna).

A tehetséges, ezüstminősítésű táncos-kore-
ográfus 2011-ben több szakmai elismerésben
is részesült. Az október 15-én megrendezett IV.
Westoriental Dunántúli Hastáncfesztivál és Ver-
senyen profi szóló kategóriában I. helyezést,
csoportos kategóriában III. helyezést ért el.
Elnyerte a Fehér Rózsa Vándordíjat is.

Gratulálunk!  NHE

Finn vendégek a
tapolcai iskolában

Százkét éves lenne... – Tóth László tanító és párja emlékére
Ma lenne százkét éves apai nagyanyám, a
madárcsontú, törékeny asszony, aki fiata-
lon Tapolcára, a dunántúli kisvárosba ke-
rült, miután a család fél vagyona szó sze-
rint elúszott a Balatonon. A fonyódi ven-
déglátós família a viharos tavon hajózva
költözött, de az értékes bútorok javarésze
nem ért partot.

A Fő téri ház udvarában több család élt,
apám játszótársakra és pótnagymamára lelt az
ott élők között. Szükség is volt erre, hiszen
nagyanyám látástól vakulásig dolgozott a
helyi bankfiókban. Nagyapámat, a kisvárosi
tanítót mindenki jól ismerte, régi tanítványai
idős korában is megállították az utcán hogy-
létéről érdeklődve. Sokszor kérdezte tőlem:
„Kisunokám, ki volt ez? Nem ismertem fel...”.

Apámat is ő tanította. Az intőket előre gyár-
tott cédulákra írta fel, ha apám nem tudta a lec-
két, kitöltött egyet és leszalajtotta vele nagy-
anyámhoz aláíratni. Szegény ilyenkor össze-

csapta a kezét: „Jaj, Öcsikém, mit csináltál
már megint?”

Apám naphosszat rúgta a bőrfocit a ház
tágas udvarán, a magas kőfalon tompán puf-
fant a labda. Az emeleti lakók ilyenkor fel-
hangosították a rádiót, déli harangszó és hús-
leves illat kúszott az érzékszervekbe. Apám a
játékba feledkezve mit sem törődött a készülő
ebéddel, nagyanyám a konyhaablakon át nyom-
ta kezébe a frissen sült fasírozottat. A kisgye-
rekkori áramütésből csodálatos módon felépü-
lő fiát maximális anyai aggódással vette körül.
Fáradozása nem volt hiábavaló. Apám vékony
testalkatú, de makkegészséges felnőtté vált.

Hétvégeken a család gyalogszerrel a „gu-
miúton” a szőlőhegyre járt. Egy-egy kiadós
eső után a földút cuppogós sártengerré válto-
zott, innen kapta gúnynevét. Ez azonban nem
tántorította el őket. A hegyi kispince udvarán
gyakran összegyűlt a rokonság. A kőorgonák
alatti tisztásról figyelték és várva várták a

hegyre felfelé igyekvő kedves ismerősöket.
Lenyűgöző kilátás nyílt a környező hegyekre,
az udvaron farönkökön ülve poharazgattak, a
kosarak mélyéről szalonna és friss kenyér is
előkerült. Úgy hiszem, nagyanyám a hétköz-
napi robotot itt tudta valamelyest kipihenni.

A hatvanas években német turistacsoport ve-
tődött borospincéjük felé, nagyszüleimtől útba-
igazítást kérve. Az évek során mély barátságot
kötöttek az egyik családdal, így apámra és nő-
vérére kiskamaszként hamar ráragadt a német
nyelvtudás. Hosszú évekig oda és viszont láto-
gatták egymást, sok fénykép őrzi a közös kirándu-
lások kedves emlékét. Nagyanyám kiváló főzt-
jét és vendégszeretetét talán soha nem felejtik.

Néha nagyapámmal kettesben kirándulá-
sokat tettek az erdélyi hegyvidéken és nyug-
díjasként szívesen töltöttek néhány hetet a
Balaton üdülőhelyein.

Nagyanyám hatvanéves korától már gyak-
ran betegeskedett, látása megromlott. Csendes

lénye méltósággal viselte a nehéz időszako-
kat, felgyógyulásának mindig örültünk. Idős-
korában is örökké mosolygósan fogadta láto-
gatóit a kis fotelban ülve, élénk érdeklődése
és friss gondolkodása haláláig nem hagyta el.
Hajnali órákban, ha nem jött álom a szemére,
a kis zsebrádiót füléhez szorítva tájékozódott
a világ eseményeiről. Amikor már nehezére
esett az olvasás, hangoskönyveket hallgatott,
a klasszikus regények voltak a kedvencei.
Kilenvennégy évesen, egy szokatlanul meleg
koratavaszon ment el közülünk.

Eljött újra szeptember vége, apám ül a ve-
randán, az őszi napfényben hunyorogva me-
red a távolba. Előtte a megszokott üvegpohár-
ban délutáni kávé gőzölög. Tudom, hogy az
ősz a kedvenc évszaka, csak ilyenkor sötét-
kék a Balaton vize. Tudom, hogy imádta a
nagyanyámat. Ma lenne százkét éves. A kerti
virágokból csokrot szedünk, emlékezni me-
gyünk a régi temetőbe.             Tóth Andrea

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

Fotó: Füstös



„Használtcikkekre szakosodott, elsősor-
ban magánemberek közötti árucserére
szolgáló piacforma” – ez is egy meghatáro-
zás a sok közül a bolhapiac címszóra. 

Városunkban október 1-jén indult hódító
útjára a helyi Piac és Vásárcsarnok fedett ré-
szében. Már az első alkalommal sok volt az
érdeklődő, de vásárló is szép számmal akadt.

A rendezvény ötletgazdájának, Varga-
Gelencsér Viktóriának neve már jól csenghet
azok számára, akik rendszeres látogatói a
gyermekholmi és babaruha börzéknek. Ő
szervezőként is a helyszínen volt.

– Valóban részt vettem a szervezőmun-
kában, de a Tapolca Kft. égisze alatt működik
a bolhapiac. Hagyományt szeretnénk terem-
teni e rendezvényből. Sok érdeklődő megfor-
dult itt, bizonyára olyanok is voltak, akik csak
körülnéztek, de kevesen távoztak üres kézzel.

Utalt rá, hogy annak idején a börze is ki-
csiben kezdte; lassan a rendezvénycsarnok is
kicsinek bizonyul. A régiségek, gyűjtemé-
nyek, könyvek között bő volt a választék, de
sok használati tárgy is gazdára talált.

Mint megtudtuk, a rendezvény minden
hónap első szombatján látogatható 7 és 12 óra
között.  Egy zsibvásárban is érdekeket illene
egyeztetni akkor, amikor alkuról beszélünk.

Az ötletgazda szeretné, ha mindez normális
határokon belül történne. – Akik idehozzák a
portékájukat, jó szívvel és szándékkal teszik.
Tisztában vannak vele mit ér, ehhez igazítják
az áraikat. Természetes, hogy a piaci élet
velejárója az alku, de lényeges, hogy mindez
etikus keretek között menjen végbe. 

Dancs István

130 újrahasznosított műanyagból ké-
szült komposztáló edényre és aprítógépre
nyert több, mint 5 millió forintot a Ta-
polcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye
egy komposztálást népszerűsítő pályáza-
ton. A projektindításra október 1-jén ke-
rült sor.

– A Kertvárosi Tagintézmény a környe-
zetvédelem és a természet megóvását már
korábban a zászlajára tűzte – fogalmazott
Frang Lászlóné, a Tapolcai Óvoda vezetője,
majd hozzátette – korábban már madárbarát
programokban vettek részt, van gyógynö-
vényes kertjük. 

A „Mintaprojekt Tapolca Kertváros zöld-
hulladékának komposztálására” KEOP-
6.2.0/A/11-2011-0056 számú pályázat kere-
tében délelőtt előadásokkal, bemutatókkal
és az átadásra kész eszközökkel várták a
komposztálás iránt érdeklődőket.

A komposztáláshoz szükséges eszközö-
kön kívül a hasznos információkat ötletes
kiadványok formájában haza is vihették az
érdeklődők. Természetesen az óvodában is
marad néhány komposztáló edény és aprí-
tógép, hogy a gyerekek közreműködésével
az udvar növényzetének megfáradt levelei-
ből mesterséges humusz, azaz komposzt
keletkezzék.      FZS
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Tapolcának szüksége van a bolhapiacra Komposztáljunk!

Az Országos Könyvtári Napok (október 3-
9.) keretében a Wass Albert Könyvtár és
Múzeumban is tartalmas, színvonalas ren-
dezvényekkel várták a kultúra iránt fogé-
kony gyermekeket és felnőtteket. 

A rendezvénysorozat első napján telepü-
lésünk kortárs irodalmi személyisége, Németh
István Péter új kötetének (A tapolcai kistér-
ség kistükre) bemutatójára került sor. Másnap
a Kíváncsiak Klubjában a varázslatos termé-
szetről esett szó.

Október 5-én zsúfolásig megtelt a könyv-
tár I. emeleti nagyterme, ahol dr. Boldizsár
Ildikó meseterapeuta értékes előadásának le-

hettek hallgatói a megjelentek. A szakember,
aki már 28 éve él a hivatásának, a Metamor-
phoses Meseterápiás Módszerével egyedülál-
lóan gyógyít jelenleg a világon a tavaly szep-
temberében nyílt Meseterápia Központjában.

- Az emberek elveszítették a komplex böl-
cseleti anyaggal az élő kapcsolatot. A mese
azonban segíthet, hogy a „kővé vált” állapo-
tunkat élővé varázsoljuk vissza - fogalmazott
az elismert meseterapeuta, aki emellett író,
szerkesztő és etnográfus is egyben.

Október 6-án a Baba-mama Klub tagjai
gyűltek össze egy zenés délelőtti foglalkozás
erejéig, ahol – stílszerűen – ölbéli mondóká-

kat osztottak meg egymással. Délután pedig a
„Mesén innen, mesén túl” címet viselő prog-
ram vette kezdetét, amely egyben a második
osztályos nebulóknak volt a klubnyitó fog-
lalkozása. Október 7-én a Nagycsaládosok
Tapolcai Egyesületének tagjai, azaz hat csa-
lád gyűlt össze, hogy egy tudáspróbán mérjék
össze szellemi erejüket. A zsűrinek (Nagy
Eörsné, Hangodi László, Németh István
Péter) sem volt könnyű dolga, de a vetélkedő
végén senki sem távozott üres kézzel. 

Az egyhetes rendezvénysorozat utolsó nap-
ján, a Könyves Vasárnapon az intézmény rend-
kívüli nyitva tartással várta az érdeklődőket. DI

Könyvbemutató, vetélkedő és „mesés” előadás

Ne feledjék: november 5-én 7-12 óra
között ismét bolhapiac!

Fotó: Dancs

Csák Józsi bácsit 95. születésnapján köszöntötték

Fotó: Füstös

Bajba jutott adósok részére
A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület díjmentesen  biztosít ta-
nácsadói, mediációs lehetőséget a fizetési
nehézségekkel küszködő lakosság részére te-
lefonon és interneten keresztül. 

Dunántúli referens: 
+36-70/432-8867

fogy.ved.dunantul@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Jelentkezzen a fenti elérhetőségeken!

KÖZLEMÉNY

Családi délután
a Tamási Áron Művelődési Központban

november 22-én 16.00-18.30 
Játszóház kisebb gyermekeknek (0-6

éves korig): életkori sajátosságoknak meg-
felelő fejlesztő játékokkal, eszközökkel. 

„Észnél vagy?”: Képességfejlesztő- és
logikai társasjátékok asztaloknál. 

Varázshangok zenebölcsi 0-3 éveseknek: Ze-
nés-mozgásos fejlesztő gyakorlatok, mondóka-
tanulás és hangszerekkel kísért közös éneklés. 

Varázshangok zeneovi óvódásoknak és
kisiskolásoknak: Hangszeres és mozgásos
játékokon alapuló fejlesztő foglalkozás
tibeti hangtálakkal kiegészítve

A programokon való részvétel díjtalan!

Varázshangok 

A Tamási Áron Művelődési Központban
tartották – október 18-án – a kistérség
nyugdíjasai hagyományos idősek napi
ünnepségüket. Az intézmény nagyterme,
mint minden esztendőben, ezúttal is zsú-
folásig megtelt.

Az ENSZ 1991-ben október 1-jét nevezte
ki az Idősek Világnapjává. Ezt az alkalmat
ünnepelte a Tapolcai Kistérség Nyugdíjas
Érdekvédelmi Egyesülete. Elsőként Siposné
Dr. Kiss Gizella, az egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket.

A rendezvényen Császár László, mint
Tapolca Város polgármestere és a kistérség
elnöke mondott ünnepi beszédet, hangsú-
lyozva, hogy a magyar társadalom közel 20
százaléka ebbe a korosztályba tartozik. Nem-
csak egy napig kellene ünnepelni az időseket,
hanem az élet mindennapi részévé kell tenni
a velük való foglalatosságot. Köszöntője után
egy-egy csokor virágot nyújtott át a kistérség
szépkorú polgárainak. 

A szervezők műsorral is készültek. Takács
Péter és Gelencsér Dávid általános iskolások
Markos-Nádas Katonadolog című kabaré-
jának átdolgozásával nevettették meg a nagy-
szülők korosztályát, majd a Csobánc Népdal-
kör egy népdalcsokorral köszöntötte az idő-
seket. Végül Havasi Gábor énekelt örökzöld
slágereket. FZS

Az idős emberek
hónapja: október

A szépkorúak a II. világháborút és az azt
követő történelmi eseményeket személye-
sen élték át. Ezekről a fiatal nemzedék már
csak könyvekben olvashat, visszaemléke-
zésekből ismerhet.

Így volt ez Csák József esetében is, aki
még a királyság idején született, megjárta a II.
világháborút és átélte '56-ot. 95. születésnap-
ján derűvel szemében emlékezett vissza a ré-
gi időkre. Ez alkalomból Horváthné Németh
Edit alpolgármester és Sági István, a körzet
önkormányzati képviselője köszöntötte az

ünnepeltet a Dr. Somogyi József Idősek Ott-
honában. Dr Somogyi Katalin, az intézmény
vezetője elmondta, hogy nagyon sokat számít
a családi kötődés az otthonban lakó idős em-
bereknek. Józsi bácsit mindennap megláto-
gatja a lánya, Éva, és az unokái is rendszere-
sen felkeresik. Az ünnepelt összesen 6 unoká-
val és 2 dédunokával büszkélkedhet.

A szépkorúak Orbán Viktor miniszterelnök
aláírásával ellátott emléklapot, utalványt, vi-
rágcsokrot és a Város Borát kapják ajándék-
ba. Isten éltesse őket sokáig!                  FZS

Megbecsülés és tisztelet a szépkorúaknak

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy lét-
számban vettünk részt ezen a városi meg-
mozduláson, hogy diákjainkban ezzel is tu-
datosítsuk a környezetvédelem fontosságát.

Az iskola 40 fős csapata indult útnak, diá-
kok, szülők, tanárok egyaránt, hogy biciklihá-
ton megkerülje a Csobáncot. 

Az utat Diszelben néhány finom falat ere-
jéig félbeszakítottuk, és az alkonyatban, a
naplementében gyönyörködve kerekeztünk
vissza Tapolcára. Remélem, jövőre is ilyen
kellemesen és eredményesen zárjuk majd az
autómentes napot.             BK

Autómentes nap 
a katolikus iskolában



Szeptember 30-án Budapesten
európai kadet körversenyt ren-
deztek, melyen 21 ország több
mint kétszáz vívója vett részt,
köztük az SzL-Bau Balaton
Vívóklub fiú párbajtőrözői is.

Az első forduló után 164-en
maradtak, és kerültek fel a direkt
kieséses táblára. Csák Marcell a
forduló után a 30. helyen vég-
zett, így kiemeltként először a
64-be jutásért vívott és nyert a Vasas ver-
senyzője, Bús ellen 15:8-ra. Utána sorsdöntő
mérkőzésen az ukrán Saprykint nagyon szo-
ros küzdelemben verte 15:14-re. Majd a har-
madikként kiemelt szlovák Steissel nem bírt

Marci, és kikapott 15:13-ra. A
nyolcas döntőbe jutásért már
nem hibázhatott, ha döntőbe
akart kerülni.  Először az olasz
Trivellit verte 15:13- ra, majd
két „sima” asszót tudhatott ma-
ga mögött: a svájci Müller-
Nielabát 15:7, 15:8 arányban az
ukrán Zelenskiyt győzte le. Ezt
követően pedig egy rendkívül
feszült, kiélezett találkozón egy

találattal (15:14) bizonyult jobbnak a román
Raducánál. A négy közé jutásért már nem bírt
a német Belmannal, és kikapott 15:10-re. Így
végül az előkelő 6. helyezést érte el. 

(Forrás: Napló)

Parapatics Andreát, a nagy sikert arató
Szlengszótár szerzőjét már nem kell bemu-
tatnunk a Kedves Olvasónak. Arról vi-
szont, hogy hamarosan nyelvészdoktor
lesz, tőlünk értesülhetnek először.

– Milyen elvárásoknak, feltételeknek kell
megfelelni ahhoz, hogy nyelvészdoktor
legyél?

– A doktori fokozatszerzés folyamata az

utóbbi évtizedben megváltozott. Az ELTE
Nyelvtudományi Doktori Iskolájában először
egy hároméves képzés során magasabb szin-
ten újratanuljuk valamennyi nagy tudomány-
ágat a nyelvészeten belül, továbbá műhely-
munkákon, szemináriumokon veszünk részt.
A három év alatt legalább három tudományos
előadást kell tartanunk és legalább három
saját tanulmányt kell publikálnunk, emellett
további krediteket kell gyűjtenünk egyéb
tevékenységekkel: ez lehet terepmunka (ese-
temben nyelvjárásgyűjtés), kötetszerkesztés,
konferenciaszervezés, tudományos ismeret-
terjesztés, oktatási segédlet összeállítása stb.
Ha ez mind megvan, szigorlatot kell tennünk
három választott nyelvészeti tudományágból
a doktori bizottság előtt, majd ezután leg-
később két évvel be kell nyújtanunk és nyil-
vánosan meg kell védenünk a kb. 200 oldalas,
saját kutatási eredményeket is felmutató disz-
szertációt.

– Milyen kutatási területet választottál, és
miért éppen azt?

– Kutatási területem a nyelvészeten belül a
szocio-lingvisztika. Ez egy úgynevezett „kö-
tőjeles” tudományág: neve is jelzi, hogy nem
pusztán „A Nyelvvel” foglalkozunk az író-
asztal mögött vagy a könyvtárakban kutakod-
va, hanem a nyelvet beszélő, használó tár-

sadalommal, azaz az emberekkel is. Erről
szólt életem első egyetemi előadása is, és
egyelőre úgy tűnik: hosszú távra meg is
fogott. Fiatalként és gyakorló pedagógusként
pedig adta magát, hogy ezen belül a szlenggel
foglalkozzam. 

– Az előző interjúban szó volt arról, hogy 
a szlengszótár „továbbíródik”. Hol tartasz
vele?

– Noha nagyon érdekes volt már hallgató
korom óta gyűjteni a szlengszókincs elemeit,
doktori kutatásom már nem erre koncentrál,
hanem a szleng elsődleges és legfőbb (de
nem kizárólagos) használóinak: a közép-
iskolás diákoknak a szleng használatához
fűződő attitűdjeire, beállítódásaira. Emellett
viszont nincs időm egy újabb szlengszótár
összeállítására. Az új szavakat természetesen
változatlanul felírom, de félő, hogy mire el-
jutnék a megjelentetésükig, nagy részük már
el is tűnne a nyelvből. Szavak viszont mindig
keletkeznek – csupán a kiadó türelmében kell
bízni.

– A kolozsvári nyelvészkonferencia –
amelyen Te is előadó voltál – milyen céllal
jött létre? Az előadók szabadon választhattak
témát? Te miről tartottál előadást?

– Ez év augusztusában Kolozsvárt rendez-
ték meg a VII. Hungarológiai Kongresszust,

amelyen ötévente minden olyan tudományos
munkát folytató oktató, kutató stb. találkozik,
aki a magyar nyelv valamely aspektusával
foglalkozik. A kongresszus egy hete alatt
reggeltől estig párhuzamos szekciókban ad-
tak elő néprajzkutatók, történészek, irodalmá-
rok, színház- és zenetörténészek, nyelvészek,
filozófusok, de még építészek is, valamint a
magyar nyelv tanításának módszertanával
foglalkozók. A konferenciát az tette nemzet-
közivé, hogy a világ minden tájáról érkeztek
ezek az előadók, és külön érdekességét adták
a rendezvénynek azok a résztvevők, akik kül-
földiként tanítanak hazájukban külföldieknek
magyart mint idegen nyelvet. Így minden
nyelvi akadály nélkül beszélgethettünk fin-
nekkel, franciákkal vagy éppen japánokkal, 
s természetesen a hazai és határon túli ma-
gyar műhelyek képviselőivel. Előadásomban
a fent említett doktori kutatás néhány ered-
ményéről számoltam be: arról, hogy Sopron-
tól Békéscsabáig és Pécstől Debrecenig ha-
sonlóképpen gondolkodnak a középiskolások
a szleng használatához fűződő kérdésekről –
például csupán negyedük kívánna leszokni a
szlenges beszédről, holott saját bevallásuk
szerint háromnegyedüknek kicsúszott a
száján már akkor, amikor kerülni próbálta.

N. Horváth Erzsébet
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FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK - AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A tapolcai gimnáziumból a nyelvészdoktori címig

Fotó: Internet

Csák Marcell hatodik lett

Gratulálunk!

Fotó: Iskola

Szeptember 26-án a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat által rendezett megyei atlé-
tikai versenyen iskolánkból 16 fő mutatta
meg tudását.

A gyerekek távolugrásban, magasugrásban,
60 m, 100 m, 2000 m-es futásban, illetve
4x100 m-es váltófutásban képviselték iskolá-
jukat. A több száz induló diák közül a hatodik
osztályosokból álló fiú váltófutók (Bogdán

Bálint, Bicsérdi Bálint, Pál Krisztián Marcell,
Ludvig Tamás) harmadik, a hetedik osztályos
fiúk váltófutói (Buzás Miklós, Kónya Roland,
Németh Ádám, Fekete Balázs) és a lány váltó-
futók (Bán Ramóna, Hoffmann Ágnes, Horváth
Csenge, Ménes Maja) hetedik helyezést értek
el. Az ötödikes fiú váltófutók (Németh Ádám,
Sötét Áron, Zsikla Péter, Varga Bence) a nyolca-
dik helyezéssel térhettek haza. Bertók Katalin

Tapolcai katolikus iskola
a veszprémi Köztársaság Kupán

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum még
2005-ben csatlakozott a HUNRA (Hun-
garian Reading Association – Magyar Ol-
vasástársaság) felhívásához, azóta minden
esztendőben megtartja a Népmese Napját,
amely a sikerre való tekintettel a tavalyi
évtől Népmese Hetére bővült. 

Szeptember 26-30-ika között mintegy há-
romszázan osztották meg a kedvenc történe-
tüket. Külön is érdemes szólni arról, hogy az
óvodások, iskolások mellett számtalan felnőtt
(sokan visszatérő vendégként) is veszi a fáradt-
ságot, és elmondja kedvenc meséjét. Az idei
esztendőben kisebb létszámú csoportokat fo-

gadott a könyvtár, így nagyobb volt a figye-
lem, bensőségesebb a hangulat. Nagy sikert
aratott a király- és királynőválasztás is. 

A helyi gyermekeken kívül nemesgulácsi
ötödikes diákok és zalahalápi ovisok is csat-
lakoztak a Népmese Hetéhez. A bátrabbak
fölolvastak, a többiek hallgatták. Különleges-
ségként hatott egy Ajkáról érkezett idős néni,
aki „Az én mesém” pályázat díjával is büsz-
kélkedhetett.

Üres kézzel senki sem távozott, sőt, a me-
semondókon kívül az is kapott ajándékot, aki
jól válaszolt a hallott mesével kapcsolatos kér-
désre. Dancs István

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évre is csatlakozott a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, hogy anyagi támo-
gatást nyújtson a kedvezőtlen szociális körülmények között élő hallgatóknak, ill. hallgató
jelölteknek. A támogatást igényelhetik a már jelenleg is felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatók (A típus), valamint a felsőoktatási intézményekbe felvételt még nem nyert érettsé-
gizett, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolai tanulók, akik tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben kívánják megkezdeni felsőoktatási intézményben (B típus). 

Az ösztöndíjat kizárólag pályázat útján lehet elnyerni. 
A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Általános Igaz-

gatási Irodája nyújt. A pályázatok részletes kiírása a Polgármesteri Hivatalban a hirdetőtáb-
lán is megtalálható. A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 

A benyújtási határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. 
Császár László polgármester

Alkotmány úti ovisok a Népmese Hetén

Fotó: Dancs

Mesét hallgatni és mondani is jó!

FELHÍVÁS



40 évvel ezelőtt, 1971 szeptemberében  jött
létre Tapolcán az önálló zeneiskola. 

A jubileumi évforduló alkalmából nagysza-
bású ünnepségsorozatot rendezett a Járdányi
Pál zenepedagógus nevét viselő intézmény
október 14-én. A programsorozat a zeneisko-
la falán elhelyezett Járdányi Pál-dombormű
koszorúzásával kezdődött, majd a Városi
Rendezvénycsarnokban nyílt iskolatörténeti
kiállítást – fotókkal, újságkivágásokkal és
dokumentumokkal – bemutató tárlatot Császár
László polgármester nyitotta meg. Hangsú-
lyozta, hogy a zeneiskola fontos szerepet tölt
be nemcsak a város kulturális életében, de jó
hírünket viszik szerte Európába is. Itt jelen-
tette be, hogy a „születésnapos”  intézmény-
nek a polgármesteri keretéből, szabad fel-
használásra 400.000 Ft-ot adományoz.

A megnyitót követően a nagyszámú kö-
zönség izgalommal vegyes érdeklődéssel
foglalt helyet a lelátókon, hogy részese le-
gyen annak a különleges zenei élménynek,
amelyet a Meghívó kínált.

A meghívott vendégeket, köztük – 
id. Navracsics Tibort – a Batsányi János Gim-
názium 40 évvel ezelőtti korszakának igaz-
gatóját, akinek jelentős szerepe volt abban,
hogy az önálló zeneiskola létrejött – és a
közönséget Péni Béla, a zeneiskola jelenlegi
igazgatója köszöntötte, majd rövid áttekintést
adott az intézmény elmúlt 40 évéről.

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntőjében a zene em-
berformáló erejéről szólt. Arról, hogy a zene
mindenkit megérint, ha szívből szól. A
Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak hozzáál-
lása, kimagasló pedagógiai tevékenysége
nyomán már sok-sok csoda született az in-
tézmény falain belül és azon túl is. Az elis-
merések, kitüntetések, a volt növendékek si-
kerei a példát adó befektetett munka gyümöl-
cse – mondta. – Köszönet ezért az áldozatos
munkáért az önálló iskola első igazgatójának,
Borsányi Gábornak, a volt és jelenlegi taná-
roknak és mindazoknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy a zeneiskola fejlődése az elmúlt
évtizedek alatt is töretlen maradhatott.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, mint az intézmény volt klarinétos nö-
vendéke – személyes élményeit is megosztva
a jelenlévőkkel – mondott ünnepi megnyitót.

– Egy jó beszédhez elengedhetetlen, hogy
a szónok kellő távolságot tudjon tartani a be-
széd témájától, és tárgyilagosan, látszólag
szenvtelenül, kevés érzelemmel tudjon be-
szélni. Jelen esetben nekem nehéz kellő tá-
volságot tartani, hiszen itt, ahol most állok,
akkor, amikor  még itt laktam Tapolcán, egy
rét volt. Pár lépéssel innen nőttem fel, éppen
1971-től költöztünk a szomszédban lévő gim-
názium épületébe az Iskola utcából. És való-

ban volt egy rövid, múló epizódja az életem-
nek, amikor klarinétosként a zeneiskolába
jártam. Péni Béla igazgató úr mutatta is, hogy
az előtérben lévő kiállítás egyik tablóján
„múzeumi tárgy” lett belőlem, azaz, mint az
egyik verseny helyezettjének, ott szerepel a
nevem – mondta dr. Navracsics Tibor.

Majd köszöntőjének következő részében
arról beszélt, hogy az elmúlt 40 év azt is meg-
mutatta, hogy a Tapolcán és a Tapolca kör-
nyékén élők sokat tettek azért, hogy ne csak
egyszerű polgárok, hanem művelt polgárok is
legyenek. – Ezt tartom a legfontosabbnak –
hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. – So-
kat tettek azért, hogy a zeneiskola őrizhessen
egy darabka civilizációt a nehéz időkben is, a
jó időkre félretéve. Mert a zeneiskola, – itt is
és másutt is – hozzáad a civilizációhoz, a mű-
veltséghez, a kulturáltsághoz. Különösen fon-
tos ez akkor, amikor mindenhonnan – TV-ből,
rádióból, újságokból, baráti társaságokból a
könnyebb útra, a népszerűbbre csábítanak
bennünket. Amikor folyamatosan azt halljuk,
hogy halálosan fáradtak vagyunk, ezért ránk
fér egy kis kikapcsolódás, hogy rengeteget
dolgozunk, ezért megérdemeljük a pihenést,
hogy annyira el vagyunk csigázva, hogy ne-
künk a szabadidőben már nem szabad, hogy
jusson idő a zenére, olvasásra, hangverseny-
re, színházra, azaz azokra az értékeknek,
hagyományoknak és szokásoknak az ápolá-
sára, amelyeknek jövőjük van. Márpedig ezt
a jövőt közvetíti a zenetanulás, a zeneiskola.
Évről-évre itt nő fel egy-egy nemzedék, amely-
re oda kell figyelni, amelyet zeneiskolába kell
járatni. Áldozatot kell vállalni, hogy a jövő
megmaradjon a számára. Óriási felelősség
hárul a zeneiskolában oktató tanárokra. Nem
is kívánom a felelősség alól felmenteni őket.
Ugyanis nagy tévhite korunknak, hogy a fe-
lelősség nyomasztó és káros. Szerintem a
felelősség felszabadító érzés, hiszen annak az
ígéretét hordozza, hogy amit ma cselekszünk,
ha jól tesszük, akkor azt a jövő viszonozza.

A zeneiskola, az a tanár, aki tanít, a szülő,
aki odafigyel a gyermekére, vissza fogja kap-
ni ezt a figyelmességet a gyermek művelt-
ségében, a művelt felnőttben és a művelt tár-
sadalomban. Éppen ezért Tapolca történeté-
nek az egyik legjelesebb alfejezete a zene-
iskola története. Azok, akik életre hívták a
zeneiskolát – akár októként, akár szülőként –

nemcsak azt tudják, hogy hol van, de igénylik
is a zene által nyújtott műveltséget, és ezzel
egy kicsit az emberiséget is megmentik. Hi-
szen nem a gazdasági válságtól kell félteni,
nem attól kell félni, hogy nem lehet megélni,
hanem attól, hogy elveszítjük minden mű-
veltségünket. Attól kell félni, hogy elfelejtünk
udvariasak lenni, kulturáltak lenni, hogy elfe-
lejtünk hinni a jövőben, hogy elfelejtjük azt,
hogy Tapolcának, Veszprém megyének, a Du-
nántúlnak, Magyarországnak, Közép-Euró-
pának és az egész világnak van jövője.

Márpedig  ezt a jövőt közvetíti a zene.
Szeretném megköszönni mindenkinek,

aki hozzájárult ahhoz, hogy a tapolcai ze-
neiskola fennmaradjon. Isten éltesse a zene-
iskolát, az itt tanító pedagógusokat, az ide-
járó gyerekeket – fejezte be ünnepi köszön-
tőjét dr. Navracsics Tibor.

Az ünnepi köszöntőt követően Járdányi
Gergely Liszt-díjas bőgőművész – az intéz-
mény névadójának fia –, Baranyai László
Liszt-díjas zongoraművész és Bogányi Gergely
Kossuth-díjas zongoraművész léptek a szín-
padra, hogy varázslatos élménnyel ajándé-
kozzák meg a hálás közönséget.

– Csodálatos volt a koncert, csodálatos 

a közönség. A művészek két ráadásszámot 
is adtak. Ők is boldogan mentek haza. Ilyen
volt ez a csodálatos zenei est – mondta a hang-
verseny végén dr. Navracsics Tibor.       NHE
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ÜNNEPELT A ZENEISKOLA

„Isten éltesse a zeneiskolát, az itt tanító pedagógusokat, az idejáró gyerekeket!” 

– Tudod, azon a hangversenyen, a zeneis-
kola negyvenéves jubileumán, ahol Bogányi
Gergely, Baranyay László zongorázott,
Járdányi Gergely pedig a bőgő szépséges
hangját mutatta be, sok minden történt...
Így kezdené beszámolóját egy résztvevő
levelében barátjának, Pestre. De…

Kezdjük a zenével. Mozart két zongorára
írt szonátáját szólaltatták meg először. A tanár
Baranyay László és volt tanítványa, Bogányi
Gergely zongorázása a háromtételes szép da-
rabot az idősebb művész elképzelése szerint
érzelmi kitörések nélkül, klasszikus tiszta-
ságában játszotta el. Pedig a rondóritornelek
erősebb accentusokra csábították Bogányi
Gergelyt, látszott el-elmosolyodó arcán. Ez-
után Liszt parafrázisa, dallamfeldolgozása kö-
vetkezett, a legtökéletesebb operából, a Don
Juan-ból. Az ismerős Mozart-dallamok fel-
felbukkanása e darabban a zenei szép példája
volt. A technikai részeknél viszont a zongo-
ristából kitört a zene démona. Az már több
volt, mint zene, az technikai bravúrt nyújtott.

Ilyen lehetett Paganini, az ördög hegedűse.
Hogy abból a hangviharból ki mit vitt haza,
nem tudom. Ördöngős volt a zongorista, mi-
kor legyőzve a liszti nehézségeket, technikai
tudását mutatta be.

A szünet után Baranyay László két híresen
szép Liszt-darabot nyújtott át, a Szerelmi
álmokat és a Mefisztó keringőt. A tanár átélt,
lehiggadt, előadói stílusa megragadó volt. Ez-
után újra a két zongoráé lett a szerep, mert
Liszt kétzongorás előadási darabja következett.
A hangütést újra Baranyay László elképzelé-
se diktálta. Mintaszerű összjátékkal. Befejezé-
sül Brahms magyartáncai hangzottak el, négy-
kezes előadásban, elmaradhatatlan hatással.

Liszt, mint Bogányi Gergely éreztette, egy
zongorán igyekezett zenekari tömörséget
elérni. Négykezesnél ez hangzásilag lehetsé-
gesebb, de a két játékos egymást akadályozza.
Két hangversenyzongora viszont már nagy zajt
képes csapni, csak a két játékosnak kell egyfor-
mán felfogni az előadott darabot. Más szóval,
figyelni kell egymásra és az érettebbet követni.

A zenészek. A nagybőgőből modern és mé-
gis szép dallamot és bársonyos hangzást igazi
művész képes előcsalni. Járdányi Gergely az.
Úgy érezhette a hallgató, rejtett tonalitás és a
hangszer bűvös hangja biztosítja a hatást. A
két zongorista tanár és tanítvány viszonyból
lépett a pulpitusra. Tíz évig tanult ott Bogányi.
Két zongorán egyénieskedni nem lehet.
Baranyay László a zenei szép letisztult for-
máját adja, egyéni accentusok nem zavarják
klasszicitását. Azonban az elért technikai
bravúrszint a tanítványon – amikor egyedül ad
elő – már megmutatkozik. Bogányi Gergely
virtuozitása elképesztő. Annyira uralja ké-
pessége az egyéniségét, az pedig hangszeres
technikáját, hogy – mint a parafrázis végén –
már szinte groteszk testhelyzetekben, maxi-
mális erővel zongorázik. Ahogy néztem, a ko-
rabeli Paganini-rajz jutott eszembe róla.
Tanára nem emeli el kezét a billentyűkről,
Bogányi magasról csap le, erővel és len-
dületesen, ami egész karján végigterjed, sőt
több irányba kitéríti. Vagy ez kissé már a

szemeknek szól?
A ráadás előadása mindkét zongoristának

láthatóan jókedvű zenei élvezetet nyújtott. És
ha beleláthatnánk a hallgatóság lelkébe, nem
tudom, ott nem a magyartáncok dallamaival
találkoznánk-e? Úgy éreztem, a közönség
nagy érdeklődése ugyan személyének szólt,
ki is elégítette a produkció, de a bensőséges
dallamok a zeneszeretőknek, a hallgatóknak
érték el szívét. Abban viszont kisebb része
volt Bogányi Gergelynek.

Mit vittem haza? Meggyőződést, hogy a
zenei szép előcsalogatásának nem a virtuo-
zitás az első feltétele. A félelmetes technikai
tudás eltereli a figyelmet a bensőségességről,
dallamvilágról és a látvány felé téríti el azt.
Természetes, a hangszert uralni kell, és a re-
pertoirt is meg kell szerezni. A fiatal Bogányi
fejében teljes Chopin-életmű és vagy ötven
zongoraverseny áll készenlétben a megszóla-
lásra. Amikor a lobogó fiatalos tüze lehiggad,
a világnagyság felé még jobban kitárul az
útja. Dr. Sáry Gyula

Azon a hangversenyen...

Járdányi Gergely bőgőjátékát
Bogányi Gergely kíséri zongorán

Fotó: N. Horváth

Dr. Navracsics Tibor, Péni Béla és
Őri Jenő a kiállítás megnyitóján

Fotó: N. Horváth

A megye és a város is tisztelgett a
névadó emléke előtt

Fotó: Sajcz
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Szólj, síp, szólj ! . . .
„Jó bornak nem kell cégér” (?)
Amíg nem válik ismertté, elismertté – akár a bor, akár más, fizikai, szellemi érték – bizony,

sokat kell tenni érte, bizonyítani. A megismertetés állomásai: állandó, becsületes munka,
megbízhatóság, majd a kitartás visz az elismeréshez.

Ezzel a láncreakció elindul, de meg nem állhat.
Emberség, barátság s egyéb értékek emelik rangját a gazdának is, a termésnek is. Ezek

fönntartó oszlopai egy nemzetnek, kisebb, nagyobb közösségeknek.
A cégér ekkor már elsősorban nem a reklám eszköze, hanem a becsületes, jó munka elis-

merésének jelképe. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 53. rész
Rejtélyes Uránusz

A legújabb szimulációk az eddiginél pon-
tosabb magyarázatot adnak az „oldalára
dőlt” Uránusz kalandos múltjára. A ku-
tatók feltételezése szerint több gigantikus
ütközés billentette ki a hetedik bolygót.

Az Uránusz tengelye a Naprendszer többi
bolygójával ellentétben hihetetlenül dőlt, 98
fokban hajlik az ekliptikához képest. Ez az
érték a Föld esetében 23,5°. Ennek a jelen-
ségnek az eddigi elfogadott magyarázata az,
hogy a Naprendszer korai időszakában egy
néhány földtömegnyi bolygóval ütközött ez a
gázóriás. Ezzel a feltételezéssel az az egyet-
len probléma, hogy a szimulációk szerint egy
ilyen óriási ütközés esetén csak az Uránusz
billent volna el, a holdjainak nagyjából az
eredeti pályájukon kellett volna maradniuk.
Ezzel szemben a holdak keringési síkja szin-

tén 98 fokos szöget zár be a bolygó keringési
síkjával.

Ezt az ellentmondást sikerült látszólag meg-
oldani az Alessandro Morbidelli által vezetett
kutatócsoportnak. A kutatók a modellek fi-
nomításával arra a következtetésre jutottak,
hogy a mostani helyzet akkor álhatott elő a
legnagyobb valószínűséggel, ha az Uránusz
nem egy, hanem több nagyobb ütközést is
átélt fiatalabb korában.

Ez ellentmond az eddig elfogadott elmé-
leteknek az óriásbolygók kialakulásáról. Arra
utal, hogy az ehhez hasonló nagy ütközések
jelentős szerepet játszhattak a gázóriások
kialakulásában. A jelek szerint a Naprendszer
bolygóinak fiatal kora sokkal viszontagságo-
sabb volt, mint eddig bárki képzelte volna.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Tóth László igazgató, tanító
(Tapolca, 1912. július 15. - Tapolca, 1997. december 3.)

Tősgyökeres tapolcai volt. Itt végezte az elemi és polgári isko-
láit. 1927-ben iratkozott be a Sárospataki Tanítóképzőbe és ötévi
tanulmányi idő után 1932-ben kapott tanítói diplomát. Még ebben

az évben Tapolcára került és helyettes tanítóként dolgozott 1936-ig. Közben karpaszo-
mányosként letöltötte kötelező katonai szolgálatát. 1936. augusztus 18-án választották
meg állandó tanítónak a Római Katolikus Elemi Iskolába. Tevékenysége itt teljesedett ki.
Többnyire első osztályosokkal foglalkozott határozottan, de szeretettel, türelemmel és
nagyon hatékonyan. Tökélyre fejlesztett egyéni módszerével sok-sok tapolcai kisgyer-
meket tanított meg az írás, olvasás, számolás alapjaira. Mindeközben részt vett Tapolca
társadalmi, kulturális életében. Szépen zengő hangját a tapolcai Palesztrina Kórusban
hasznosította. 1956-ban őt bízták meg a szétzilált Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászerve-
zésével. 1959-ben önkéntes tűzoltó hadnagyként kapott kitüntetést. Parancsnoki tisztét
1963-ban adta át utódjának. 1962-től napközis nevelő lett, majd 1967-től a napközi otthon
igazgatója. Innen ment nyugdíjba 1972-ben. 1997. április 29-i határozatával kimagasló
nevelő, oktató munkájáért a város képviselő-testülete „Tapolca Nevelésügyéért” kitün-
tetést adományozott neki. Ekkor már súlyos beteg volt. 85 évesen hunyt el. Sírja a
tapolcai temetőben van.     /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 8 adaghoz: 500 g vegyes
szőlő, 125 ml  szőlőlé, 100 g méz. 2 tojás-
sárgája, 500 g túró, 100 g tejszín, 1/2 vaní-
liarúd kikapart belseje  1 kávéskanál reszelt
citromhéj, 6 lap fehér zselatin.

Elkészítése: A megmosott, lecsepegtetett
és leszedett szőlőszemeket vágjuk félbe és
magozzuk ki. A szőlő felét hámozzuk  meg. A
szőlőlevet forraljuk fel 50 g mézzel, majd a
hámozatlan szőlőszemekkel együtt ismét for-
raljuk fel, és együtt hűtsük ki. Keverjük ha-
bosra a maradék mézet a tojássárgával. A túrót
és a tejszínt turmixgépben keverjük simára. A
mézes tojássárgát, a vaníliát. a citromhéjat és a

hámozott szőlőt keverjük a tejszínes túróhoz.
A beáztatott és kis lábasban feloldott zse-

latint finom szűrőn át keverjük a tejszínes
túrókrémhez. Hideg vízzel kiöblített formába
öntve 2 órát hűtőszekrényben pihentessük. A
formát egy pillanatra forró vízbe mártva borít-
suk ki a megdermedt keveréket. Tortaként sze-
letelve rakjuk tányérokra, és a hámozatlan sző-
lőszemekkel körítve tálaljuk. Készíthetjük akár
adagonként is különböző formákba öntve!

Néhány szem nedvesen porcukorba forga-
tott szőlőszemmel díszítve még mutatósabb.

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Szőlős túróhab

Szóról szóra
- A ritkán beszédes kertész most nem ker-
telt, megmondta az igazgatónak váltótársá-
ról az igazságot.
- A festmény nem egészen függőlegesen
függ a falon, függetlenül attól, hogy a füg-
göny mögül alig látszódik.
- Nem halogathatta tovább, nem hallgathatta
el, hogy ezt a túlerős, kissé ízetlen halász-

levet ő főzte. Javaslat: szakácskönyv.
- A kissé féltékeny férj mégsem fél attól, hogy
a kissé félbolond felesége félhetente meg-
csalja.
-  Was János nemcsak vaskos alkatú vasutas,
de vasakaratú is. Mint Vasas-szurkoló nem
hiányozhat egy meccsről sem. Jó akcióért
vastapsot ad.     Dr. Töreky László

Tibeti gyerekeknek – magyar gyerekektől
A budapesti Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulói raj-
zaikkal illusztrált, angolnyelvű kis füzetet
készítettek a tibeti gyerekeknek a tibe-
tológia megalapítójáról, Kőrösi Csoma
Sándorról.

A nyelvtudós Csomakőrösön született
1784. március 27-én és Dardzsilingben,
Indiában hunyt el 1842. április 11-én. Ő a
Tibeti-Angol Szótár megalkotója, aki
csaknem 20 nyelven (latin, görög, német,
francia, angol, orosz, szláv, héber, arab, tö-
rök, perzsa, szanszkrit, tibeti, hindusztáni,
bengáli, pushtu, muhratta és román nyel-
ven) írt vagy olvasott.

A kiadvány megjelenését Császár László,
Tapolca Város polgármestere és dr. Flórián
Csaba, a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet igazgatója támogatta.   NHE

Bizonyára sok tapolcai és környékbeli la-
kos hódította meg már a varázslatos Szent
György-hegy csúcsát, ami 414 méter ma-
gasságban található. Ugye nem volt egy-
szerű feladat?

Október 17-én a Városi Moziban öt olyan
hegymászó tartott közönségtalálkozót, aki
hatványozottan mostohább körülmények
között a mi tanúhegyünk magasságának
húszszorosáig jutott.

A „hópárducok” körútjuk egyik állomása-
ként érkeztek városunkba. A „Magyarok a
világ nyolcezresein” elnevezésű expedíciós
sorozatból filmvetítéssel egybekötött élmény-
beszámolót tartottak.

A nem nagyszámú, de
annál lelkesebb és érdeklő-
dőbb közönség először egy
78 perces filmet tekinthetett
meg az idei sikeres Lhoce-
expedícióról. A felvételeket
maguk az érintettek kom-
mentálták, néha öníróniá-
val, olykor humorral fűsze-
rezve.

Ezt követően két órán
keresztül záporoztak a kér-
dések az öt nagyszerű hegy-
mászóhoz, akik közül ket-
ten föl is jutottak a 8516
méter magas csúcsra, amely
a Föld negyedik legmagasabb hegye. Így
összességében a tizennégy nyolcezresből
immár tizenegyet magukénak tudhatnak a
magyar „hópárducok”.

Amit fontos megjegyezni: hazánk fiai
egyedülálló módon hódítják a csúcsokat.
Sokakkal ellentétben nem használnak mester-
séges oxigént, de a magashegyi teherhordó

(serpa) segítségét sem veszik igénybe.
A megannyi veszéllyel, viszontagsággal,

az emberi teljesítőképesség határait feszegető
erőpróbával teletűzdelt útjuk sikere után kije-
lentették, a csúcsok hódítása folytatódik. 2012
tavaszán az Annapurna (8091 m – Himalája)
a következő leküzdendő feladat.

Az öt csapattag név szerint: Erőss Zsolt,
hazánk legeredményesebb magashegyi hegy-
mászója, aki azzal is büszkélkedhet, hogy a
világon elsőként jutott fel protézissel egy
nyolcezres hegy csúcsára. Neki ez volt a
kilencedik. Mécs László, aki tizenhat dél-
amerikai és ázsiai hegymászó expedíció

résztvevője, szervezője. A
2001-es Millenniumi Mount
Everest Expedíciót vezette.
A serpák és oxigénpalack
nélküli hegymászásra eskü-
szik. Idén a negyedik tá-
borból (kb. 7800 m magas-
ság) fordult vissza Horváth
Tiborral. Kollár Lajos; az
expedíciót ő szervezte és
vezette. Közel négy évtize-
de hegymászó, az idein
kívül még számtalan expe-
díció vezéregyénisége volt.
Gál László; hét éve elköte-
lezett hegymászó a padrag-
kúti sportember. Idén má-

jusban Erőss Zsolt mellett neki sikerült feljut-
ni még a Lhoce csúcsára. Ez volt az első
„nyolcezrese”. Horváth Tibor; hat esztendeje
síel és hódítja a csúcsokat. Erőss Zsolt ta-
nítványának nem sok hiányzott, hogy meg-
hódítsa a Lhoce-t.

Az élménybeszámoló után közös fotózás
és dedikálás következett.           Dancs István

Öt ember, 8516 méter...

Hópárducok a csúcson

Tamási Áron Művelődési Központ novemberi programjai
3. 19 óra: Bödőcs Tibor önálló estje; 5. 19 óra: Filharmónia, bérlet: Ungaresca Tánc-
együttes, Művészeti vezető: Horváth Győző. Közreműködik: Boglya Népzenei Együttes;
7. 19 óra: Tamási Áron Színházbérlet. Forrás Színház: Karnyóné; 12. 18 óra: Márton-napi
libavacsora; 15. 10 és14 óra: Gyermekszínház. Gergely Theater: Bőrönd mese; 18.: A
Batsányi János Gimnázium 60. évfordulója alkalmából; 16.30: Fotó és rajzkiállítás meg-
nyitó. 17.00 óra: Jubileumi gálaműsor; 20. 10 és 16 óra: „Húsz éve ültettük el a Tök-
magokat” Jubileumi Néptáncos Találkozó és Gálaműsor; 22. 16-19 óra: Varázshangok ját-
szóház, családi programja (zenebölcsi, zeneovi, logikai játékok); 26. 17 óra: Komolyzenei
koncert, melynek bevételéből a Ringató Bölcsődét támogatják a szervezők; 28. 19 óra:
Tamási Áron Színházbérlet. Gergely Theater: Francia négyes, avagy négyen a kanapén.
75 éves a tapolcai protestáns templom: október 23-tól november 11-ig kiállítás tekinthető
meg a Tamási Áron Művelődési Központban.

Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs klub: csütörtök 18 óra.
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00.
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Rövid sporthírek, eredmények
TEKE:
A Veszprém megyei csapatbajnokságban in-
duló TVSE eddigi eredményei: Vasas Pápa”
B”- Tapolca VSE 5:1, Tapolca VSE- Szent-
antalfa 6:0, Tapolca VSE- Zsóka Fogadó 6:0,
Tapolca VSE- Herend VTK” B” 1:5.

TENISZ:
„Őszi kupa” elnevezésű páros teniszverse-
nyen (október 2-án) a győzelmet a Kis
István-Kis Gábor páros szerezte meg. A
további sorrend: 2. Nyírő László-Sikos Péter,
3. Marton József-Németh Tibor, 4. dr. Bak
Béla-Peszleg Sándor.
Az október 16-án rendezett „Szezonzáró ku-
pán” kilenc egyéni versenyző küzdött a he-

lyezésekért. A három hármas csoport győz-
tesei közül  a helyosztón a legjobb eredményt
Nyírő László érte el Peszleg Sándor és
Marton József előtt.

LABDARÚGÁS:
A megyei I. osztályban szereplő Tapolca
eredményei legutóbbi jelentkezésünk óta.
Herend-Tapolca 1:0. Tapolca-Sümeg 8:1.
Góllövők: Osztermann 3, Simon 2, Sinkó és
Kiss. Öskü-Tapolca 1:1. A Tapolca gólszer-
zője Csáki volt. Tapolca-Gyulafirátót 0:1.
A megyei IV. osztályban játszó TVSE csa-
patának eredményei: 4. forduló: Tapolca
VSE-Gógánfa 1:0. 5. forduló: Zánka-Tapolca
VSE 4:2 6. forduló: Tapolca VSE-Szent

György-hegy SE 9:0. 7. forduló: Sümeg-
Tapolca VSE 3:0.  Az élen a Sümeg csapata
áll az Ukk és a Sümegprága előtt.

NŐI KERESZTPÁLYÁS
LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG:
A tapolcai hölgyek eredményei a lejátszott
négy fordulóban: TVSE-Honvéd- Hárskút
3:0, Csetény- TVSE-Honvéd 11:3, TVSE-
Honvéd- Szentgál 6:2, Keléd- TVSE-Honvéd
0:5

SAKK:
Szeptember 23. és 25. között vett részt a
Tapolca VSE NB II-es sakkcsapata a bje-
lovari tornán, ahol a 38 fős egyéni villám-

versenyen Heiligermann Gábor a bronzérmet
szerezte meg, Nagy Zoltán a kilencedik, díja-
zott helyen végzett. Csapatban most 5,5:4,5
arányban alulmaradt a tapolcai gárda (csa-
pattagok: Heiligermann Gábor 2/0, Tóth
Kristóf 2/2, Nagy Zoltán 2/1, dr. Albert János
2/1, Benke Károly 2/0,5)
NB II.: A nemzeti csapatbajnokság 1. for-
dulójában Zalaegerszeg Baki Centrum-Ta-
polca Rockwool VSE 7:5. 
Veszprém megyei csapatbajnokság 2. for-
dulójában Tapolca VSE II-Balatonalmádi SE
8,5:3,5
A Zala megyei csapatbajnokság 1. for-
dulójában Zalaszentgróti TK-Tapolca VSE-
Kölcsey Nyomda 4,5:5,5   AE

Nemes küzdelmek az MSOSZ
regionális atlétikai versenyén

Az előző évek hagyományait követve, idén
is sor került a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség regionális atlétikai versenyére.

A sportprogramnak – október 1-jén – a
Városi Sporttelep adott otthont.

A versenyzőket ezúttal is Bognár Ferenc, a
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény vezetője kö-
szöntötte.

Öt korcsoportban került sor a kvalifiká-
cióra, majd a döntőkre. A versenyeket a Spe-
ciális Olimpia szabályai szerint bonyolították
le – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m és 1500 m
síkfutás, 400 m gyaloglás, távolugrás, súlylö-
kés, rakétalabda, valamint 4x100 m váltóban.
A gyenge képességű sportolók 50 m síkfutás-
ban, kislabdahajításban és helyből távolugrás-
ban mérték össze erejüket és felkészültségi
szintjüket.

Bognár Ferenc lapunk kérdésére válaszolva
elmondta, hogy minden évben Tapolca a
verseny házigazdája. Hat megyéből érkeznek
a fogyatékkal élő sportolók. Idén többek közt
Zirc, Ajka, Veszprém, Pápa, Darvastó, Zsira és
Tordas legjobbjai is „harcba” szálltak a győze-
lemért. Utalt a svédek pozitív példájára is. 
– Hasznos lenne a svédek példáját követni.
Nagyon komoly összegeket áldoznak a sport-
ra, aminek a pozitív hatása régóta érzékel-
hető. Jók ezek a sportrendezvények, mert a
résztvevők számtalan élmény birtokába jut-
nak, pozitív irányba tudjuk „terelni” őket

helyi, megyei, regionális vagy éppen orszá-
gos szinten – hangsúlyozta, majd Szent-
Györgyi Albert gondolatát idézve köszönt el,
mert kezdődött a következő versenyszám,
amiben iskolája tanulói is érdekeltek voltak...
és egy jó igazgató szorít az övéinek... „Itt a
játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid
idő alatt a legfontosabb polgári erényekre:
összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni
érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tet-
trekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló
megítélésre, az abszolút tisztességre és min-
denekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem
szabályaira.”

A szép helyezéseken túl a legtöbb bronz-,
ezüst- és aranyérem itthon maradt Tapolcán.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak (1-2.
helyek): Orsós Szilvia (100 m és rakétalabda
arany), Pokó László (1500 m és rakétalabda
arany), Orsós Hajnalka (távolugrás 1. hely,

200 m 2. hely), Rédei Ádám (távolugrása 1.
hely, 400 m 2. hely), Konkoly Tamás (50 m 1.
hely, kislabda 2. hely), Balázs Szilárd (50 m
1. hely, helyből távol 2. hely), Bodó Adriána
(200 m 1. hely, rakétalabda 2. hely), Bodó
Levente (400 m 1. hely, távolugrás 2. hely),
Budai Norbert (helyből távol 1. hely).
Felkészítő tanárok: Egyedné Kiss Katalin,
Sinai Ágnes és Vágner Viktória.

Bognár Ferencet a Veszprém Megyei
Gyermek és Közalapítvány Kuratórium
elnökének nevezte ki a Veszprém Megyei
Közgyűlés. Gratulálunk!            Dancs István

A hagyományos Bogdán Miklós Röplabda
Emléktornán az idei esztendőben a tapol-
caiak voltak a legjobbak.

Négy csapat részvételével került megren-
dezésre a hagyományos esemény a Városi
Rendezvénycsarnokban. A hazai lányokon kí-
vül Gyenesdiás, Ajka és Veszprém együttesei
léptek a küzdőtérre ezen a napon.

A tornát korosztályos megkötés nélkül ren-
dezte a Tapolcai Sportakadémia SE, hogy
felkészülési lehetőséget biztosítson az orszá-

gos gyermekbajnokságban, valamint a felnőtt
dunántúli amatőr bajnokságokban részt vevő
lányok számára .

A Holdinger Szilárd által irányított tapolcai-
ak ezen a napon sziporkáztak, nem találtak
legyőzőre, mindhárom ellenfelüket legyőzve,
pontveszteség nélkül lettek a Bogdán Miklós
Emléktorna győztesei. (Eredményeik: Tapol-
ca-Gyenesdiás 2:1, Ajka-Tapolca 0:3, Tapol-
ca-Veszprém 2:1). A további sorrend: 2. VESC,
3. Gyenesdiási Kinizsi SK, 4. Ajkai Röpisuli.

Új szakosztály alakult, a kosarasoké
Öröm, hogy kosárlabdásokkal bővült a
Tapolca Városi Sportegyesületben a sza-
kosztályok száma. Már el is kezdték a
megyei bajnokságban a szereplést.

Csipszer Pétertől, a Kosárlabda Szakosz-
tály vezetőjétől informálódtunk a megala-
kulásról és az új szakosztály céljairól.

– Csapatunk 6-7 éves kihagyás után nyáron
alakult újjá, s ezzel egy időben a TVSE is fel-
vett minket szakosztályai sorába. Keretünk
20 fős, mindannyian tapolcaiak vagyunk.
Több vállalkozás is mellénk állt, támogatva
kezdeményezésünket, s ezért köszönetet mon-
dunk a Gáz-Centrum Szaküzletnek (névszpon-
zor), a Rhodius Magyarország Kft-nek, a ZA-
SA Ipari és Szolgáltató Kft-nek, valamint
több kisebb vállalkozónak.

Heti két edzéslehetőségünk van: egy edzés
a Kazinczy-iskolában, egy a Városi Rendez-
vénycsarnokban.

Közös döntése volt a csapatnak, hogy
ősszel már indulunk is a megyei bajnokság-
ban, ahol hét rutinosabb ellenféllel kell meg-
küzdenünk. Tudjuk, hogy nekünk a kezdeti
évben még szokni kell a bajnoki légkört, de

valamikor el kell indulni. Célkitűzésünk a
bentmaradás. Egyébként a bajnokság az alap-
szakaszban oda-visszavágós rendszerben
történik, majd a rájátszásban az 1-4. helyezett
csapatok kuparendszerben mérkőznek. 

A tapolcai csapat már két mérkőzést ját-
szott. Első hivatalos megmérettetésük az
október 9-ei, a tavalyi 2. helyezett VESC
elleni találkozón volt. Az összeszokottabb,
összeszedettebben játszó vendégek megérde-
melt győzelmet arattak (53:78), de szégyen-
kezésre semmi okunk nincs.

Második meccsünket Veszprémben, a tava-
lyi bajnok OOK Press ellen játszottuk. A
84:64-es vereségünk ellenére is elmondható,
hogy csapatunk jobb játékot produkált, mint
az első fordulóban, de a hazai gárda végig
kézben tartotta a meccset. Győzelmünk még
várat magára, de mi nem adjuk fel, tovább
dolgozunk, és a munka a sikert is meghozza
majd.

Következő hazai mérkőzésünket november
6-án 15 órai kezdettel játsszuk a Rendőr SE
együttese ellen a Városi Rendezvénycsarnok-
ban, ahová mindenkit szeretettel várunk.  AE

Sikeres a vívó utánpótlás is

Röplabdás győzelem

Öt forduló után a felnőtt férfi és női csap-
atunk még sereghajtó pozícióban (12. és 11.
hely), a juniorok a középmezőnyben (fiúk
6., lányok négy mérkőzés után a  7. helyen).

A fiúk a 2. fordulóban Szigetváron nagy-
arányú, 38:24-es vereséget szenvedtek
gyenge védekezésük miatt. A fiatalok 31:25-
ös győzelemmel zártak. A harmadik for-
dulóban, hazai találkozón 33:25 arányban ve-
reség a jó erőkből álló Mecseknádasd együt-
tesétől. A juniorok újra győztek 44:24-re. A
negyedik fordulóban Szentgotthárdon ven-
dégszerepelt a Tapolca, ahol kritikán aluli
játékvezetés mellett végig  jó esélye volt a
pontszerzésre, de 30:29-re a hazaiak győztek.
Ugyancsak egy góllal, 26:25 arányban kaptak
ki a fiatalok. Az ötödik fordulóban megyei
rangadón Tapolca- Alsóörs 29:33, tehát újabb

vereség, nyert a győzelmet jobban akaró ven-
dég együttes. A juniorok viszont magabiz-
tosan nyertek 31:26-ra.

A hölgyek a második fordulóban az ETO
III-tól szenvedtek vereséget 37:30 arányban.
A harmadik fordulóban született meg az első
győzelem Körmenden. A junior csapat az erős
Körmenddel 32:32-es nagyszerű eredményt
produkált. A negyedik fordulóban a Tapolca
vendége volt a listavezető Szombathelyi Ha-
ladás. A felnőttek 30:25-re, a juniorok 30:20-
ra kaptak ki. Mindkét csapatunk gyenge tel-
jesítményt mutatott. Az ötödik fordulóban a
felnőttek 32:26-os vereségüket az első fél-
időben összeszedett hétgólos hátrányuknak
köszönhetik. A junior csapat nagyszerű játék-
kal verte a tabella felső harmadában álló sár-
váriakat 28:20 arányban.               Antal Edit

NB II-es kézilabda

Országos utánpótlás- versenyeken újabb
sikereket könyvelhetnek el az Sz-L Bau
Balaton Vívóklub ifjú párbajtőrözői. 

Október közepén Budapesten országos
kadet és junior válogatón álltak pástra, és
szereztek ezüst, bronz és döntős helyezéseket
vívóink. Kadet korosztályban a fiúknál Csák
Marcell ezüstérmet szerzett, Siklósi Gergely
bronzéremmel zárta a versenyt. Mindketten a
későbbi győztestől, Hamar Balázstól szen-
vedtek vereséget. Ötödik és hatodik helyezést
ért el a döntőben Sáfár Cirill és Cserpes
Dominik, miután összekerültek a csapattár-
sakkal a legjobb négy közé jutásért. Előbbit
Siklósi, utóbbit Csák búcsúztatta.

Junior fiúk versenyében Siklósi Gergely
átmentette előző napi jó formáját, így a
dobogó 3. fokára állhatott fel. Ez az eredmény
azért kiemelkedő, mert Gergő ’97-es szüle-
tésű serdülő korosztályú, a junioroknál pedig

a ’92. január 1-je után születettek indulhat-
nak. Junior lányoknál Siklósi Enikő vívott
kiemelkedően, bronzéremmel zárta a ver-
senyt, és sok értékes összetett ranglistapontot
gyűjtött, amivel a november elején Kijevben
zajló junior világkupára biztosította indulási
jogát.

A legfiatalabb (törpici-gyermek-újonc-ser-
dülő) versenyzők első Olimpici GP versenyét
az idei szezonban október 07-09 között a deb-
receni vívóklub rendezte meg. A serdülő fiúk
versenyét magabiztos vívással nyerte meg
Siklósi Gergely. A dobogó 3. fokára állhatott
fel Cserpes Dominik, valamint a döntős nyolc
között zárt Müller Roland és Cziráki Bálint. Az
újonc korosztályban Cziráki Bálint 5.,
Gelencsér Bence 7. helyezést ért el. A lányok
versenyeiben a törpicik között Juhász Manuéla
3., Fazekas Dalma 4. lett. Gyermek korosztály-
ban Csekő Kíra volt döntős,  ott a 7. lett.     AE

Fotó: Dancs

Hajrá, fiúk!



– A tapolcaiak kitartása és a rendezés
színvonala hozzásegít mindenkit ahhoz,
hogy a külső körülmények ellenére is jól
érezzék magukat – kezdte megnyitó
beszédét Bánki Erik, az Országgyűlés
Sport- és Turizmus Bizottságának elnö-
ke a hagyományteremtő szándékkal – ok-
tóber 7-e és 9-e között - megrendezett I.
Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztiválon,
amelynek a fővédnökségét is vállalta. A
rendezvénynek a festői szépségű Malom-
tó és az Alsó-Tó két partja adott otthont.

Bánki Erik elismerően szólt városunk-
ról, az „ékszerdobozról”, de méltatta az itt
tapasztalható összefogás erejét, a színvo-
nalas rendezvényeket. Végül annak a re-
ményének adott hangot, hogy a kormány
odafigyel majd a pályázatokra, mert az
ilyen hagyományteremtő programokat tá-
mogatni kell.

Császár László polgármester inkább a
két ötletgazdát emelte ki rövid megnyi-
tójában. – Amikor a két vendéglátóegység
vezetőjében megfogalmazódott a gondolat,
majd azt követően felkerestek bennünket,
hogy milyen jellegű szezonhosszabbító
fesztivált szeretnének –, örömmel fogadtuk
a kezdeményezésüket – mondta.

Utalt a nyári rendezvénysorozatok sike-
rére, különös tekintettel az újításokra (Pén-
tek esti frász), majd nagyszerű folytatásnak
nevezte az I. Tapolcai Pisztráng és Bor
Fesztivált.

A háromnapos rendezvény hivatalosan
egy halászati kiállítással vette kezdetét.
Ezzel kapcsolatosan Lévai Ferenc, az
Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója
osztotta meg gondolatait a közönséggel,
majd humoros utalást tett a rendezvény
főszereplőire: – Pisztrángoknak való idő
van, mert ha valamelyik hal szereti a hűvö-
set... a pisztráng biztosan közéjük tartozik!

A következő percekben ifj. Mezőssy
Zoltán és Végh Tamás adott át okleveleket
a szponzoroknak, majd a fesztivál első
napjának zárásaként elsőként a Magna
Cum Laude, majd a Szolid Jazz Band
szórakoztatta a nagyérdeműt.

Barátságosabb idő fogadta másnap
délelőtt a Hunguest Hotel Pelion előtt cso-

portosulókat, ahonnan a kisvonatot a Ta-
polcai Ifjúsági Fúvószenekar és a nagyka-
nizsai Gólyalábasok kísérték a megnyitó
helyszínére. Itt Lasztovicza Jenő, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke, ország-
gyűlési képviselő osztotta meg gondolatait.
Rámutatott, hogy a tihanyi garda-, a szig-
ligeti süllőfesztivál után városunk egy piszt-
ráng- és borrendezvénnyel rukkolt elő.

– Remélem, hogy jövőre is találkozunk
és hagyományt teremtünk, ugyanis a másik
két település fesztiválját is mindig több
ezren keresik föl.

A hálóbehúzást követően a vízisportok
kapták a főszerepet, délutántól pedig a
zene. Felépett a Gyermek, Blues Faces,
Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO),
végül a Dédlány formáció.

Eközben a Templomdomb is benépesült.
A Haribo Gyereksziget várta az aprónépet-
animátorokkal, ugrálóvárral, akadálypá-
lyával, mászófallal, játszósarokkal.

„Halra Magyar! Halra Bor!” címmel
hirdettek meg a szervezők gyermekeknek
rajzpályázatot, melynek erdményhirde-
tésére október 9-én került sor. A díjakat
Szép Norbert, Vecsei János és Varga Károly
adta át a díjazottaknak.

Az I. Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivál
a muzsika hangjaival zárta kapuit. Először
az igényes hangszerelésű Maszkura- és a
Tücsökraj-, majd a Zabszalma-együttes élő
koncertjét élvezhették a kilátogatók.

Mindhárom nap népművészeti-kézmű-
ves kirakodóvásár várta az érdeklődőket,
de gasztronómiai ínyencségeket is szép
számmal kínáltak az árusok.

A fesztivál után ifj. Mezőssy Zoltán és
Végh Tamás is sikeresnek minősítette a
hagyományteremtő rendezvényt, de mint
utalt rá az MZ/X Kereskedelmi Kft. veze-
tője, nem voltak egyedül a véleményükkel.
– Csodálatos helyszíneken zajlottak az ese-
mények, a visszajelzések alapján Bánki
Erik, a város vezetése, a finn testvérvárosi
csoport tagjai és a település polgárai is
elégedettségüknek adtak hangot. A vásá-
rosok döntő többsége is jelezte, hogy jö-
vőre is vissza szeretne jönni.

Ifj. Mezőssy Zoltánék külön köszönetü-

ket fejezték ki a támogatóknak és a techni-
kai személyzetnek. A fellépő zenekarok is
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak ró-
luk.

A tapasztalatokkal kapcsolatos kérdésre
válaszolva elmondta: – Jövőre még na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni a gasztronó-
miára. Nagy sikert aratott – főleg – a piszt-
ráng. Szeretnénk még több különlegesség-
gel színesíteni a következő évi fesztivált,
viszont elképzelhető, hogy a koncertekből
már kevesebb lesz; még családiasabb han-
gulatot tervezünk. Bevallom... elfáradtunk,
de a siker kárpótol bennünket, és már ter-
vezzük a II. Tapolcai Pisztráng és Bor
Fesztivált.    Dancs István

Ismerős, talán soha el nem feledhető han-
gok keltettek nosztalgiát a Dobó-lakóte-
lepen élőkben október 7-8-9-én. 

Harckocsizaj és lövések hasítottak a le-
vegőbe, nyugállományú katonák öltötték
magukra az egykor nap mint nap viselt
egyenruhákat és simogatták meg a Győr-
ből az egykori Csobánc-laktanya területére
érkező harci járműveket.

A laktanyát manapság használó paint
ballosok és a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület közreműködésével érkeztek a ha-

tástalanított és az érdeklődő utasok számá-
ra átalakított, „üzemanyagfaló” monstrumok. 

A gépek egy győri székhelyű cég tulajdo-
nában vannak, amelynek vezetője, Vitárius
György elmondta, hogy szándékukban áll a
jövőben négy járművet az egykori Cso-
bánc-laktanya területén telephelyeztetni és
az idegenforgalom szolgálatába állítani. Ez
ügyben már kaptak is megkeresést városunk
négycsillagos szállodájától, amely – mint
új attrakciót – kínálja majd vendégeinek a
séta-harckocsizást. 

A terv azonban még egyeztetéseket igé-
nyel, hiszen a telephelyül szolgáló épít-
mények nem Tapolca, hanem Lesence-
tomaj területén találhatók.  

Kovács Melinda

Általában a vandálok, de előfordul,
hogy a gépkocsik tarolják le a köz-
lekedési jelzőeszközöket

Fotó: Dancs
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Hirdessen nálunk!
Új helyen várja kedves hirdetőit, üzleti partnereit

a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság. 

Hirdessen nálunk a környék legkedvezőbb árain! 

Ügyfélfogadás:
Hétfő-szerda-csütörtök (Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ, 

Kisfaludy u. 2-6. II. em.) 8.00 órától-14.00 óráig.
Kedd-péntek (Tourinform Iroda, Tapolca, Fő tér 17.) 10.00 órától-14.00 óráig.

Halra Bor! – Jövőre is lesz fesztivál

Észrevettük, szóvátesszük...
Nem lehet sem eleget írni, sem beszélni a
vandalizmusról. Egy átlag magyar ál-
lampolgárnak eszébe nem jutna, hogy
bármilyen középületet, szobrot, vagy
jelen esetben közlekedési jelzőeszközö-
ket rongáljon meg.

A legtöbb esetben a tettes ismeretlen ma-
rad, általában az éjszaka leple alatt végzi el
pusztító „munkáját”. Csak remélni tudjuk,
egy napon ezeknek az embereknek is eljut
majd a magatartás-kultúrájuk arra a szintre,
hogy fölösleges energiájukat hasznos célra
fogják fordítani.

Az utca emberétől tudom, hogy néhány
fényvisszaverő jelzőeszköz állapota nem a
vandálok számlájára írható, hanem hely-
szűke miatt a gépkocsik „tarolták” le (pl. a
kórház főbejáratánál).

Legyünk pozitívak? Nem tudom... ne-
kem a látvány után sokkal inkább Wass
Albert idevágó gondolata jutott eszembe:
„Most olyan a világ, hogy az ember azt
hiheti: az egyszerű, szép és tiszta dolgok
kivesztek belőle egészen.” DI

Harckocsizaj és lövések

Ma már csak műtárgy, múzeumi
darab ez a harckocsi

Fotó: Kovács

Tapolcai  Ifjúsági Fúvószenekar és
a Gólyalábas hajcihő

Fotó: Dancs

Bánki Erik és Császár László „küzd”
a pisztrángokkal

Fotó: Dancs


