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Értékőrzés és értékteremtés
a XXI. századi Tapolcán
Befejeződött Tapolca legújabb kori történelmének legnagyobb, milliárdos beruházása.
A projektet záró rendezvényt augusztus
15-én és 16-án tartották „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű
beruházás keretén belül megújult, megszépült Tamási Áron Művelődési Központban.
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„Ó, Szent István dicsértessék”

a projektről készült film segítségével követhették nyomon a kezdetektől megtett
utat, de a helyszínek bejárása során is meggyőződhettek arról, hogy az uniós pályázati
támogatással korszakos lépéseket tett a város
azért, hogy az itt lakók még szebb, komfortosabb környezetben élhessék mindennapjaikat.
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A projektbejárás résztvevői elismerően nyilatkoztak a parti sétányról
A kétnapos rendezvénysorozat zárásaA vendégeket, a támogatókat, a kivitelezőket, a konzorciumi partnereket Lasztovicza ként a város Emléklappal mondott köszöJenő országgyűlési képviselő és Császár netet mindazoknak, akik hozzájárultak a
László polgármester köszöntötte. Majd a projekt megvalósításának sikeréhez.
/Összeállításunk a 7. oldalon Várostörberuházásban résztvevők szakmai konfeténelmi pillanatok: befejeződött a Belváros
rencia keretében tartottak előadásokat.
A záró ünnepségen jelenlévők nemcsak értékmegőrző rehabilitációja címmel./

– Szent István példája önismeretre
Egy ősi csángó ének soraival kezdte ünnepi beszédét Császár László polgármester augusztus 20-án a Templomdombon.
Nemzetépítő királyunk emléknapján, a
magyar államiság és az új kenyér ünnepén
Szent István elévülhetetlen érdemeiről
szólva hangsúlyozta:
– A benne lévő – nem mustármagnyi –
hit teremtő erejével felismerte, hogy a kereszténység felvétele az egyetlen lehetséges
út a magyar nép fennmaradásához itt, Európa közepén. Imáiban sem belátható, sima

tanít – mondta az ünnepi szónok
utat, sem könnyű terhet nem kért Istentől.
Erőért és bátorságért, de legfőképpen békéért imádkozott. Munkássága örök bizonyíték arra, hogy egyetlen, hittel koronázott
emberélet is elég ahhoz, hogy évezredes,
sziklaszilárd alapú jövő épüljön, ha az, aki
országépítő feladatra vállalkozik, nemzetben
gondolkodik – szögezte le a polgármester.
/Ünnepi összeállításunk a 4. oldalon
„Minél magasabbra tud az ember erkölcsileg emelkedni, annál érdemesebb embernek lenni” címmel./

Bizonyságlevél Két tapolcai a világbajnokok között Köszönet és hála
Tapolca polgárai az augusztus 25-ei
átadása
szentmisét követően búcsúztak el a nyugdíjba vonuló Csere Sándor kanonok-plébánostól.
A Tapolcán 23 évig tevékenykedő kanonok-plébános részese volt a város mindennapjainak, osztozott a lakosság örömében,
bánatában.
/Írásunk az 5. oldalon „Küldöncnek jöttem...” címmel./
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Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás július 31-én megtartott ülésén
bizonyságleveleket adott át.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt bizonyságlevelet a kistérség azon 16
településének polgármestere vette át, amely
adósságát az állam 100%-os mértékben
átvállalta.
/Írásunk a 3. oldalon Bizonyságlevél az
adósságátvállalásról címmel./

Fotó: Internet

Rédli András a győzelem örömteli pillanatában
Azt már évtizedek óta tudja a világ, gon a dobogó legfelső fokára állhatott az a
hogy a nagyszerű tapolcai vívóiskolából négy fős magyar párbajtőrcsapat, amelyolimpikonok, világ- és Európa-bajnokok nek egyik tagja a Tapolcáról indult Boczkó
kerülnek ki.
Gábor, a másik pedig a ma is az Sz-L
A világraszóló tapolcai eredmények sora Bau Balaton Vívóklubban versenyző Rédli
most tovább növekedett azzal, hogy a András. Szép volt fiúk!
Syma Csarnokban augusztus 5-e és 12-e
/Írásunk a 9. oldalon Aranyérmes tapolközött megrendezett Vívó Világbajnoksá- cai fiúk... címmel./

TAPOLCA-DISZELI SZÜRET
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Csere Sándor neve templomépítőként
is bevonult a település történelmébe
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

600 milliós beruházás
a volt laktanya területén

Ünnepélyes keretek között írt alá adásvételi szerződést augusztus 1-jén a Városházán Császár László polgármester és Bíró
Tibor, a Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Kft. ügyvezetője.
A szerződés értelmében a városban 24 éve
működő, 50 főt foglalkoztató cég megvásárolt a volt laktanya területéből egy 2,7 hektáros részt, amelyen az elkövetkezendő időszakban 600 millió forintos beruházást valósít meg.
A szerződés-aláírást megelőző sajtótájékoztatón Császár László polgármester elmondta, hogy a volt laktanya területét Tapolca
2006-ban kapta meg a Magyar Honvédségtől.
A déli laktanya területére turisztikai beruházást tervezett a város, egy szabadidő centrumot „álmodott oda”. Voltak is érdeklődő
befektetők. A számításokat, a célokat azonban átírta a 2008-ban kezdődő gazdasági válság. A terület hasznosítását így újra kellett
gondolni, előtérbe helyezve a kereskedelmi,
gazdasági, szolgáltató övezetté nyilvánítást.
A szakhatósági engedélyek birtokában megtörtént a Rendezési Terv módosítása, így megnyílt a lehetőség a már említett vállalkozói
lehetőségek előtt.
Sokan érdeklődnek a megváltozott besorolású terület iránt. Az „első fecske”, azaz az
első adásvételi szerződés aláírója a BHA Kft.,
amely komoly kedvezményeket is kapott a
várostól, hiszen nemcsak munkahelyeket őriz
meg a beruházás által, de újakat is teremt. A
városnak fontos, hogy növekedjen az adóbevétele, de még fontosabb, hogy az idetelepülő
cégek értékteremtő-termelő tevékenységet
folytatnak, amelyek számtalan új lehetőséget
is generálnak majd.
Komoly tárgyalásokat folytat az Önkor-

mányzat egy élelmiszeripari gépek forgalmazásával foglalkozó céggel, az MB Balatonnal egy faipari és egy forgácsolással foglalkozó vállalkozással. – Ha a rendelkezésre
álló 30 hektár benépesül, akkor akár 200 új
munkahely is teremtődhet a városban – tette
hozzá a polgármester.
Bíró Tibor, a BHA Kft. ügyvezetője cégismertetőjében elmondta, hogy eddig 2500 négyzetméteren dolgoztak. Az új helyen 6000

beruházó céget. Hangsúlyozta, hogy a mostani szerződésaláírás bizonyára felgyorsítja a
másokkal történő megállapodás megkötését
is. A kárpótlás időszakát megidézve arról
szólt, hogy a város akkori vezetése nem vásárolt földterületeket – bár a kárpótlási jegyek
egy páncélszekrényben „lapultak” –, így Tapolcát körbekerítik a magántulajdonú területek, és csak a laktanya és a reptér a beruházás
generálására alkalmas területe. Sok az érdek-
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Képünkön (balról-jobbra): Bíró Tibor,
négyzetméter lesz az építendő csarnok. A
nemzetközi megrendelésekkel is bíró Kft.
fontosnak és szükségesnek tartja nemcsak a
fejlesztést, de a szakképzést is, mivel az
ágazatnak specialitásai miatt maguknak kell
kinevelniük az ifjú szakembergárdát. Ehhez
az iskolai hátteret a Széchenyi István Szakképző Iskola fogja nyújtani. Végezetül köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak a támogatásért, a kedvezményért.
Lasztovicza Jenő, a térség országgyűlési
képviselője örömmel üdvözölte az első nagy-

Császár László és Lasztovicza Jenő
lődő irántuk, hiszen egy zöldberuházás lényegesen többe kerülne bárkinek, mint az olyan
terület, amelyen ott vannak a közművek, és a
vasúti szállítás is megoldott. Végezetül arra
bíztatott mindenkit az országgyűlési képviselő, hogy éljen a hamarosan megnyíló uniós
lehetőségekkel, mert vállalkozás-fejlesztésre
a korábbi 15% helyett 60%-ot fordítanak
2014-2020 között. Az élénkülő gazdaság
pedig jó hatással lesz a szociálpolitikára, az
egészségügyre és az élet más területére is.
N. Horváth Erzsébet

Korszerű térfigyelő kamerákat telepítettek Tapolcán
A XXI. századi bűnmegelőzésnek, a felderítésnek fontos eszközei a térfigyelő kamerák. Tapolca Város ezt felismerve nyújtott
be sikeres pályázatot, amelynek segítségével olyan kamerarendszert telepítettek
júniusban, amely már üzemel is. A városba
vezető utak mindegyike, a városszéli csomópontok, az idegenforgalom szempontjából kiemelt helyek megfigyelhetővé váltak a kamerák segítségével.
Az augusztus 12-ei sajtótájékoztatón Császár
László polgármester elmondta, hogy a beruházás összköltsége 8.103.089 Ft, ebből az
igényelt támogatás: 6.482.471 Ft, az önerő:
1.620.618 Ft. A jelenleg 16 kamerából álló
rendszer tovább bővíthető. – A kiépített rendszer – az IP kamerák és a digitális feldolgozási és rögzítési eljárás alkalmazásával – hatékony segítséget nyújt az adott területek és
az ott történő események megfigyelésére és
rögzítésére – tette hozzá a polgármester.
Rausz István alezredes, a Tapolcai Rendőrkapitányság parancsnoka köszönetét fejezte
ki az Önkormányzatnak azért, hogy oly sokat
tesz a város közbiztonságáért, közrendjéért.
Ezt bizonyítja ez a mostani pályázat is. Majd
szólt arról, hogy a korszerű technika a nap 24
órájában készít felvételeket, amelyeket a törvényi előírásnak, az adatvédelemnek megfelelően a rendszer központjában, a rendőrségen kezelnek.

Többhetes felvételeket képes tárolni a rendszer, amely szigorúan zárt, illetéktelen személy nem férhet hozzá. Egy bekövetkezett
jogsértés esetén az elkészült és megőrzött
felvételeket bizonyítékként használják fel.
– Minden tapasztalat azt mutatja, hogy ahol
már működik a kamerarendszer, ott visszaszorultak a jogsértések, a felderítés hatékonysága javult – hangsúlyozta a parancsnok.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is
megerősítette, hogy mind Tapolcának, mind a
kistérség településeinek nagyon fontos a biztonság, és ennek megerősítését segíti a kamerarendszer. Szólt arról, hogy a büntető törvényben történt 3 csapás bevezetése mellett
komoly visszatartó erőt jelent a térfigyelő
kamerák elhelyezése is. Bízik abban, hogy a
belügyminisztérium még több, hasonló pályázatot ír majd ki, így a rendszer bővíthető,
továbbfejleszthető lesz. Végezetül köszönetét
fejezte ki Rausz István alezredesen keresztül
a rendőrkapitányság minden dolgozójának a
jó munkáért, amellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy az ország 157 kapitánysága közül a tapolcai a 15. helyen áll.
Sági István alpolgármester a sajtótájékoztatón keresztül arra hívta fel a lakóközösségek, vállalkozók, iparterületek tulajdonosainak figyelmét, hogy mivel bővíthető a
rendszer, éljenek a lehetőséggel. A bővítés-

hez, az új helyszín kialakításához a szakmai
háttér is adott. Hamarosan a polgárőröket is
olyan mobil kamerákkal látják el, amelyek
csatlakoztathatók a rendszerhez.
A kamerarendszert működtető Balaton
Elektronika Kft. ügyvezetője, Vörös Béla
– megköszönve a megbízatást – arról biztosította a jelenlévőket, hogy a hatósággal
szorosan együttműködve, maximális odafigyeléssel látják el az üzemeltetés feladatait.
Majd itt jelentette be, hogy a kamerákkal
egyidőben elindult a Tóparton a wifi. A Hotel
Gabriellára felszerelt berendezés segítségével
a Kistó környékén a fahídig, illetve a Malomtó egész környékén elérhető az ingyenes
internetes kapcsolat.
NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a szeptemberi polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
szeptember 2. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
szeptember 9. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
szeptember 16. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi Irodaház; Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9.00-12.00
óráig és a külön meghirdetett időpontokban
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal:
Fogadóórák:
Császár László polgármester
minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
minden hónap második hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Sági István alpolgármester
minden hónap harmadik hétfőjén 13.00-15.00 óráig
Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn 14.00-16.00 óráig
Polgármesteri titkárság: 87/510-125, fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság: 87/510-126, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfogadás, szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-12.00 óráig
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00-16.00 óráig
Helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A”
épület I. emelet 13. számú iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Központ:
87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó:
Parapatics Tamás
87/510-125
Önkormányzati és Igazgatási Iroda:
dr. Rozgonyi Viktória irodavezető
87/510-126
Általános Igazgatási Csoport: Pápainé dr. Németh
Mária Anita csoportvezető
87/511-153
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda:
Hársfalvi József irodavezető
87/511-150
Városüzemeltetési Csoport:
Bakos Gáborné csoportvezető
87/511-156
Építéshatósági Iroda:
Ihász József irodavezető
87/511-155
Pénzügyi Iroda:
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 87/511-161
Adócsoport: Dénes Emil csoportvezető 87/511-159
Anyakönyvvezető:
87/511-152
Gyermekjóléti Szolgálat: 87/511-150/195-ös mellék
Polgári védelem:
87/511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13.00-14.00
óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Tankerületi igazgató: Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail: maria.toth@klik.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: Benczik Zsolt
87/511-410
Hivatalvezető-helyettes:
Kisné Borbély Adrienn
87/511-415
Hatósági Osztály:
87/511-400
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn 87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ:
Tel.: 87/511-420, Fax: 87/321-721
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:
87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
Mb. hivatalvezető: Szabóné Szakács Judit 87/511-418
Tapolcai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/510-903 87/550-130, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 87/511-280, Fax: 87/511-281
E-mail: tapolca@takarnet.hu
Hivatalvezető: Lesch Norbert
87/511-282
Hivatalvezető-helyettes: Hal Péter
87/511-283
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel: 87/413-222, Fax: 87/413-609
E-mail: veszpremmmktapolca@LAB.hu
Kirendeltség-vezető: Simon Tünde 87/413-609/105
Kirendeltség-vezető helyettes:
Zsadányiné Kovács Judit
87/413-609/108
Szervezetek:
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet:
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.
Telefonszám: 87/414-485, e-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány:
Telefonszám: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség:
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf. 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: Hétfő: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00
óráig, kedd: 8.00-12.00 óráig, péntek: 13.00-17.00 óráig
Mentőszolgálat OMSZ: 8300 Tapolca, Ipar u. 3
Tel: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 105, 87/510-352 Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2. Tel: 107, 87/412-322

AKTUÁLIS

Tapolca fontos vasúti csomópont Bizonyságlevél az adósságátvállalásról
A MÁV Zrt. vezetése a Balaton északi parti
vasútvonalain július 31-én szemlét tartott. A
vonalbeutazáson részt vett a MÁV START
Zrt. vezérigazgatója, Ungvári Csaba is.
A tapolcai vasútállomáson tartott szemléről szólva Csilléry Béla, a MÁV Zrt. szombathelyi Területi Központ vezetője elmondta,
hogy a tapolcai csatlakozási állomás nagyon
fontos csomópont, hiszen több megyét köt
össze. A szemle során azt vizsgálták, hogy
miként készültek fel az állomások a nyári
utasforgalomra, mennyiben járulnak hozzá a
kulturált utazáshoz. – A MÁV START Zrt-nek

zérigazgató ígéretet tett arra, hogy utánanéz
annak a pályázatnak, amely Tapolca tömegközlekedésének megújítását tűzte ki célul.
– Az intermodális közlekedésre benyújtott
420 millió forintos pályázatunkat már sikeresnek ítélték meg, de forráshiány miatt tartaléklistára került – mondta Császár László.
Ezzel a MÁV, a VOLÁN és az Önkormányzat együttműködésének eredményeként nemcsak az autóbusz-pályaudvar kerülne ki a város központjából a vasútállomásra, de az is
megújulva. Szerencsés lenne ötvözni a már
meglévő pályázatot és azt, amellyel a tapolcai

Az ötezer lélekszámnál kisebb települések
önkormányzatának adósságát 100%-ig, az
ennél nagyobbakét – bizonyos számítás szerint – 40-70%-os mértékben vállalta át az
állam. Az átvállalásról szóló Bizonyság-levelet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá.
A tapolcai kistérség önkormányzatainak
szóló Bizonyságleveleket Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás július 31-én megtartott
ülésén adta át a Társulás székházában az érintett 16 település polgármesterének.

– Az önkormányzatoknál az elmúlt tíz évben több, mint 1100 milliárd forint adósság
halmozódott fel a járulékokkal és a kamatokkal együtt. Ez az adósság egyrészt fejlesztési típusú hitel, de jelentős része a működést szolgálta. Az állami adósságátvállalás nagy megkönnyebbülést jelent a települések számára. Nagyobb önállóságot kaptak így az önkormányzatok. Jó gazda módjára kell a továbbiakban gazdálkodniuk, fejleszteniük és indulni a jelentős forrásokat
hozó, hamarosan megnyíló uniós pályázatokon – hangsúlyozta az elnök.
NHE

Emlékezés a cigány-holokauszt emlékműnél
Augusztus 2-a emléknap a Nemzetközi
Cigány Szövetség javaslatára: a II. világháború előtti, alatti cigány áldozatok emléknapja, a fajelmélet gyalázatos tettei által a megsemmisítés céljából elhurcolt emberekre emlékező nap.
A mai napig nincs pontos adat arra, hány
szerencsétlen ember lett a gettósítás-elhurcolás áldozata, de több százezerre, akár milliónál is többre tehető a számuk.
A tapolcai régi temetőben augusztus 2-án
rájuk emlékezett az a néhány ember – méltatlanul kevés –, akiket a Himnusz elhangzása
után köszöntött Bartha Józsefné, a tapolcai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Néhány emlékező szóval felidézte a cigány
holokauszt eseményeit. – Az utolsó 3000 álFotó: N. Horváth

A szemle résztvevői az állomáson felállított életfa történetével is megismerkedtek
köszönhető, hogy a nyári időszakban kor- vasútállomás most nyert 350 millió forintot a
szerű motorvonatok járnak a Balaton partján. felújításra. Lasztovicza Jenő képviselő úr és
Még nem lehet tudni, hogy ezek itt marad- jómagam is igyekezni fogunk minden lehetőnak-e az év többi szakában, de megvan rá az séget megkeresni ahhoz, hogy a terv megesély – tette hozzá a vezető.
valósulhasson – hangsúlyozta a polgármester.
A bejárásban résztvevőket a vasútállomáA vasúti szemle végén a nyugállományba
son fogadta Császár László polgármester és vonuló Csilléry Bélától a város nevében is
Sólyom Károly alpolgármester is. Mint a pol- köszönő szavakkal búcsúzott Császár László
gármestertől megtudtuk, Ungvári Csaba ve- polgármester.
NHE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

dozat e napon halt meg az auschwitzi megsemmisítő táborban.
Az elnökasszony panaszosan jegyezte meg,
hogy az áldozatok fajtestvérei, a cigányok is
távol vannak e szervezett megemlékezésről;
szinte csak a hivatalból kiküldöttek vannak
jelen. – Ez szomorú, mert ha nem emlékezünk, nem is zárhatjuk ki az embertelenség
napi ismétlődéseit. Ezért emlékezzünk, amíg
emlékezhetünk – mondta.
Majd a cigány himnusz hangjai mellett
koszorúzott a tapolcai önkormányzat nevében
Sági István alpolgármester, az MSZP részéről
Lévai József, a roma önkormányzattól Bartha
Józsefné és Bartha József, a Zsidó Hitközség
nevében Vidosa Károlyné.
G. Dr. Takáts Gizella

Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét 2013
– Ezekben a napokban városunkban a bor,
gasztronómia és a kultúra a főszereplő –
fogalmazott beszédében Császár László
polgármester augusztus 14-én, a Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján a
Köztársaság téren.
A tradicionális rendezvénysorozat augusztus 20-án ért véget. Idén is hatalmas tömegeket
mozgattak meg a színes, tartalmas ünnepi
programok, illetve a bor és gasztronómiai különlegességek, melyeknek még a Kisfaludy
utca adott otthont.

lősgazdához hasonlította a Mindenhatót,
Csere Sándor kanonok-plébános Jézus csodatételéről szólt, mikor is a vizet borrá változtatta, így adva rangot a nemes nedűnek.
A rendezvénysorozat velejárója a Badacsonyi Borvidéki Borverseny eredményhirdetése. Idén 98 kiváló minőségű bort neveztek,
a bírálók értékelése alapján 1 Champion-díj,
1 Nagy Arany Érem, 29 Arany Érem, 52
Ezüst Érem és 15 Bronz Érem született.
Az ünnepi napok hivatalos ceremóniája
után kezdetét vette az augusztus 20-ig tartó

Az ünnepi hét nyitánya: mazsorettek
sorozat helyszínére
Az idő ugyan igyekezett megtréfálni a felvonulókat, mégis elindult az ünnepi menet a
Hősök terétől a rendezvény helyszínéig, a
Köztársaság térig – élükön az ajkai Mazsorett
Csoporttal. Őket a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a Batsányi és Kinizsi Táncegyüttes,
a Vinum Vulcanum Borlovagrend és a hagyományőrző lovasok követték.
Császár László megnyitója után a történelmi egyházak képviselői a bor köré szőtték
gondolataikat. Szabó Emőke református lelkész a Példabeszédek könyvéből idézett,
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész jó sző-

vezetik a felvonulókat a rendezvény-

Megkezdődött Tapolca és kistérsége
lakosságának egészségfejlesztése
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című pályázati felhívásra. Az Új
Széchenyi Terv keretében, 2013.07.01. és 2015.06.30. között megvalósuló
„Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért" című projektet az Európai
Unió vissza nem térítendő 115 869 659 Ft összeggel, 100%-ban támogatja.
A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete alapította 1997. 01.01-vel a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi
alapellátási feladatok ellátására. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, mint projektgazda stratégiai célja, hogy támogassa az Önkormányzatot abban, hogy Tapolca és
kistérsége lakossága életszínvonala javuljon, és a működése során nyújtott magas
minőségű szociális és egészségügyi szolgáltatásokon keresztül fenntartható módon az
elérhető legtöbb társadalmi és egészséghaszonhoz juttassa Tapolca város és a Tapolcai
kistérség lakóit.
A projekt célja, hogy a létrejövő, a kistérség lakosságának egészségfelfogását pozitív
irányba elmozdítsa, ezáltal egészségesebb, aktívabb, termelékenyebb és hosszabb élethez
juttassa. A célok eléréséhez az egészségfejlesztést helyezi előtérbe. A fejlesztés eredményeként hosszú távon létrejön az egészségfejlesztési szereplőket összefogó, szakmailag
irányító szervezet, amely képes a rendelkezésre álló források és kapacitások hasznosulásának magasabb szintjét elérni, ezáltal a társadalomnak nagyobb egészségnyereséghez jutni.
A projekt megvalósítása eredményeként létrejön az Egészségfejlesztési Iroda (EFI),
amely működésével egyrészt rendszeres és tudatos kockázat felmérési, szűrési
tevékenységet végez, másrészt a kistérség egészségfejlesztési (kiemelten az alapellátási)
szereplői prevenciós tevékenységeinek támogatásával, működésük összehangolásával,
együttműködések létrehozásával (egymás közt, valamint a szakmai irányító szervek, helyi
döntéshozók bevonásával) erősítik meg a kistérség egészségfejlesztését.
A projekt eredményeként 24 hónap alatt hatékony, a partneri együttműködésekben
rugalmas szervezetek hálózata jön létre, és a projekt során szervezett programokon
keresztül bevonásra kerül a tapolcai kistérség 13 ezer lakója.
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.
Telefon: +36 (87) 511-150/157
E-mail: molnar.annamaria@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu

Fotó: Dancs

kulturális fieszta, amely kiegészült a pincészetek által kínált minőségi nedűkkel, valamint számtalan gasztronómiai finomsággal.
A gyermekeknek sem kellett unatkozni- egy
egész játékpark várta őket, de a kézműves
vásár portékáiból is ki-ki kedvére válogathatott.
A fellépők között helyet kaptak helyi és
országosan elismert előadók, formációk is,
mint Király Viktor, Edda Művek, Molnár
György harmonikaművész és Csonka András,
Kozmix, Kiscsillag, Szűcs Gabi, Kasza Tibi,
Motiva Zenekar és Wolf Kati is. Dancs István

63. Bányásznap – Jó szerencsét!
A 63. Bányásznap alkalmából szeptember
1-jén ünnepi megemlékezés lesz a városban.
A szervezők között ott van a Bányász Szakszervezet Tapolcai Szervezete, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Tapolcai Szervezete és a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület.
Koszorúzás 15 órakor az egykori Bauxit-

Új Tapolcai Újság

irodaház (ma Belvárosi Irodaház) előtti bauxitbányász
emléktáblánál. Emlékező
szavakat Orbán Tibor ny. vállalati főmérnök,
a hagyományőrző egyesület elnöke mond.
Dr. Tolnai Lajos, az OMBKE tiszteletbeli
elnöke 15.30-kor a Szent György Panzióban
tartja ünnepi beszédét.
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„Szent királyunk ünnepe önismeretre is tanítja magyarságunkat”
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét egy
hétig tartó eseménysorozatának fénypontja augusztus 20-án, Szent István szobra
előtt, a Templomdombon volt.
Országalapító királyunk, az új kenyér és
államiságunk emléknapján Császár László
polgármester mondott ünnepi beszédet. Szent
István érdemeit hangsúlyozva kiemelte, hogy
Ő volt az, aki a járatlan úton elsőként elindult,
aki szívébe és elméjébe véste a bencés szerzetesek legfőbb tanítását, az „Ora et labora”,
„Imádkozzál és dolgozzál” jelszavát.
– István volt a magyar hősök sorában az
első, aki elvégezte azt, amit Isten rábízott.
Megszentelte a munkát, a családot, a hazát.
Olyan területi struktúrán alapuló vármegyerendszert hozott létre, amelyre ma is építhetünk. Templomokat, iskolákat, apátságokat
építtetett. Új királyi székhellyé tette Székesfehérvárt, pénzt veretett – mondta az ünnepi
szónok, majd a törvényeit, nemzetépítő tevékenységét méltatta.
Tisztelt Megemlékezők!
Az új idők szavát értő és megértő István jó
érzékkel ismerte fel, ahhoz, hogy a szinte
lehetetlent is megvalósíthassa, először a szükséges, majd a lehetséges feladatokat kell ellátnia. Kemény kézzel bánt az ellene forduló
törzsfőkkel: a trónkövetelő Koppánnyal,
majd később az erdélyi Gyulával és a Marosvidéki Ajtonnyal. Keresztény trónjának elismertetésére a római pápától, II. Szilvesztertől
kért és kapott koronát, és minden magyarok
királyává koronáztatta magát. A világon elsőként Őt nevezte a pápa apostoli királynak.
Külpolitikai zsenialitásának köszönhetően
nem lettünk sem a Német Római Császárság,
sem a Bizánci Birodalom hűbéresei.
A magyarság létéért szélben és viharban
erős tölgyként küzdő István úgy vezette át a
messziről jött, pogány népét az első ezredfordulón a keresztény Európa közepén, hogy
közben – legjobb tanításként – követendő
példát adott. Neki nemcsak mi, a XXI. század
magyarjai hisszük el, de már a kortársai is
elhitték, hogy minél magasabbra tud az ember erkölcsileg emelkedni, annál érdemesebb
embernek lenni. Istvánt halála után 45 évvel,
1083. augusztus 15-én avatták szentté. Ő volt
az első olyan uralkodó a világon, aki a szentek sorába léphetett.
Tisztelt Ünneplő Mindannyian!
Országalapító, nemzetépítő királyunk történelmi alakja, kivételes egyénisége ma is
köztünk, velünk él, hirdetve, hogy érdem szerint méretik a jutalom. Ünnepe a legnagyobb
magyar ünnep.
A mai napon lehet, hogy sokan mondják:
igen, vannak Szent Istvánnak érdemei, de
miért kell újra és újra a múltról beszélnünk –
legyen az dicső vagy dicstelen –, miért kell
újra és újra feltépnünk a fájó sebeket, miért
nemcsak a jelennel foglalkozunk?
Sok millió magyar honfitársammal együtt
üzenem a kérdéseket feltevőknek, hogy éppen ez az a hozzáállás, amelyre építve akarták
tőlünk elvenni nemcsak az elmúlt évszázadokban, de a közelmúltban is nemzeti identitásunkat, a hitünket és a továbbhaladáshoz,
a megmaradáshoz szükséges erőnket és reményünket.
Hogy mire alapozom ezt a szigorúnak tűnő
kijelentést? Legyen itt csak egy példa!
A XIX. században élő francia államférfi,
Talleyrand gróf ezt mondta Napóleonnak:
„Felség! Régi szokásuk a magyaroknak,
hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz.”
Talleyrand jó tanítómestere lett a következő évszázadok akarnokjainak, akik bennünket
eltörölni, megalázni, szolgasorba kényszeríteni igyekeztek. Csak eggyel nem számoltak.
Azzal a génjeinkbe ősidőktől beégett tulajdonsággal, emberi értékkel, azzal a Szent Istvántól
örökölt hitünkkel, amely segítségével Isten kegyelméből mindenkor talpra álltunk, felemeltük fejünket és kiegyenesítettük gerincünket.
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Bölcs Leo bizánci császár már több, mint
ezer évvel ezelőtt így jellemezte népünket:
„A magyarok a munkát, a fáradtságot, az
égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők.”
Ez az ősi szabadságszeretet szólította barikádokra újra és újra az egységbe tömörült
magyarokat, ez a szabadság utáni vágy tette
Európa védőpajzsává is.
„Magyarország Európa előőrse volt Ázsia
felé – írta René Grousset XX. századi francia
történész – Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy
megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a
mongol hódítókat. S az ő hősies ellenállása
kényszerítette megállásra a törököt.”
Tisztelt Mindannyian!
Népünk a világra szóló, összeurópai jelentőségű tetteivel, a hazát, otthont építő törekvéseivel már oly sokszor megmutatta, hogy
az összefogás, az egység olyan felbecsülhetetlen, jövőt hordozó érték, amely nemcsak
a jót, a sikert segíti megélni, de átsegít minden megpróbáltatáson, minden kudarcon is.
Az utat mutató Szent István-i örökség ad
keretet a mindennapi élethez és az ünnepnapjainkhoz. Mert éltető erő van benne épp úgy,
mint itt, asztalon lévő, nemzeti szalaggal
átkötött új kenyérben.

delmes volt az élet. De ha a magyarság hite,
erkölcse megszilárdult, akkor a reményvesztettségen, a csüggedésen mindig úrrá lett az
élni akarás. Merítsünk erőt abból az egységből, abból az összefogásból, abból a heroikus
küzdelemből, amit népünk az árvízi veszedelem során tanúsított. Hétköznapi hősök egész
sora született meg ebben a kiszolgáltatottságában is nagyszerű nemzetben. Így kéne
összefognunk, egységbe tömörülnünk az élet
minden területén.
„Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem
hagyta magát legyőzni” – üzente a magyaroknak Meisner kölni érsek 2009. augusztus
20-án Budapesten. Adjon erőt ez az üzenet
nemcsak a jelenhez, de segítsen felkészülni a
holnapra is.
Ünnepi beszédében – a kell, a lehet, az
érdemes bíztatásaként – egy képzeletbeli sétára hívta Császár László a város polgárait,
hogy együtt „tekintsék meg” a település legújabb kori történelmének értékőrző és értékteremtő tevékenységének eredményét: a Belváros rehabilitációját.
– Nézzünk körül és töltekezzünk a látványnyal, de befelé, magunkba is figyeljünk!
Annyi mindent kaptunk készen, ajándékba!

Fotó: N. Horváth

A megáldott és megszentelt új kenyérből elsőként Csere Sándor kanonokplébánost kínálta meg Császár László polgármester
Bizonyára nemcsak én, de Önök közül Az életünket, a csodálatos nyelvünket, a
sokan rácsodálkoztak az idei nyár hétköznapi szüleinket, a hazát, az elődeink által megálcsodáira, a Tapolca határában lévő, szél len- modott várost. Mit adunk mi ehhez az örökgette, napsütötte búzatáblákra és az aratás séghez? A múlt értékeihez hozzátesszük a mi
utáni föld látványára. A hatalmas bálák nem- alkotásainkat, a mi városépítő, szépítő tevécsak azt hirdetik, hogy befejeződött az élet kenységünket. Gyermekeinken, unokáinkon
legnagyobb ígéretét adó aratás, de azt is, hogy keresztül pedig nemcsak a mát gazdagítjuk,
a szeretettel végzett munka, a búzaszem áldo- de a jövőnek is üzenünk – szögezte le az
zatvállalása új kenyeret tett ebben az évben ünnepi szónok.
A képzeletbeli séta végén egy kedves, de
is az asztalunkra. Ezért a mai napon nemcsak
az államalapítót, de a magvetőt és az új ke- szomorú kötelezettségének tett eleget Császár
László, amikor a város és maga nevében elnyeret is ünnepeljük.
A megáldott, megszentelt kenyér, a min- köszönt a nyugdíjba vonuló Csere Sándor
dennapi kenyerünk a múlt, a jelen és a jövő kanonok-plébánostól.
– Ez a helyszín – a Templomdomb, a római
szimbóluma.
Bár többször tettek – és tesznek ma is – katolikus templom előtt álló Szent Istvánkísérletet arra, hogy a tiszta búzánkba kon- szobor – a legméltóbb arra, hogy tisztelettel
kolyt hintsenek, hogy a szabadság kenyeré- fejet hajtsunk a plébános úr személye és több
nek ízét a szánkban megkeserítsék, hogy mo- évtizedes tapolcai tevékenysége előtt. Velünk
dern, pénzvezérelte szolgaságba hajtsanak, volt Ő minden örömünkben, osztozott fájdalhogy magyart magyar ellen uszítsanak, de ez munkban. Gyújtó hangú gyászbeszéddel siratta a Trianonnal szétszaggatott hazánkat, a
csak ideig-óráig sikerülhet.
Mint ahogy a búzaszemnek időre van háborúban, a szabadságharcban elesetteket.
szüksége ahhoz, hogy megérjen, hogy be- Megáldotta és megszentelte nemcsak ételüntöltse küldetését, úgy van szükségünk ne- ket, italunkat, de a város legújabb kori mekünk, magyaroknak is türelemre, időre, hogy mentóit is. Sokat tett azért, hogy az ökumenia
a munkánk gyümölcse beérjen.
a szó legnemesebb értelmében érvényesülTudom, hogy sokan vannak ma is, akiknek hessen Tapolcán. A Szent István-i örökség
nincs munkájuk, akik a létminimum alatt élnek, elkötelezett híveként hirdette, hogy csak az
akik a hitelek béklyójában vergődnek, akik fé- istenhit, csak a krisztusi alap, a szeretet lehet
lik a mát és rettegnek a holnaptól. De higgyék a támasza életünknek. Sok szépet és jót szólel, csak összefogással, csak egységben, erős hatnék még – talán mondhatom így is – a
hittel és munkával tudjuk legyőzni a bajokat. barátommá lett plébános úrról. De a legfonHa végignézünk történelmünkön, látjuk, tosabb: Tapolca történelmébe, mint templomhogy soha nem volt könnyű, mindig küz- építő is bevonult. Az új temető Szent Margit
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kápolnájában megkonduló harang arra is
figyelmeztesse a mindenkori tapolcaiakat,
hogy volt egy plébánosuk, aki nekik és értük
álmodott templomot Isten dicsőségére. A nyugdíjas évekhez jó erőt és egészséget kívánva
Szent Bernát örökérvényű gondolataival köszönünk el, de vendégként, barátként mindig
visszavárjuk. Hiányozni fog!
„Biztos vagyok abban, hogy sem a távolság, sem a halál, vagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy
szeretet fűz össze.”
Ünnepi beszéde végén a Szent István-i életmű üzenetére hívta fel a jelenlévők figyelmét
Császár László.
Tisztelt Ünneplő Mindannyian!
Szent királyunk ünnepe önismeretre is tanítja magyarságunkat. Meg kell ismernünk a
bennünk lévő örökölt látást, el kell fogadnunk
másságunkat.
Már államalapítónk Intelmeiben ránk hagyta – mai nyelvre lefordítva – az identitásőrzés
és az Európához való integrálódás nemzeti
létünket fenntartó parancsát és gyakorlatát.
Azt viszont már nekünk, a ma élő magyaroknak kell felismernünk, hogy a szükségszerű globalizáció mellett népi-nemzeti
ellenhatás, önvédelem kell. Hogy minden
áron védeni, óvni kell történelmi múltunkat, a
hagyományokra alapozott kultúránkat. Hinnünk kell népünk erejében, tehetségében,
anyanyelvünk szépségében, a létfontosságú
összefogásban és az egységben. Bíznunk kell
magunkban és egymásban.
Míg ünnepi beszédem kezdetén egy ősi
csángó énekkel idéztem meg Szent István király alakját, addig most, befejezésként hangozzék fel egy XXI. századi könyörgés:
„Szent István! – Hős királyunk! / Áldozunk szent Emlékednek! / Viharverte Hazánk
szenved és remél: / Lelked szent zsámolyához
térdepelünk / Esdve, könyörögve: / – Ne
feledkezzél el! Szegény Magyarokról – / Sokszor megszenvedett, hős magyarságunkról! /
Kérünk könyörögve: / Hogy eggyé lehessünk!
/ Szép, magyar Hazánkban / Mindörökre! /
Ámen!”
Isten óvja magyar népünket!
Isten óvja hazánkat!
Isten óvjon Minden Tapolcai Polgárt!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az ünnepi beszédet követően Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, Ughy Jenőné
jegyző, Császár László polgármester, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal vezetője, Benczik Zsolt
és Kissné Borbély Adrienn hivatalvezető-helyettes helyezett el koszorút a Szent Istvánszobor talapzatán.
A koszorúzások után a Batsányi Táncegyüttes tagjai átadták az új kenyeret Császár László
polgármesternek, amelyet Szabó Emőke
református lelkészasszony és Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész áldott meg, hangsúlyozva, hogy a mindennapi kenyerünk Isten kegyelméből kerül az asztalunkra. A lelkészaszszony arról is szólt, hogy Szent István alakja
arra is bizonyosság, hogy a jó királyt mindenkor át kell, hogy hassa a kegyesség és az
irgalmasság. – De a legfőbb isteni parancs a
szeretetgyakorlás – mondta –, mert csak ez
vezet el bennünket a boldogsághoz, csak ennek birtokában remélhetünk jövőt.
Csere Sándor kanonok-plébános – mielőtt
megszentelte az új kenyeret – köszönetet
mondott Császár Lászlónak és Tapolca polgárainak a megható és szép búcsúszavakért.
Mint mondta, annyi élményt visz magával
Tapolcáról, hogy az el fogja kísérni a sírig.
– Soha nem szakadok el Tapolcától. Ha valakit megbántottam, bocsásson meg, ha jót tettem vele, legyen irántam jó szándékkal és őrizzen meg emlékében – szólt elcsukló hangon.
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozata – mint már sok éve – most is
színpompás „égi bállal”, tűzijátékkal ért véget augusztus 20-án este.
N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

„Küldöncnek jöttem, s eltűnök majd, ha üzenetem általadtam”
„Egy ismeretlen, ősi fényű
örök Titoktól elszakadtan
küldöncnek jöttem, s eltűnök majd,
ha üzenetem általadtam”
Mécs László premontrei szerzetes, költő
fenti soraival köszönt el tapolcai híveitől, barátaitól, ismerőseitől a nyugállományba vonuló Csere Sándor kanonok-plébános augusztus 25-én az általa celebrált utolsó szentmisét
követően a római katolikus templomban.
A bensőséges hangulatú, a búcsúzás fájdalmával telített ünnepség keretében felidéződtek a 81 éves Csere Sándor életútjának
fontosabb állomásai.
1932. április 25-én született Sand községben. A szemináriumot Veszprémben kezdte,
azt azonban az első évben feloszlatták, így
tanulmányait Esztergomban folytatta és fejezte be.
1956. június 10-én szentelték pappá. 195659-ig káplán volt Berhidán, ahol egyben a
futballcsapat igazolt játékosa lett. 1959-60-ig
Várpalotán káplán. 1960-tól 1965-ig ő volt
az utolsó függetlenített pap hitoktató Veszprémben. ‘66-ban, ‘67-ben a veszprémi Regina
Mundi-plébánia káplánja. 1967-72-ig Várpalotán plébános. 1972-től 1990-ig a veszprémi
Szent Margit-templom plébánosa.
1990-től itt él és dolgozik köztünk, Tapolcán. Az ezredfordulón a nemesgulácsi plébániát is ellátta, sőt, felújította, csakúgy, mint a
kisapáti templomot.
Áldozatos tevékenysége elismeréseként
dr. Márfi Gyula veszprémi érsektől a Szent
Gellért-érdemérem aranyfokozatát, 2006-ban

Házasságot
kötöttek:
Bognár Róbert János és Szászik Melinda Szilvia
Cserép Richárd József és Oltványi Zita Viktória
Halász Márton és Czimondor Zsófia
Kovács Krisztián és Gyönge Melinda
Magyari Tibor és Wittmann Réka
Märcz István és Réhberger Enikő
Müller Ákos és Tolnai Annamária
Papp József és Bordács Éva
Szabó Dániel és Molnár Andrea
Verebélyi Emőke Katalin és Lamport András
Vogl Szabolcs és Takács Mónika

pedig testvértelepülésünktől, Zabolától A nemzeti önazonosságunk védelmezője címet kapta. A Tapolca Városért kitüntetést 2007-ben
ítélte oda a Képviselő-testület Csere Sándor
plébánosnak. A piarista rendtől 2011-ben
Gyémánt Matura Emléklapot kapott.
A búcsúzó kanonok-plébános érdemei elévülhetetlenek városunkban. Felsorolni is lehetetlen azt a sokféle és sokszínű tevékenységet, amellyel nevét aranybetűkkel írta be
Tapolca történelemkönyvébe. Sokat tett azért,
hogy katolikus iskola működjön városunkban. Évekig küzdött – sikerrel – a templom új orgonájáért, örömmel és szívesen adta
át a templomot magas színvonalú koncerteknek. Háromszor újította fel kívülről a templomot, de tevékenysége során megújult a
temetői kápolna is. Nagy álma valósult meg
azzal, hogy az új temetőben felépült a Szent
Margit-kápolna, és benne két olyan harang is
szól, amelyet az egyház ajándékba kapott.
A templomépítéssel a családi hagyományt
követte, hiszen szülőfalujában, Sandon a
nagyapja építtette saját költségén a templomot.
Az elmúlt 23 év alatt a plébános úr nagyon
fontos szerepet töltött be a városban. Tagja
volt külsős bizottsági tagként az Oktatási-,
Művelődési- és Sportbizottságnak. Karácsonyi, augusztus 20-ai, Márton-napi és egyéb
ünnepeinken mindig megosztotta a város polgáraival gondolatait. Sokat tett azért, hogy az
ökumenia a szó legtisztább, a legnemesebb
értelmében érvényesülhessen városunkban.
Osztozott örömünkben, fájdalmunkban: ke-

Szépítsük együtt városunkat!
Ezt a mottót választotta a szervező Tapolcai
Városszépítő Egyesület, a Városért Egyesület, az Épített és Természeti Értékek Védelméért Alapítvány és a Vállalkozók Egyesülete az idei, hagyományos Virágos Tapolcáért elnevezésű mozgalom szlogenjéül.
Rengeteg jelentkezés és jelölés közül, helyszíni szemle alapján választották ki a leg-

Évfordulók
1926. augusztus 87 éve
A kutak fertőzöttsége miatt
tervbe vették a vízvezeték
építését Tapolcán.
1800. augusztus 1. 213 éve
Batsányi János utolsó tapolcai látogatása idején
írja: „Szent nékem a hazai földnek minden göröngye, melyen napvilágot láttam s melyben szülőim és szeretteim hamvai pihennek.”
1926. augusztus 1.
87 éve
A tapolcai Erzsébet-kórházban megszervezte
a sebészetet, amelyet külön osztállyá fejlesztett
dr. Steiner Lajos.
1913. augusztus 3.
100 éve
Felhőszakadás, árvíz Tapolcán.
1958. augusztus 8.
55 éve
A Fővárosi Tanács Segesdy György Batsányi
szobrát Tapolcának ajándékozta.
1948. augusztus 10.
65 éve
Tapolcán megalakult a Cipész KTSZ. Ez volt a
„szocialista ipar” első megjelenése Tapolcán.
1778. augusztus 12.
235 éve
E napon kelt Canonica Visitatio megemlíti, hogy
az akkor egy tanerős iskola tanítója Csutor Péter
„poeta absolutus” végzettségű iskolamester volt.
Fent említett végzettség a gimnázium VI. osztályának végzettségével volt egyenlő.
1896. augusztus 16.
117 éve
E napon jelent meg a Tapolcza és Vidéke című
lapban a hír, miszerint Bőczy Antal helybeli szíjgyártó segédet a millenniumi kiállítás zsűrije –
díszes lószerszám munkájáért – első díjjal, 3
arany jutalommal tüntette ki.
1973. augusztus 17.
40 éve
Átadták a melegvízű strandfürdőt Tapolcán.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

resztelt, esketett és temetett. Látogatta a betegeket a kórházban, elbeszélgetett az idősek
otthonának lakóival, de részt vállalt a fiatalok
hitoktatásában is. Az Ő megkeresésének
köszönheti a város lakossága azt, hogy immár
20 éve vasárnap délutánonként szentmisét
közvetít a városi televízió.
Csere Sándornak a búcsúünnepségen
meghatottan mondott köszönetet tapolcai tevékenységéért Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, Császár László polgármester
és Sólyom Károly alpolgármester. Elbúcsúztak tőle az egyházközségi Képviselő-testület,
a Rózsafűzér Társulat és a Karitász tagjai, a
katolikus iskola és óvoda vezetői, a Szeretet
Leányai Társulat irgalmas nővérei, a ministránsok, az evangélikus gyülekezet képviselői, a Vinum Vulcanum Borlovagrend, amelynek tagja is. Elcsukló hangon köszönt el tőle a hitoktatója, titkára, a helyi média képviselői és Szabó Emőke református lelkészaszszony.
Csere Sándor a könnyeivel küszködve
mondott köszönetet a tapolcaiaknak az elmúlt
23 évért. Majd a már fent idézett Mécs László
sorokkal búcsúzott a jelenlévőktől.
Plébános Úr! Bizton állíthatom, hogy a
költő által megidézett üzenetet átadta nekünk,
tapolcaiaknak. Hálás köszönet érte!
„Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet
is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az
tanítvány bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát.”
A fenti bibliai idézettel kérjük Isten áldását
további életútjához. N. Horváth Erzsébet

Fotó: Havasi

Gratulálunk!

szebb, legvirágosabb házakat, erkélyeket. A
Tapolca Város Önkormányzata által támogatott verseny helyezettjei több kategóriában a
következők lettek:
Társasház kategória: Fő tér 1. – I. helyezés; Halápi u. 5. – II. helyezés. Családi ház
kategória: Réfi Gyuláné, Vajda J. u. 66. – I.
helyezés; Kocsis Józsefné, Batthyány u. 55. –
II. helyezés; Horváth Imréné, Juhász Gy. u.
19. – III. helyezés; Szollár Istvánné, Pacsirta
u. 54. – különdíj; Takács Lászlóné, Csabi u. 7.
(Diszel) – különdíj; Boczek BT. („Maszat
jelige”), Barackvirág u. 12. – különdíj. Előkert kategória: Sáfárné Halász Nikoletta,
Berzsenyi u. 96. – I. helyezés; Giczi Béla,
Bem-apó u. 25. – II. helyezés. Erkély kategória: Wéberné, Borbély Éva, Deák F. u. 9.
(Borudvar) – I. helyezés; Lakossy Gyuláné,
Kossuth L. u. 64. A lh. 1/1 – II. helyezés;
Gadácsi Károlyné, Berzsenyi u. 3. fsz. 1. –
III. helyezés; Osváth Józsefné, Fő tér 4.;
Ecker Péter, Kazinczy tér 11. C sz. 4. em. 17.
A rendezett, virágos, szemet gyönyörködtető kertek, előkertek, családi házak, erkélyek
és lakóközösségek tulajdonosai az elismerő
oklevelet és díjat a Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét keretein belül, augusztus 18-án vehették át.
Havasi Gábor

RENDŐRSÉGI HÍREK
- A Tapolcai Rendőrkapitányság nagyobb
értékre elkövetett lopás bűntettének elkövetése miatt indított büntetőeljárást N. Balázs tapolcai lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint a gyanúsított 2013. június
15-én hajnalban az egyik tapolcai vendéglátóegység pultjából lopott el közel kétszázezer
forintot. A rendőrök a beszerzett adatok alapján 2013. június 16-án délután Tapolca belterületén igazoltatták, majd a Tapolcai Rendőrkapitányságra előállították a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 22
éves N. Balázst. A nyomozók gyanúsítottként
hallgatták ki, a nála lévő pénzt – néhány tízezer forintot – pedig lefoglalták. Vele szemben a további eljárást – szabadlábon hagyása
mellett – a Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

- A tapolcai rendőrök 2013. augusztus 5-én éjjel 2 óra 30 perckor intézkedtek azzal a három
személlyel szemben, akik a Berzsenyi utcában haladva öt személygépkocsit – minden
előzmény nélkül – megrongáltak. F. Attila 18
éves ajkai lakost, T. Mátyás 19 éves budapesti
lakost, valamint K. Beáta 20 éves tapolcai lakost a rendőrkapitányságra előállították, ahol
a két fiatal férfit garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. T. Attila elszámoltatásakor elismerte, hogy Ő volt az egyetlen a társaságból, aki az autók visszapillantó tükrét –
felindultságából – összetörte. Az eljárást a
Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a gyanúsítottak szabadlábon hagyása
mellett folytatja.
Nagy Judit
sajtóreferens
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Búcsú
Szabadics Józseftől

(Hegyesd, 1940. április 19. Tapolca, 2013. július 21.)
Váratlanul tört ránk a szomorú hír,
végigzörgetett a volt munkatársak és az
ismerősök szívén is. Életének 73. évében
a betegség legyőzte, és Ő elment közülünk. Fájó szembenézni azzal a ténnyel,
hogy akit sokan ismertek, tiszteltek, becsültek, nem lehet közöttünk többé.
Gyakran feltesszük a kérdést magunknak, mi értelme van az életnek? Élni
azért érdemes, hogy szolgáljuk a másik
embert, hogy az ember ösztönösen szétossza magát. Isten kegyelméből végtelen életünkből csak kis darabbal rendelkezhetünk. Tegyük ezt olyanná, hogy
másnak is hasznára legyen. Szabadics
József munkatársunk ilyen ember volt,
aki a jobbért tett erőfeszítéseihez hozzáadta önmagát, szétosztotta emberségét, tehetségét, tudását, szíve melegét.
Munkámat vele a Tapolcai Járási Tanácsnál kezdtem, majd a Városi Tanácsnál, illetve a Polgármesteri Hivatalban
dolgoztunk együtt. Szakmailag jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező,
munkájában alapos, precíz, lelkiismeretes és segítőkész, jó szándékú munkatárs és kolléga volt. Nyugdíjba vonulása
után is igényt tartottak szakértelmére,
több éven át dolgozott így még. 2001. év
júniusában – megérdemelten – Tapolcai
Közszolgálatért kitüntetésben részesült.
Családját végtelenül szerető és családi
összetartásra törekvő ember volt.
Valami örökre elvész bennünk, amikor eltávozunk. Ami mégis itt marad, az
a szívünkbe zárt szeretet.
Kedves Jóska! Pihenj csendesen, igaz
emberséged szép világossága velünk
marad. Volt munkatársaid nevében:
Ughy Jenőné
jegyző

Téged is vár a Tapolcai
Musical Színpad!
Téged is vár a Tapolcai Musical Színpad! Legyél egy sikeres színházi közösség tagja!
2013. szeptember 14-én 10.00-12.00
óra között várjuk az énekelni, táncolni
szerető fiatalok jelentkezését a Tamási
Áron Művelődési Központban.
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Nyelvvizsgával a felsőoktatásba

Néhány reflexióm
az utcanevekhez
Az emlékezésre méltó emberek neve megmarad lakóvárosuk kitüntetett helyein,
utcákon, tereken. Az a gyakorlat is fennmaradt: az emberiség igen nagy szellemeiről is neveznek el emlékhelyeket. Aki
méltatlanná lesz, annak nevét törlik. Tapolca kis késéssel rendezte eme adósságát, de
talán alaposabb munkát végezhettek volna.
Nekem is reflexióim támadtak e hírre. A
Kossuth Lajos utcában születtem. Neve öszszeforrt a magyar szabadsággal, de a történelmi emlékek, amik pénzügyekről szólnak,
de főleg Petőfi Aranyhoz Mező-Berényből írt
levele, mára árnyékot is vetettek rá.
Aztán laktam az Arany János utcában. Névadója révén Koncz tanító úr megtanított a
szép magyar nyelvre. De ezzel nincs vége a
költőimnek, mert Ady utca elnevezettjétől a
modern magyar költészet és a francia irodalom kapcsolatának fontos kulturális hatása
tudatosult bennem. Ott is laktam, sőt, ma is
ott lakom. Nincs is kifogásom Ady ellen.
Igen nagy megelégedettséggel új nevekkel
is találkoztam. Marton Lászlóval, Kossuthdíjas szobrászunkkal régi adósságunkat tudtuk le. Az egyik legnagyobb művészünk volt.
Szobrát avattam, tapolcai műemlék gyűjteményét nyitottam meg. Művészetében a
michelangelói erőteljes plaszticitást, rodini
eleganciát és Maiol finom francia erotikáját

kapcsolja össze a nagy múltú magyar szobrászattal, Pátzai Pál tanítványaként. Készül
tapolcai műveiről beszámolóm, és már több
méltatást is kapott.
Tapolca-Diszelben telepedett le és lokálpatriótává vált az első világháborús katonai
felderítés irodalmi feldolgozója, Botár Árpád.
Láthatatlan hadsereg, Kémek, árulók merénylők alcímű könyvét dedikálva elküldte
nekem, orvosának, családi barátságunk emlékére. Nagy olvasottságú, utazásai során több
kultúrát is megismerő, társasági ember volt,
akitől beszélgetéseink alatt sok ismeretet kaptam, hiszen gyakori vendég volt nálunk.
Ismerte Maderspach Viktort, a legnagyobb
magyar kárpáti medvevadászt és vadászati
írót. Idős korában betegem volt.
Könyvéből egy boríték is kiesett, végrendeletének azon fejezete, amelyben könyvtárát
rám, orvosára hagyományozza, és halála előtt
György Lajos plébános úrhoz juttatott el intézkedés végett. Meglepett az írása, mert halála után végrendeletének végrehajtói a könyveket eltüntették. Ma sem tudom, jogtalanul
kik tették rá kezüket. Jó lenne ismerni legalább nevüket, hisz ez az eljárás jogtiprás
volt. Könyvtára szellemi arcképe volt
Egy kérdésem van! Több az üres fantázianév. Helyettük nem találtak a névadók személyt?
Dr. Sáry Gyula

Szín-Vonal siker – Kiváló minősítés
Az eddig elért eredményeinek köszönhetően a SZÍN-VONAL Művészeti Iskola a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regionális hatókörű, Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult.
Az értesítésben Bajor Péter igazgató a
cím elnyeréséhez levélben gratulált az iskola igazgatójának, Baranyai Zoltánnénak,
„mert az akkreditációs folyamat tapaszta-

latai megerősítették, hogy az Önök Tehetségpontja szakmailag hiteles és kompetens
tagja a Tehetségpontok egyre bővülő családjának” – írta.
Az akkreditáció eredményét igazoló
dísztáblát szeptemberben Budapesten, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Hoffmann Rózsa államtitkár ünnepélyes
keretek között adja át. Forrás: Szín-Vonal

Kell egy ház – legyen a tiéd is!
Régóta álmodtunk egy olyan közösségi
helyről, ami mindenkié. Ami helyet biztosít a falu alulról jövő kezdeményezéseinek, programoknak, rendezvényeknek, a
fiatalok ötleteinek, művészeti csoportoknak, teaházaknak, stb.

oltószertár közösségi térré/ifjúsági házzá történő átalakítására. Hatalmas feladat áll előttünk, melyben kérjük a Ti/Önök segítségét is!
Mivel a felújítást – elsőkörben a tető cseréjét illetve nyílászárók cseréjét – az Egyesület saját forrásból finanszírozza, keressük

A mai világban elengedhetetlen az idegennyelvtudás, hiszen az élet minden területén igen nagy jelentőséggel bír, akár a
gazdasági, akár a társadalmi életben betöltött szerepére gondolunk.
El kell fogadni azt a tényt, hogy ha a fiatalok boldogulni szeretnének a későbbiekben, akkor használható és minőségi nyelvtudással kell rendelkezniük. Ezt támasztja
alá a Kormány azon törekvése is, miszerint
2016-tól a mesterszakokra történő jelentkezéseknél már követelmény lesz a középfokú nyelvvizsga megléte, illetve 2-3 éven
belül bizonyos alapszakokra csak nyelvvizsgával lehetne felvételizni. Ezen lépéseket valószínűleg azok a magukért beszélő
adatok inspirálták, melyek szerint Magyarországon átlagosan a diplomák egyharmada marad az intézményeknél, de van olyan
egyetem, ahol az oklevelek felét nem tudják
kiadni a hallgatóknak, mert nem teljesítették a diploma megszerzéséhez elvárt nyelvi
követelményeket.
Mindezeket a törekvéseket figyelembe
véve, egyre világosabbá válik, hogy az első
vagy akár a második nyelvvizsga megszerzését a középiskolai évekre célszerű időzíteni. Diákjainknak fel kell ismerniük azt,
hogy az életben való érvényesüléshez –
vagy akár „csak” a sikeres továbbtanuláshoz – elengedhetetlen két, vagy legalább
egy idegen nyelv elsajátítása.
Intézményünkben, a Batsányi János Gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására. Tanulóink emelt

szintű – heti öt órás – képzést választhatnak angol, német és olasz nyelvből. A magasabb óraszámban oktatott nyelv mellett
diákjaink heti három órában sajátíthatják el
a második idegen nyelvet. A sikeres nyelvvizsgára vagy érettségi vizsgára történő
készülést – szükség esetén – az alapóraszámon felüli plusz órák hozzárendelésével is
segítjük.
Az idegen nyelvek oktatását különböző
segédeszközökkel igyekszünk színesebbé
tenni: újságok, folyóiratok, számítógépes
programok órai használatával, illetve tanulóink idegen nyelvű filmvetítéseken és színházi előadásokon is részt vehetnek. A célnyelvi országok kultúráját is megpróbáljuk
életszerűvé tenni, többek között Halloween
party megrendezésével.
Nyelvtanáraink igényes és szakszerű
munkáját mutatják tanulóink nyelvvizsgaeredményei. A 2012/13-as tanév végére angol nyelvből 75 nyelvvizsgával rendelkeztek diákjaink, melyből 6 felsőfokú nyelvvizsga volt.
Nyelvvizsgamutatóink mellett az idegen
nyelvekből elért érettségi átlagaink is figyelemre méltóak, hiszen mind angol, mind német nyelvből az iskolai átlag jóval meghaladja az országos eredményeket.
Úgy vélem, hogy azok, akik továbbtanulási szándékkal érkeznek iskolánkba,
minden segítséget és lehetőséget megkapnak ahhoz, hogy terveiket valóra váltsák.
Tóth Gabriella
idegennyelvi munkaközösség-vezető

Pedagógiai megújulás pályázati
segítséggel az általános iskolában
Az Új Széchenyi Terv keretében, 2013.
március 25-e és 2015. március 24-e között
megvalósuló „Tapolcai Általános Iskola
innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” című projektet az Európai Unió
207.165.989 Ft összeggel, 100%-ban támogatja.
A magasabb színvonalú oktatás érdekében
a pedagógusok olyan továbbképzéseken
vesznek részt, amelyek a szakmai fejlődésüket segítik elő.
A projekt részeként erdei iskolai táborokat,
természetközeli sporttáborokat, nyelvi táborokat, úszásoktatást és egészségnapot is szerveznek, de a komplex közlekedési ismeretek
oktatása, a családi életre nevelés is szerepel a
megvalósítandó célok között.
A Kazinczy-iskola 6. osztályába járó
Osztermann Sára is azon szerencsések közül
való, aki az idei nyáron részt vehet a pályázat
kínálta 5 napos vitorlástáborban, amelyet

augusztus végén rendeznek Balatongyörökön
a Holiday Sport Haus-ban. Mint mondja, a
táborban való részvétel alapfeltétele volt a
biztos úszástudás. Mivel nagyon szeret úszni
és szereti a Balatont is, ezért jelentkezett ide.
A vitorlázás alapjainak elsajátítása mellett
különböző sportprogramok, játékok is várják
a résztvevőket. Sára számára egy izgalmas,
vízi kalanddal és bizonyára új barátok szerzésével is zárul majd az idei tábor.
A szintén Kazinczy-iskolás 10 éves
Harangozó Réka még nem tud úszni. Bízik
abban, az ősszel induló ajkai úszásoktatás
végén már bizonyos tudásra tesz szert. Mint
mondja, a kedvenc tantárgyai közé tartozik a
matematika, a környezet, a magyar mellett a
testnevelés is. Arra az újságírói kérdésre,
hogy egy évtized múlva akár a Balatont átúszók között is megtaláljuk-e, most még egy
bizonytalan nemmel válaszolt. De ki tudja…
N. Horváth Erzsébet

Felhívás grillsütésre
Fotó: Egyesület

Egy hely, ami tárt karokkal fogadja az ötleteket, ami olyan hiánypótló szolgáltatásokat
biztosít, mint például a fénymásolás és nyomtatás. Egy hely, ahol a fiatalok tájékozódhatnak lehetőségeikről, ahol szakkönyveket
érhetnek el különböző témákban, ami képzések, ifjúsági projektek helyszínéül szolgálhat.
Idén ez az álmunk valóra válik, mivel lehetőséget kaptunk az Önkormányzat tulajdonában álló, a falu központjában található tűz-
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azokat, akik ebben bármilyen formában segítenének bennünket. Ez lehet társadalmi munkában való részvétel, vagy bármilyen tárgyi,
anyagi felajánlás.
Hamarosan elindítjuk „Fogadj örökbe egy
téglát” akciónkat, mely során egy-egy tégla
vagy cserép jelképes örökbefogadásával támogathatják a kezdeményezésünket, a közösségi tér kialakítását.
Mohos Nikolett,
a TIED Talentum Ifjúsági
Egyesület Diszel elnöke

A Tapolcai Tanúhegyek Civil Egyesület szeptember 7-én grillsütő versenyt szervez a vasútállomás mellett lévő Petőfi-ligetben.
Regisztráció és helyfoglalás 12-13
óra között. Tűzgyújtás 13 órakor. Főzőalkalmatosságról, faszénről és alapanyagról mindenki maga gondoskodik.
A kísérőprogram keretében fellép
a Tördemic Táncegyüttes, Móger
Péter és Németh Tibor harmonikás.
A VOKE szervezésében a gyermekeket játszóház várja. A „Legjobb barát” cím is átadásra kerül.
Jelentkezni lehet: Tanúhegyek
Egyesület, 8300 Tapolca, Béke u. 42.
Fotó: Internet
E-mail: sodett@citromail.hu

Új Tapolcai Újság
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Várostörténelmi pillanatok: befejeződött a Belváros értékmegőrző rehabilitációja
Az elkövetkezendő évtizedek, de mondhatnánk azt is, hogy az elkövetkezendő évszázad belvárosképét is meghatározza az a
több, mint egymilliárd forint összeköltségű
beruházás, amelyet uniós támogatás segítségével valósított meg Tapolca.
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű projekt záró rendezvényére augusztus 15-én és 16-án került sor a
Tamási Áron Művelődési Központban, amelynek előcsarnoka egy projekttörténeti fotókiállításnak is otthont adott. Az első nap megrendezett szakmai konferencia résztvevőit
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és
Császár László polgármester köszöntötték.
Az országgyűlési képviselő köszöntőjében
azokat a 15 évvel ezelőtti eseményeket is
megidézte, amikor a térség választott parlamenti képviselője lett. Mint mondta, az akkori városvezetéssel, élen a nagyérdemű néhai
Ács János polgármesterrel egy olyan város
kialakítását tűzték ki célul, amelyben nemcsak az itt élők, de az idelátogatók is jól, komfortosan érzik magukat. – Tapolcának fontos
kitörési pontja a turizmus, ezért is elengedhetetlen az arculatának széppé tétele, az idegenforgalmi vonzerejének növelése. A mostani projektzáró is bizonyítja, hogy a város
régi és az új vezetése is – egyet akarva –
építette, szépítette Tapolcát. A mostanra kitűzött célok, elképzelések megvalósultak, de
még sok feladat vár ránk. Bízom benne, hogy
a további városépítéshez, fejlesztéshez az
uniós pályázatok és a hazai források is támogatást fognak nyújtani – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Császár László polgármester projektismertetőjében arról szólt, hogy Tapolca már évekkel ezelőtt, néhai Ács János polgármestersége
alatt elkészítette az Integrált Városfejlesztési
Stratégiai Programját, amelynek főbb célkitűzései is megvalósultak a mostani projekt során. Az Önkormányzat és a konzorciumi partnerei az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-dunántúli Operatív Program keretén
belül „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” címmel nyújtotta be pályázatát
2008. június 16-án. A pályázatot 2009. február 4-én támogatásra érdemesnek ítélték. A
2010. május 27-ei döntés alapján a Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 676.046.778 Ft öszszegű, vissza nem térítendő támogatásban
részesült a város. Ehhez az Önkormányzat
303 millió forinttal, a konzorciumi partnerek –
MZ/X Kft., Balaton Elektronika Kft. – pedig
26 millió forint saját erővel járultak hozzá. A
polgármester szólt arról, hogy a Belváros
mely közintézményei kaptak új arculatot, miként szépültek meg a belső udvarok. Az új
parkolóhelyek létesítése és a régiek korszerűsítése is része volt a projektnek. – Az új parti
sétány pedig már most közkedveltté vált az itt

élők és az idelátogatók körében – tette hozzá.
Végezetül köszönetet mondott mindenkinek,
aki részt vett abban, hogy a megálmodott
elképzelések, tervek valósággá váltak.
A köszöntők elhangzása után a konferencia
résztvevői megtekintették azt a városi televízió által készített projektfilmet, amely az „első kapavágástól” a befejezésig kísérte nyomon a rehabilitáció szakaszait.

filmen, hogy honnan indult el a város és hová
jutott el a projekt megvalósítása során. Nagyon szép kisváros Tapolca, biztos vagyok
benne, hogy a családommal többször is eljövök ide.
A tapolcai székhelyű Sz-L Bau Kft., mint
kivitelező vett részt a rehabilitációban. Szencz
Lajos ügyvezető a kivitelezői oldalról megközelítve szólt az elmúlt évekről. Mint mond-

Fotó: Kovács

fejlesztéseket generál majd. A szélesedő portál segíti a mozgáskorlátozottak, a kerekes
székkel közlekedők bejutását az üzletbe,
megújult a lépcső. A belső felújítások is folyamatban vannak.
A konferencia további részében Lunk
Tamás, a Vitál Pro Kft. ügyvezetője az Európai Unió 2014-2020 közötti, Magyarországot
érintő támogatásairól szólt. Fabacsovics
Zoltán, Veszprém megye főépítésze a megye
elkövetkezendő, hatéves fejlesztéseit vázolta
fel, Lunkné dr. Pácsa Szilvia a kistérség egészségfejlesztéséről beszélt.
Parapatics Tamást, a projektet irányító Tapolcai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét arra
kértük, hogy idézze fel az elmúlt évek eseményeit.
– A nagyívű vállalkozás nagyon gondos és
felelősségteljes irányító munkát igényelt. De
az eredményt látva azt kell mondanom, hogy
megérte a sok-sok tárgyalás, egyeztetés, közbenjárás. A projektjavaslatot 2008-ban, 2007-es
költségvetési mutatókkal nyújtotta be a város.
A megvalósítás akkori költségeit a mai árak
már meghaladták, de azzal a kerettel kellett
gazdálkodni, amit a támogatás idején meghatároztak és azokat a projektelemeket lehetett csak megvalósítani, amelyeket a pályázatban leírtunk. Örömmel láttam és tapasztaltam,
hogy a projekt szoft elemei, a szülő és gyermekklub, a kulturális rendezvények, a különböző műsorok, programok mekkora tömegeket vonzottak. Általuk is megismerte Tapolca lakossága a városrehabilitáció lényegét.
A záró rendezvény második napján, augusztus 16-án Papp Zoltán Tamás, Hársfalvi József
és Parapatics Tamás vezetésével megtartott
projektsétán mindenki meggyőződhetett arról, hogy valóban várostörténelmi pillanat
volt a Belváros értékmegőrző rehabilitációja.
A projektsétát követően Császár László
polgármester és Ughy Jenőné jegyző Emléklappal köszönte meg a megvalósításban
résztvevők munkáját. N. Horváth Erzsébet

– Egy kisvárosban egy ilyen változás alapjaiban meg tudja változtatni az
emberek közérzetét – hangsúlyozta a projektsétán Papp Zoltán Tamás
A filmvetítést követően Papp Zoltán ta, minden egyes rehabilitációnak egyetlen
Tamás, Tapolca Város főépítésze, a konferen- nagy feladata van, megőrizni a már meglévő
cia levezető elnöke tartott ismertető előadást, értékeket és a kitűzött célokat megvalósítani.
történelmi projektnek nevezve a most meg- Ehhez minden partnerrel szoros együttművalósult belvárosi rehabilitációt. – Egy kis- ködésre van szükség. – Mind kivitelezőként,
város életében ez egy fantasztikus, nagy ki- mind tapolcai polgárként elégedett vagyok az
terjedésű program. Óriási felelősség hárult elért és látható eredménnyel – tette hozzá.
mindazokra, akik ennek a megvalósításában
A konzorciumi partnerek előadásaiból is a
részt vettek. Reális, megvalósítható álmokat kitűzött célokról és a megvalósult tervekről
fogalmazott meg a város a benyújtott pályá- esett szó. Mezőssy Zoltán, az MZ/X Kft. ügyzatban. Ezek a pályázatok azért is fontosak, vezetője a Malomtó partján lévő, a családi
mert fel tudják gyorsítani a várostörténeti ese- vállalkozás tulajdonát kéményeket, a település a segítségükkel ember- pező Tópresszó felújításáöltőket tud átlépni, és megvalósulhat egy ról beszélt. Mint mondta, a
olyan harmónia, amilyent az ember már akár felújítás céljai között sze15-25 évvel ezelőtt is megálmodott – hang- repelt, hogy a régi, velensúlyozta a főépítész. A projektismertetéshez ceinek nevezett hangulatot
Hársfalvi József, a Városfejlesztési és Üze- visszavarázsolják a Tómeltetési Iroda vezetője nyújtott segítséget. Ő presszóba, hogy élettel
a műszaki és energetikai megoldásokról szólt. töltsék meg. A sok év után
A projektben résztvevők az előadásaikban megszólalt élőzene, a vena tapasztalatokról, kezdetektől a befejezésig dégekkel megtelt terasz is
terjedő útról beszéltek. András Lászlóné, a azt bizonyítja, hogy jó
Közigazgatási és Regionális Programok Igaz- döntés volt a rehabilitációba
gatósága MAG Zrt. igazgatója a támogatói partnerként belépni. Vörös
oldalról szólt a projekt megvalósításáról. Az Béla, a Balaton Elektroelőadást követően így nyilatkozott a helyi nika Kft. ügyvezetője is
Fotó: TÁMK
sajtónak:
elégedettségének adott han– Nagyon nagy nap ez a mai Tapolca életé- got. – A megújult külső és Megszépült a TÁMK színházterme, korszerűsödött a
ben. Nekem nagyon nagy élmény volt látni a udvari homlokzat újabb fény- és hangtechnika

„Minden kereszt áldás a Föld számára”

Fotó: N. Horváth

Hederics Eszter tiszta énekhangja
betöltötte a teret és a lelkeket

A Déli Városkapu Park ad otthont augusztus 15-e óta a civil kezdeményezésre felállított fénykeresztnek.
Az avatóünnepségen jelenlévők megismerhették a fénykereszt, a KRISZTUS
DICSŐSÉGES KERESZTJE történetét is.
1996. július 16-án, a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus Fernanda
Navarro, Grenoble-ban lakó családanyának
adott kinyilatkoztatása által indult el világszerte a fénykeresztek felállítása. Mivel
Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 méter magasan állt, így a fénykeresztek mérete
is adott lett: 7,38 m magas, a vízszintes szár
hossza: 1,23 m.
2011. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján Hederics Józsefné a tapolcaiak és
környékbeliek nevében levelet írt Császár
László polgármesternek és a Képviselőtestületnek, hogy engedélyezzék a fénykereszt felállítását a boldoggá avatott II. János
Pál pápa emlékére.

A kérés nyitott szívekre talált. Az Önkormányzat hozzájárulásával és támogatásával,
valamint a hívek felajánlásaiból valósulhatott
meg a fénykereszt Tapolcán is.
Csere Sándor kanonok-plébános a kereszt
jelentőségét méltatva áldotta és szentelte meg
a fénykeresztet. Mint mondta, a kereszt a
bizonyosság arra, hogy a rá feszített Jézus
Krisztus feltámadt. Isten kézzel foghatóan is
gondoskodott arról, hogy megjelenjen közöttünk.
Az avatóünnepség fényét emelte a jelenlévők közös imája, valamint Hederics Tamás
szavalata és Hederics Eszter éneke. Tamás
Túrmezei Erzsébet A harmadik című versét
mondta el, Eszter pedig a Van egy jó hely
című dalt énekelte.
Alkonyatkor, az ünnepség végén – a város
többi fényével együtt – kigyúltak a fények a
kereszten, hirdetve, hogy „Minden kereszt
áldás a Föld számára.”
N. Horváth Erzsébet
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Fotó: Sajcz

Isten dicsőségére

2013. július
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Gyógynövények
Cickafark
Népies neve: cickafarkkóró, cickóró, csontvirág, egérfarkúfű, ezerlevelűfű, orvosi cickafark.
A cickafark a fészkesvirágzatúak családjába tartozik. Legelőkön, réteken, valamint utak mentén
gyakori, szürkés zöld,
évelő növény. Íze kesernyés, aromás. Csak
a fehér virágú cickafark-fajok rendelkeznek gyógyhatással!
A cickafarkvirágot üde nyílásában
kell gyűjteni. Fűként
gyűjtve virágzó, leveles szárát legfeljebb 30-40 cm hosszúságban kell levágni.
Amennyiben levelét gyűjtjük, akkor a tavaszi
friss tőleveleket kell leszedni. Gyűjtésének
ideje június-szeptember hónapokra esik.
Serkentőleg hat az emésztőnedvek elválasztására, a kamillához hasonló, görcsoldó és
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazzák étvágytalanság és a
gyomor-bél-epetájék enyhébb, görcsökkel
járó panaszainak kezelésére, de emésztési

12. rész

zavarok és menstruációs problémák kezelésére is. Külsőleg hasonló célokra használják.
Érzékeny egyéneknél a friss levelek érintkezése a bőrfelülettel cickafark-dermatitiszt,
viszkető, gyulladásos bőrelváltozást okozhat.
Tea készítése: 1 púpozott teáskanál cickafarkfüvet adunk negyed liter vízhez,
forrázzuk le, majd 10 perc után szűrjük le.
Kúraszerűen napi 2 csészényi fogyasztható
belőle 6 héten át. Borogatás: Forrázzunk le
0,5 l forrásban lévő vízzel 1 maréknyi szárított cickafarkot. Tegyük bele mullkendőbe, és
helyezzük melegen a sebre. Tinktúra: Egy jól
zárható üvegbe helyezünk 3-4 maréknyi friss
cickafarkvirággal, leöntjük 40%-os pálinkával, majd két hétig állni hagyjuk meleg
helyen. Fürdő: Forrázzunk le 0,5 l forrásban
lévő vízzel 1 maréknyi szárított cickafarkot,
és hagyjuk állni 1-2 órán át, majd szűrjük le a
főzetet, és öntsük a fürdővízhez. Ülő- vagy
lábfürdőként alkalmazható. Kenőcs: Felmelegítünk 90 gramm sótlan vajat, hozzáadunk 15
gramm friss összeaprított cickafarkvirágot,
15 gramm apróra vágott málnalevelet, jól
átsütjük, majd éjszaka pihentetjük. Másnap az
egészet felmelegítjük, egy vászonkendőn átnyomjuk, és tiszta üvegben, hűtőszekrényben
tároljuk! Szem kezelésére, arckrémként, bőrápolóként alkalmazható. Folyt. köv.
HL

Egy cica szomorú története
Úgy látszik, lassan minden nyárra jut állatkínzással kapcsolatos eset kis utcánkban.
Szombat este gyönyörű ivartalanított 13
éves sziámi cicám egy súlyos lőtt sebbel tért
haza, a lövés egyenesen a homloka közepén
érte. A légpuskagolyó a koponyájába fúródott, idegrendszeri károsodásokat is okozva.
A környéken nem ez az egyetlen eset.
Rendőrségi feljelentés természetesen történt
az ügyben.
Egy dolgot pedig jó, ha minden ember
szem előtt tart. Ha egy ember egy állatot képes bántalmazni és kínozni, akkor akár egy
hasonlóan védtelen emberrel is megteheti.
Dr. Somogyi Szilvia

Fotó: Somogyi

Tamási Áron Művelődési Központ
szeptemberi programjai
20-28.: Kapunyitás a Tamási Áron Művelődési Központban. Részletes program: 20.
18.30: Ünnepélyes kapunyitás. Köszöntőt mond: Császár László polgármester, Rédli
Károly ügyvezető és Bognár Ferenc igazgató; 19.00: Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar; 21.
17.00: Tapolcai Musical Színpad 10 éves jubileumi gálaműsora; 22. 15.00-19.00: Családi
játszóház; 16.00: Zenesarok – hangszerbemutató; 17.00: Mesekuckó. Mesemondó: Kovács
Melinda; 18.00: Palinta koncert; 23.: Tapolca Városi Képzőművész Kör kiállítás-megnyitója; 24.: Nyitott Klubdélután: 16.00: Baba-mama Klub, sakkedzés – villámpartik a
gyerekekkel; 16.30: Ringató; 17.00: Bridzs Klub; 17.30: Hastáncbemutató; 17.00-19.00:
Portrékészítés; 18.00: Grafo Klub (ÚJ!!!); 18.30: Életmód Klub; 26-27. 19.00: Tamási Áron
Színjátszókör: Molnár Ferenc: Liliom; 28. 17.00: Tapolcai Kamarakórus ünnepi hangversenye. Vendég: Padragi Bányász Férfikórus.

Tamási Áron Színházbérlet 2013-2014.
2013. október: Körúti Színház: A bolond lány – krimi-vígjáték – Kautzky Armand, Konc
Gábor, Pikali Gerda…; 2013. november: Ivancsics Ilona és Színtársai: Az idő vasfoga –
komédia – R. Kárpáti Péter, Ivancsics Ilona, Czvetkó Sándor…; 2013. december 9.:
Tapolcai Musical Színpad: Légy jó mindhalálig. Rendező: Halápiné Kálmán Katalin; 2014.
február: Bánfalvy Stúdió: A kaktusz virága – zenés komédia – Hujber Ferenc/Gergely
Róbert, Détár Enikő/Xantus Barbara, Harmath Imre…; 2014. március: Tamási Áron Színjátszó Kör: Molnár Ferenc: Liliom. Rendező: N. Horváth Erzsébet; 2014. március: Körúti
Színház: Én és a kisöcsém – zenés bohózat – Koltai Róbert, Placskó Emese, Gyebnár Csekka…
Bérletek a helyszínen vásárolhatók. Bérlet ára: 10.500 Ft. Információ: Tapolca, Tamási Áron
Művelődési Központ, Kisfaludy u. 2-6. Tel.: 87/411-323. Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Filharmónia bérletek vásárolhatók a Tamási Áron Művelődési Központban:
2013. október 26. Mendellsohn Kamarazenekar; 2013. november 30. Angelica Leánykar
vezényel: Gráf Zsuzsanna; 2014. március 47. Budapesti Nemzetközi Zenei Verseny
Nemzetközi Fuvolaversenyének díjnyertese
Állandó programjaink: Életmód Klub: havi egy alkalom; Bridzs Klub: csütörtök 16.30
óra; Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30; Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00; Amatőr Képzőművész Kör: kedd 16.30; Baba-mama Klub: csütörtök 10.0012.00; Amatőr Színjátszó Kör: kedd 16.30; Hastánc: péntek 17.00-19.00, szombat 10.0011.00; Ringató: szerdánként 10.00-10.30 – Énekes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás
babáknak és mamáknak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Grafo Klub: új! Jelentkezés
szeptember 24. kedd 18 óra.
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Az irgalmas szamaritánus bibliai alakja, példája napjainkig ismétlődik.
A sérelmet szenvedett, vagy a maga hibájából, betegségéből elesett ember magára
marad. Fajtájabeli, netán ismerőse is elmegy mellette segítségnyújtás nélkül.
Reszkető, szédülő, eleső – főleg öreg emberre – ráfogják, hogy részeg. (És akkor ott
fekhet piszkában, vérében?)
A segítségnyújtás megható példáit is láthatjuk naponta. Hivatásos és önkéntes szociális
munkások, jámbor egyletek rendszeres segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Olykor az
idegen, nyelvünket sem értő – segít.
Az emberek jószívűek; szeretnek segíteni, készek jót tenni.
Az emberek önzők, ridegek, lusták; nem segítenek.
Mindegyik állítás igaz.
Nevelés, jó példa és szervezés dolga mindez.
Dr. G.T.G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Kiss István plébános
(Csabrendek, 1889. augusztus 19. – Tapolca, 1948. november 10.)
Édesapja takácsmester volt. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Sümegen,
Veszprémben és Budapesten végezte. 1911. december 24-én szentelték pappá. Ekkor lett
káplán Zalapetenden (a mai Vigántpetenden). 1913. március 14-től Zalamerenyén, 1914.
október 10-től Kisgörbön, 1914. november 15-től Tapolcán teljesített kápláni szolgálatot.
1915-től hitoktató Veszprémben. 1917. január 12-én újra Zalapetendre helyezik, immár
plébánosnak. Zsinati vizsgát 1918. május 23-án tett. 1927. április 20-tól a monostorapáti
kerület helyettes esperes tanfelügyelője. Itt 1933. március 6-tól a kerület esperese, 1934.
június 26-tól tanácsadó plébános.
1935. augusztus 7-én került újra Tapolcára plébánosnak és egyúttal a kerület esperesének.
1942-ben tiszteletbeli kanonoki címet kapott. Egyházszervező, lelkipásztori munkája itt teljesedett ki. Modern gondolkodására jellemző az, amit tapolcai beiktatásán Halpert Salamon
köszöntő szavaira válaszolt: „A krisztusi gondolat nem exclusiv gondolat, hanem egyetemes
gondolat. Ez a gondolat pedig nem engedi meg azt, hogy különböző világnézetet valló
emberek között a világnézet válaszfalakat emeljen, amely válaszfalak mögött a meg nem
becsülés és gyűlölet érzései húzódjanak meg. Én ezt a krisztusi gondolatot akarom érvényre
juttatni működésemmel, és megcsúfolnám ezt a gondolatot akkor, ha embertársaimat világnézeti különbözőségük miatt osztályoznám a megbecsülésben és tiszteletben.”
Tevékeny életet élt. 1946-ban helyreállíttatta a háborús harcokban megrongálódott tapolcai templom tetőzetét, majd a következő évben a tornyát is. 1947-ben helyrehozatta a romossá lett apácazárdát és a Katolikus Kör helyiségét. Bakonyi Piros József és Moór József
budapesti iparművészekkel 1948-ban kifesttette a templomot és tornyába 10 mázsás harangot
szerzett. Papi hivatásának gyakorlása mellett részt vett a város közéletében. Még monostorapáti plébánoskodása idején közreműködött a Tapolcai Újság létrehozásában és később
rendszeresen írt a lapba. 1941-től 1943-ig felelős szerkesztője volt a Tapolca és Vidéke című
hetilapnak. Sírja a tapolcai temetőben van.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Csirkemell filé sok gombával, zöld fűszerekkel tejszínesen
Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg csirkemell, 60 dkg gomba vegyesen (róka, 2 féle
champignon, laska) 40 dkg vöröshagyma, 10
dkg vaj, 2 ek olívaolaj, 2 dl főzőtejszín, 1 kispohár tejföl, 1 evőkanál étkezési keményítő,
25 dkg zöldpaprika, 25 dkg paradicsom, só,
őrölt bors, zöld fűszerek friss (petrezselyemzöld, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, snidling) és szárított keverék. (Én olasz fűszerkeveréket használtam, amihez hozzáadtam egy
kanál Max gastro mártás ízesítő keveréket.)
Elkészítés: A húst megmossuk, lecsepegtetjük, felkockázzuk, a gombát megtisztítjuk,
leöblítjük, és nagyobb kockákra vágjuk, a
hagymákat megtisztítjuk, és apró kockára vágjuk. A paradicsomot és a paprikát megmossuk,
és kockára vágjuk. A vajat és az olajat felhe-

vítjük, rátesszük a húst, és, fehéredésig sütjük,
majd hozzáadjuk a hagymát, és kicsit együtt
pirítjuk, aztán belekeverjük a gombákat is.
Majd fűszerezzük, sózzuk, borsozzuk, a szárított zöld fűszereket már ekkor hozzáadhatjuk, a
frisset csak a legvégén keverjük bele, hogy az
íze intenzívebb maradjon. Hozzáadjuk a paprikát és a paradicsomot. Közepes tűznél addig
pároljuk, míg a hús megpuhul és a gomba leve
is elpárolgott. Kikeverjük a tejfölt, és az apróra
vágott zöld fűszerekkel együtt hozzáadjuk,
majd a keményítőt csomómentesre elkeverjük
a tejszínben, és behabarjuk vele a gombás csirkehúst. Összeforraljuk, és ha szükséges, akkor
adhatunk még hozzá a friss fűszerekből. Rizszsel tálaljuk. Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Felettünk a csillagok

75. rész
Csillagok új csoportját azonosították

Archív felvételek felhasználásával kutatók
olyan forró törpecsillagokat azonosítottak,
amelyeknek légkörében tízezerszerese az
ólom gyakorisága a Napban tapasztalható
értéknek.
Olyan héliumban gazdag forró szubtörpéket
vizsgáltak, melyek kevesebb hidrogént és több
héliumot tartalmaznak, mint normál társaik.
Az LS IV-14 116 jelű csillagról már 3 évvel
ezelőtt kimutatták, hogy atmoszférájában a
cirkónium koncentrációja rendkívül magas. A
mostani kutatás során 2 olyan szubtörpe csillagot azonosítottak, melyek esetében az ólom
fordul elő hasonló arányban.
Mivel az ólom az egyik legnehezebb, természetben is előforduló elem, ezért nem is túl
gyakori az előfordulása. A Napban minden 10
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milliárd hidrogénatomra jut 1 ólomatom. A
most felfedezett két csillag kb. 38 ezer fokos
légkörében található ólomatomok a magas hőmérséklet miatt háromszorosan ionizáltak. Az
így létrejött ionok által produkált színkép-vonalak segítségével lehet megbecsülni az elem
koncentrációját a csillagok légkörében.
Az egyik csillag esetében hasonlóan magas
értéket kaptak yttrium és a cirkónium gyakoriságára is. Ezek a csillagok – a már korábban
felfedezett LS IV-14 116-tal együtt – egy új
csoportot alkotnak, ők a nehézfém szubtörpék
első ismert képviselői.
A kutatók becslése alapján ezen csillagok
légkörében az ólomréteg vastagsága nagyjából
100 km, tömege pedig 100 milliárd tonna
körüli lehet.
Huszák László

SPORT

Aranyérmes tapolcai fiúk a budapesti vívó-világbajnokságon
A magyar férfi párbajtőr-válogatott hat
év után a világ tetejére került a Budapesten augusztus elején rendezett vívóvilágbajnokságon. A Boczkó Gábor,
Rédli András, Imre Géza, Szényi Péter
összeállítású csapat hazai közönség előtt
bizonyította nagyszerű tudását, akaratát, lelkesedését.
Az egyéni szereplés nem úgy sikerült sem
Rédli Andrásnak, sem Boczkó Gábornak,
ahogyan ők azt eltervezték és elvárták maguktól. A sors(olás) fintora, hogy a 16 között
a két magyar, a két tapolcai fiú küzdött egymással. Nem estek egymásnak, türelmesen
vívtak. Az első asszóban előbb Boczkónál
volt az előny, majd Rédli ment el kétszer is
egy tussal, ám a csörte végére 4:4 lett az állás
A második három perc egy-egy találatot
hozott (5:5). A befejező szakasz kétharmadában is fej fej mellett volt az egymást jól
ismerő két fiú. 7:7-es állás után Boczkó kétszer is eredményesen szúrt, s innen Rédli
Andrásnak kellett futnia az eredmény után. A
rutinosabb Boczkó Gábor igen taktikus
védekezést mutatott be, és a 11:9-es állás után
a négy együttes találat Boczkó 15:13-as sikerét hozta. Rédli András ezt nyilatkozta a mérkőzést követően: „Boczeken volt a nagyobb
teher az eredményei miatt, taktikai csata zajlott, melyben az ő vívása dominált. Én kontrázni próbáltam, ami egy darabig jól működött. A végjáték egy rohanás volt. Nagyon szerettem volna világbajnokságot nyerni, de a 16

közé jutással is igazoltam, hogy helyem van a
világ élmezőnyében. Próbálok nem bosszankodni azon, hogy magyarral kerültem össze.”
Boczkó a negyeddöntőben az olimpiai
címvédővel, a venezuelai Ruben Limardo
Gasconnal csapott össze, ahol 15:9 arányban
maradt alul, így nem jutott az elődöntőbe.

az évszámok a magyar férfi párbajtőr-válogatott vb-aranyainak évszámai. Vajon 12 után,
Budapesten lesz-e hetedik? Lett. Mégpedig
úgy, hogy a válogatott a döntőben Ukrajnát
42:38 arányban legyőzte. Lássuk, milyen út
vezetett a döntőig, a világbajnoki címig:
A magyarok a hiányos 64-es táblán a má-

Fotó: Internet

Imre Géza, Rédli András, Szényi Péter és Boczkó Gábor. Gratulálunk!
És eljött a nagy nap, a csapatverseny napja. sodik fordulóban kapcsolódtak be a küzdel„Felspannolt” nézők a Syma Csarnokban, fel- mekbe. Az ausztrálok elleni könnyed, ráhanspannolt, bizonyítani akaró magyar fiúk: goló győzelem után (45:31) a kazahok követBoczkó, Rédli, Imre és Szényi…, no meg az keztek a 16 között. A nem könnyű mérkőedzők, a hozzátartozók, a tévé előtt ülők!
zésen magabiztos magyar siker született
1959, 1970, 1971, 1978, 1998, 2001.Ezek (45:31). A negyeddöntőben már nagyon
komolyan oda kellett figyelni a venezuelai
csapatra, éppen úgy, mint az elődöntőben a
lengyelekre. Hatalmas akarattal és szívvel
szen a dobogó harmadik fokáig futott, igaz, a küzdöttek a fiúk, így mindkét nemzet csapata
palánkkal akadt némi gondja, de kitűnő futással pótolta az elveszett másodperceket.
Férfi 14 km-es távon Kozma Imre és
Domán Gábor teljesítette a versenyt 18.
illetve 20. helyen. A női 14 km-es táv hozta a Hat ország 86 versenyzője képviseltette
nap legfölényesebb győzelmét. Beke Mónika magát Tapolcán az 5. Ács János nemzettöbb, mint 6 perces előnnyel érkezett az aka- közi nyílt egyéni sakkversenyen, melynek
dályok után a célba, Hoffman Hedvig pedig a augusztus 10-13-a között a Csermák József
Rendezvénycsarnok adott otthont.
7 km –es távot teljesítette.
Szlovéniából, Horvátországból, Romániából, Olaszországból, Ausztriából és Magyarországról érkeztek a hagyományos négynadöntőn (a Boglár már kvalifikálta magát koráb- pos tornára a sakkozók.
ban egy első helyével, így a Tapolca is induló lett).
Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jeA döntőbe jutott csapat tagjai: Berecz Nikolett, lenlétével Tapolca város elhunyt polgármesHársfalvi Zsófia, Szalai Vivien, Nagy Fanni terének özvegye, Gabriella asszony és lánya.
Bianka (Tapolca), Csiszár Ramóna, Hársfalvi A négynapos versenyt Sági István, Tapolca
Júlia, Kovács Alexandra, Vámosi Vanda (Veszp- város alpolgármestere nyitotta meg. Ezt körém, Alsóörs). Különdíj is került a csapat- vetően a versenybírói eligazítás következett,
hoz a vonyarci tornán. A legjobb kapus- majd a sakkozók asztalokhoz ültek, és elnak járó díjat Csiszár Ramóna vehette át. kezdődhetett a küzdelem a pontokért, a heA szerző megjegyzése: az augusz- lyezésekért.
tus 10-11-i balatonboglári országos
A résztvevőket kitűnő körülmények várták
12-es döntőben a tapolcai lányok a 8. – már hagyományosan – a Csermák József
helyen végeztek.
Rendezvénycsarnokban. A főversenyben 12
címviselő (FIDE-mester, nemzetközi nagymester és nemzetközi mester) vett részt, ami
az esemény értékét, színvonalát emelte. A
második a badacsonytomaji Werner Fülöp
lett, a harmadiknak járó díjat a Tapolca VSE
versenyzője, Rohály Csanád vehette át.
Augusztus 3-án Nyíregyházán rendezték
A 10 fős „B” csoportban győzött Király Lilla
a labdarúgó megyeválogatottak döntőjét,
(Marcali), ezüstérmet a Tapolca VSE sakkoahol a Veszprém megyei válogatott a 4.
zója, Janzsó Patrik szerzett, a dobogó harmahelyen végzett.
dik fokára Gaál Zsóka (Ajka/Tapolca) állhatott.
Előzmények: A Magyar Labdarúgó SzöA szintén 10 indulót számoló „A” jelű csovetség kezdeményezése jóvoltából amatőr
portban a dobogó minden fokára tapolcai
labdarúgók is lehetőséghez jutottak, összeversenyző került. A sorrend: Árvai Eszter,
mérhették tudásukat egészen országos szinSötét Barbara, Ács Márton
tig. Ennek első állomása az volt, hogy a megyei szövetségek felkérték a csapatvezetőket,
hogy ajánljanak olyan játékosokat, akik szakSTRANDKÉZILABDA:
mailag, emberileg megfelelnek arra, hogy a
A magyar kézilabda és strandkézilabda évek
megyéjüket képviseljék az adott tornákon.
óta nagy sikereket könyvelhet el a világon.
A Veszprém megyei együttes összeállításáért
Az I. brit strandkézilabda-bajnokságot maa péti Pintér Sándor és a tapolcai Viski László
gyar lányok alkotta csapat nyerte, a London
szakvezetők voltak a felelősek. A régiós torAngels. Ennek a csapatnak meghatározó emnát, melyet Tapolcán rendeztek július 27-én
bere lett Rudolf Krisztina, a Tapolca VSE
és 28-án Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Kovolt játékosa, aki az elődöntőben és a dönmárom-Esztergom és Veszprém megyei csatőben is oroszlánrészt vállalt az elért sikerből.
patok résztvételével, a Veszprém megyei csaGratulálunk!

Jól bírták a sarat a tapolcaiak
Fighters Run – némi futás, megspékelve sárral, vízzel, falmászással, árammal és
még számtalan akadállyal.
Augusztus 10-én Zánkán rendezték meg az
Új Nemzedék Fighters Run elnevezésű akadályfutó-terepversenyt, melynek távja 7 és 14 kilométer volt. Előbbin 14, utóbbin 28 komoly akadállyal kellett megbirkózniuk a résztvevőknek.
A tapolcai futók közül öten álltak rajthoz
ifjúsági kategóriában. Balogh Zsombor egé-

V. Ács János Sakkverseny

Országos döntőben a strandkézilabdások
Az országos versenyen való indulás jogát a
vonyarcvashegyi kvalifikációs tornán szerezték meg a tapolcai lányok, kiegészülve
alsóörsi és veszprémi játékosokkal.
A Beach Angels néven induló tapolcai
strand-kézis lányok szinte az utolsó pillanatban
szerezték meg a 12-es országos döntőben
való indulás jogát. Körmérkőzéseket
játszva dőlt el a Vonyarcon rendezett
tornán, hogy a győztes Balatonboglár
mögött végző tapolcaiak is ott lehetnek az augusztus 10-11-én Balatonbogláron megrendezésre kerülő országos

Rövid sporthírek, eredmények
NŐI LABDARÚGÁS:
A TVSE-Honvéd női labdarúgócsapata július
20-án a XIII. Zánka Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó tornán a 3. helyet szerezte
meg. A résztvevő 12 csapat előbb a csoportköröket játszotta le, majd a 3 csoport első
és második helyezettei egyenes kiesésű
meccseket játszottak, végül a legjobb három
körmérkőzést vívott. Ebben a csatában lettek
harmadikok a tapolcaiak. A legjobb kapusnak
járó cím és a legtechnikásabbnak járó díj is a
tapolcaiakhoz került Karácsonyi Alíz és a 14
éves Magyar Vanda révén.

SAKK:
Csobánc Kupa elnevezésű országos egyéni
gyermek sakkversenynek adott otthont a
Csermák József Rendezvénycsarnok augusztus 2-án és 3-án. A hagyományteremtő céllal
rendezett versenyre 44 sakkozó érkezett.
Eredmények: A „C” jelű csoportban (28
induló) a győztes a marcali Tombor Máté, a

alul maradt a mieinkkel szemben. Venezuelát
43:39-re, Lengyelországot 45:41-re győzte le
a magyar kvartett. Jöhetett az ukránok elleni
döntő, a világbajnoki döntő!
Rédli kezdett Nyikisinnel, s mivel a két fiú
nem bocsátkozott vívásba, a mérkőzésvezető
passzivitás miatt a második párt rendelte a
pástra. Boczkó következett Medvegyevvel.
Itt ugyan az ukrán vitte be az első találatot, de
utána sorozatban kapta a szúrásokat, s vesztesként hagyta el a pástot az ukrán.
A harmadik párban Imre Géza egy tussal
maradt alul Herejjjel szemben, aztán három
olyan asszó következett, amelyekben nem nőtt,
de nem is csökkent az egytusos különbség. A
harmadik körben Imre lépett pástra először,
16:15-ös magyar vezetést mutatott az eredményjelző. A Medvegyejev elleni asszóban
parádézott Imre Géza, s öt találatos magyar
előnynél (28:23) következett Rédli Herejjel.
Hatalmas küzdelemben 4:4-gyel végződött az
asszó, az eredményjelző pedig 32:27-es magyar vezetést jelzett. A befejező mérkőzésen az
elődöntőben combsérülést szenvedett Boczkó
és Nyikisin álltak pástra. Az ukrán nagy aktivitást mutatott, fel is jött két találatig (34:32). Ám
ekkor Boczkó ritmust váltott, és többször is
egylámpás találatot vitt be ellenfelének. S ahogy
a vívóidő a vége felé közeledett, nagy rohanássá vált az utolsó asszó. 42:38-as állásnál, hat
másodperccel a vége előtt Nyikisin előtt nyilvánvalóvá vált, hogy itt már nincs mit tenni,
győztek a magyarok.
A Syma Csarnok szinte felrobbant! Világbajnok lett a magyar férfi párbajtőr-válogatott: Boczkó Gábor, Rédli András, Imre Géza
és Szényi Péter! Gratulálunk!

versenyt a nagykanizsai Galyas Miklós nemzetközi mester nyerte a Statisztika versenyzője, Aczél Gergely nemzetközi mester előtt.
Harmadik helyen Nagy Gábor nemzetközi
mester, a Haladás versenyzője végzett. A további sorrend: 4. Mészáros András nemzetközi mester (Eger), 5. Zsirai Péter (Nagykanizsa), 6. Horváth Imre nemzetközi mester
(Szentgotthárd).
Különdíjasok: legjobb 14 év alatti versenyző: Péczely Sebastian Zsombor, legjobb ifjúsági versenyző: Orosz András (Gyöngyös),
legjobb tapolcai versenyző: Pásztor Ferenc
FIDE-mester, legjobb hölgy versenyző: Lakos
Nikoletta nagymester (Haladás VSE), legjobb
szenior versenyző: Tomasic Dragutin (Szlovénia).
Az Ács-család különdíját Szabó Benjámin
(Tapolca VSE) vehette át Ács János özvegyétől.
A záróünnepélyen köszönő mondatok hangzottak el a szervezéssel, a rendezéssel kapcsolatban, s a következő évi találkozás reményében búcsúztak el egymástól a résztvevők.

Negyedik helyen a megyeválogatottal
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pat nyerte, így a házigazda csapata jutott be a
hármas számú selejtező csoportból az országos döntőbe. Eredmények: Zala-Veszprém 1:2,
Veszprém-Győr-Moson-Sopron 1:0, Komárom-Esztergom-Veszprém 2:0.
Nyíregyházán, az országos döntőn nem volt
szerencsés a sorsolás, hiszen a házigazdákat
húzták ki a veszprémiek. A gól nélküli meccset
büntetőrúgások követték, ahol vesztett Veszprém megye, így elúszott a döntő is. A harmadik
helyért a Tolna megyei válogatottal küzdött
Veszprém megye. Sajnos itt is kimaradtak a
gólhelyzetek, s a döntetlen utáni büntetőkben
7:6 arányban Tolna volt a jobb. Így a Veszprém
megyei válogatott a 4. helyen végzett.
Tapolcai szereplők: szakvezető – Viski
László, játékosok – Bárány Péter, Lukácsa
Richárd, Szűcs Adrián, Pupos Krisztián,
masszőr-Patus Csaba.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Ha nyár, akkor Tópart!
A szórakozni és kikapcsolódni vágyókat
még július 25-én és augusztus 1-jén is
nagyszerű előadókkal várta a Tópart, a
Tapolcai Nyár 2013 elnevezésű rendezvénysorozat.

Fotó: Dancs

„Dalold el szép harmonikám...”
Július utolsó csütörtök estéjén elsőként
egy fantasztikus zenész, Sajcz Gábor harmonikajátéka varázsolta el a nagyérdeműt.

Tamás

Ínycsiklandozó ízkavalkád
Idén jubilált a pörköltfőző verseny, amelyet tizenötödik alkalommal rendeztek
meg a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét
keretein belül augusztus 18-án.
A szép számban megjelent csapatok a
szokásos jó hangulatban ragadtak fakanalat
és próbálták meg „lefőzni” egymást. A titkos receptek, különleges hozzávalók olyan
remekművek elkészítéséhez vezettek, hogy
a zsűri csak hosszas tanakodás után tudta
felállítani a verseny végleges sorrendjét.
Vad kategória: I. helyezett FIDESZ; II.
helyezett Mókusőrs; III. Vadkanok. Marha
kategória: I. MÁV; II. Jobbik; III. Zamatőrök. Sertés kategória: I. Zamatőrök; II.
Német Nemzetiségi Önkormányzat; III.
Gyula és az Angyalok. Egyéb kategória:
I. Isztria. Abszolút győztes: MÁV.
Azok sem szomorkodhattak, akik eset-

Mûvelõdés
iK
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ö

Fotó: Havasi
Tapolca

Varázslat fuvolával

Molnár Ferenc: Liliom
Külvárosi ballada egy városligeti
hintáslegény és egy kis cselédlány életéről

A Tamási Áron Színjátszó Kör
szeptember 26-án és 27-én (19
órai kezdéssel) Molnár Ferenc:
Liliom című színdarabját mutatja be.
Győzhet-e a tiszta szerelem?
Egymásra találhat-e két otthontalan, jobb sorsra érdemes fiatal
a ligeti éjszakában?
Ezekre a kérdésekre is keresi
a választ az az édes-bús történet,
amely nemcsak a környezetével,
a világgal, de egymással is dacoló, a szerelmet kimutatni nem
tudó két embert úgy mutatja be,
hogy miközben a büszkeség, a
szemérmesség mögé rejtik igazi
érzéseiket, a szívük zokog. Az
ölelésre, védelemre teremtett férfi kéz pedig ütésre lendül...
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Szereplők:
Havasi Gábor, Kovács Edina,
Grünceisz J. Zsuzsanna, Vitus
Kata, N. Varga Kata, Torma
Tamás, Miltényi Attila, Margittai
Elemér, László N. Gabriella, ifj.
Pásztor Miklós, Németh József,
Szabó József, Varga Gábor, id.
Pásztor Miklós, Tarsoly Péter,
Lenner László.
Díszlet: Horváth Magdolna
Rendezőasszisztens:
Pásztor Miklósné

Rendezte:
N. Horváth Erzsébet
Belépőjegyek 1000 Ft-os áron
vásárolhatók a TÁMK-ban (8300
Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

leg jobb eredményre számítottak, hiszen
egy szép élménnyel és teli hassal térhettek
haza.
Havasi Gábor

Fotó: Havasi

Keverem, kavarom...

A zene szárnyán

zpont

iÁ

Repertoárjából több slágerrel is szolgált,
mint például a Serburgi esernyők, Biscaya,
vagy Brahms: V. Magyar Tánca (Tabányi
Mihály).
A szűnni nem akaró vastapsot követően
a Tapolcán nagy népszerűségnek örvendő
Tihanyi Vándorszínpad is folytatta a minőségi szórakoztatást – ezúttal is sok ismerős nótával kedveskedtek (Meseautó, Time
To Say Good Bye, Nemcsak a 20 éveseké a
világ vagy a Nyolc évszak).
A rendezvénysorozat záróakkordjaként –
augusztus 1-jén – ismét egy tapolcai formáció – a BellyFlame Hastánccsoport kápráztatta el a lelkes közönséget, bizonyítva,
hogy méltó résztvevői a programoknak.
Az ország popzenei életének régóta
meghatározó tagja a varázslatos hangú és
szépségű Zséda, aki zenekarával érkezett
városunkba, és ejtett ámulatba minden
rajongót és érdeklődőt. 18 nótával érkezett,
felcsendült többek közt a Fekete rúzs, Más
világ, Motel, vagy éppen a Bye Alex által
elhíresült Kedvesem „Zsédás” feldolgozása is.
Ahogy azt Bognár Ferenc, a TÁMK
igazgatója és Barczáné Tóth Boglárka rendezvényszervező is alátámasztotta, a résztvevők száma feljogosítja őket, hogy az idei
programsorozatot is sikeresnek minősítsék.
Dancs István

A felújított Köztársaság téren folyó
könnyűzenei rendezvények mellett a
komolyzene kedvelőire is gondoltak a
Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét szervezői.
Augusztus 18-án este zsúfolásig megtelt
a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom, ahol Ruppert István orgonaművész és Maria Beatrice Cantelli fuvolaművész tartotta ünnepi hangversenyét. A
Tapolca Város Önkormányzata, a Boldog
Özséb Alapítvány és a Tapolca Kft. által támogatott zenei utazáson részleteket hallhatott az érdeklődő közönség Johann Sebastian
Bach, George Frideric Händel, Mozart és
Telemann közismert műveiből.
HG

Észrevettük,
szóvátesszük...
Tapolca. Május 1. utca 15/II. számú tömbházzal szemben található a Tapolca Lakópark be nem fejezett épülete, amely
– valljuk be – nem szemet gyönyörködtető látvány.
A gondozatlan építési területen embermagasságú gyomok, 2-3 m magas fák, emellett illegális szemétlerakóként, valamint néhány polgár átmeneti szállásaként (illemhelyeként) is „üzemel”.
A terület ugyan elzárt, de egyrészt az
idő vasfoga, másfelől a felügyelet hiánya miatt több ponton is „támadható” az
objektum.
A fotón is látható táblán még az Alaszka
Group Kft. neve szerepel, de a környék
lakói sem tudják, jelenleg ki a felelős ezért
a tarthatatlan állapotért.
Reméljük, hogy az illetékes(ek) sorainkat olvasva jelentkeznek és következő lapszámunkban beszámolhatunk a befejezetlen épület jövőjéről.
Dancs István

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
szeptemberi túraterve
7-én Sárvár-Hosszúpereszteg, OKT
14-én Munkatúra, turistajelzés felújítás/
„Óbudavár éjjel 20”, éjszakai teljesítménytúra
21-én Sümeg-Csabrendek-Sümeg
28-én Somló-hegy
Für Ágnes
Változások: www.sites.google.com/site/tapterm/
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Fotó: Dancs

A Tapolca Lakópark szégyene az
elhanyagolt épület
A következő lapzárta időpontja: 2013. szeptember 17.
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