
– Mi megértjük az akkori magyarokat – szögezte le az ünnepi szónok
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A 100 éves tapolcai Deák Jenő Kórház
a „Struktúraváltás támogatása a járó-
és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” cí-
mű TIOP-os pályázaton 1 milliárd 270
millió forintot nyert.

A projekttel megvalósuló célok között
szerepel egy új, központi épület építése
(tömbösítés), a krónikus belgyógyászat

épületének alagsorában a nappali bel-
gyógyászati ellátás működtetése, a radio-
lógiai osztályon a diagnosztika korsze-
rűsítése, digitalizálás (röntgen felvételiző
és átvilágító PACS-rendszer), valamint
az Országos Mentőszolgálat tapolcai ál-
lomásának a kórház területére való be-
költöztetése.
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Csermák József olimpiai bajnok
nevét vette fel a rendezvénycsarnok

1956 üzenete: a holnaphoz 
tettek és elszántság kell

A 10. születésnapját ünneplő tapolcai
rendezvénycsarnok Csermák József ka-
lapácsvető olimpiai bajnok nevét vette
fel október 7-én.

1952. július 24-én – a helsinki olimpia
hatodik napján – a Tapolcáról indult, 20

éves kalapácsvető a 60 méter 34 cm-es
dobásával világcsúcsot ért el, és a dobogó
legfelső fokára állhatott.

A XV. Nyári Olimpiai Játékok óta 61
év telt el, de Csermák József aranyának
fénye a mai napig nem kopott meg. 

Hirdeti, hogy az olimpiai bajnok nevét

egy sorban kell említeni azokéval, akik a
világon elsőként jártak ismeretlen utakon.

Az ünnepségen nemcsak a névadó em-
léke előtt tiszteleghettek a jelenlévők, 
de a rendezvénycsarnok elmúlt 10 évét
bemutató fotókiállítást is megtekinthet-

ték. Pars Krisztián kalapácsvető olimpiai
bajnok és Rédli András párbajtőr világbaj-
nok pedig egy különleges közönségtalál-
kozóra hívta az ünneplőket azon a napon.

/Összeállításunk a 11. oldalon Méltó
nevet kapott a tapolcai rendezvénycsar-
nok címmel./

– Tudjuk, hogy a holnaphoz nem a sem-
mibe kanyargó, zavaros és számolatlan
ígéretek ösvénye vezet, hanem a tettek és
az elszántság – hangsúlyozta ünnepi be-
szédében Sági István október 23-án a Ka-
tonai Emlékparkban.

– 1956-ban sem akartak többet, mint
hogy végre kerüljenek helyükre a dolgok.

Az orosz katonák Moszkvába, a kommu-
nista párt a süllyesztőbe, a bebörtönzött ár-
tatlanok szabadlábra, a bűnös országve-
zetők pedig a cellákba. Ezt akarták ’56-ban
– emlékeztetett az ünnepi szónok.

/Összeállításunk a 4. oldalon „1956 ok-
tóberében Magyarország két nap alatt át-
lépett a jövőbe” címmel./

Épül az új látogatóközpont

1 milliárd 270 millió forint 
a kórház struktúraváltására

A Tapolcai-tavasbarlang új látogató-
központjának alapkőletétele október
4-én volt.

A 2014 nyarán nyitó komplexum egy
olyan tudományos színvonalú, ugyanakkor
korszerűen szórakoztató, ismeretterjesztés-
re épülő turisztikai bemutatóhely lesz, amely
a barlangászat tematikájára épülő interak-

tív kiállítással is várja majd a látogatókat.
Az értékek megőrzése mellett azok meg-

ismertetését is fontos feladatának tekinti a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-
sága.

/Írásunk a 3. oldalon A tavasbarlang a
Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja
címmel./

Halra magyar! Halra bor!
Harmadik alkalommal hívtak vendégeket
a szervezők október 4-től 6-ig a Tapolcai
Pisztráng és Borfesztiválra a Malomtó
partjára és a Déli Városkapu Parkba.

A sokszínű programokat kínáló rendez-

vénysorozat „főszereplői” a pisztráng és a
bor voltak.

/Összeállításunk a 7. oldalon Három
nap a pisztráng, a bor és a kultúra jegyé-
ben címmel./

A névadó ünnepségen a nemzetiszínű szalagot Csermák Katalin, az
olimpikon leánya és Császár László polgármester vágta át
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Több ezer embert vonzott a vásári hangulatot is kínáló fesztivál

A bemutatóhely feltárja a barlang csodálatos világát is

Fotó: Dancs
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Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a tapolcai polgárokat érdeklő té-
mákról, köztük a pályázatok eredményei-
ről, az utak kátyúzásáról és a fűtőmű
korszerűsítéséről készítettünk interjút.

– Milyen pályázatokat nyújtott be a város
az elmúlt időszakban és milyen volt azok
megítélése?

– A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. fűtő-
művének korszerűsítésére benyújtott KEOP-os
pályázatunk nyert. A rekonstrukció során a
primér hálózat, a távvezetékek és az elosz-
tó központok felújítása történik meg. A
144.954.104 forint összköltségű beruházás-
hoz 50 % önrész kellett. Ezt a pályázat be-
nyújtásakor a Tapolcai Városgazdálkodási
Alapítvány biztosította a ma már 100%-os
önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városgaz-
dálkodási Kft-nek. Több KEOP-os pályáza-
tunkat – köztük a közvilágítás korszerűsí-
tésére benyújtottat is – sikeresnek ítéltek meg.
Megtörtént a befogadásuk, átmentek az első
szűrőn. Az energetikában jelentős megta-
karításunk lehet a támogatás segítségével – a
közvilágítás, vagy az önkormányzati intéz-
mények területén is. Pályázati segítséggel meg-
történhet a Polgármesteri Hivatal főépülete
nyílászáróinak cseréje és a homlokzat szige-
telése is. Indultunk és nyertünk az MLSZ-nél
egy pályázaton, amely egy műfüves pálya
építését „célozta meg”. Ehhez 10% önrészt
kellett biztosítani. A Bárdos-iskola udvarán
lévő, aszfaltos kézilabdapálya újul meg általa.
A pályaépítés ősszel, ill. tavasszal történik
meg. Az előző lapszámban már nyilatkoztam
arról, hogy a Norvég Alaphoz pályázatot
nyújtottunk be „Egészséges Tapolca, Egész-
séges Gazdaság” címmel. Megjött az érte-
sítés, hogy befogadták, megtörtént a formai-
alaki elbírálás. Bízom benne, hogy ez a pályá-
zatunk is sikeres lesz. Bár nem a mi pályá-
zatunk, de nagy a mi örömünk is, hogy a
kórház a TIOP-os pályázaton 1 milliárd 270
millió forintot nyert a struktúra-átalakításra.
Ebből a pályázati pénzből 100 millió forint
fordítható a mentőállomásnak a kórház terü-
letére történő telepítésére.

– A tapolcai, a gyulakeszi és a raposka
önkormányzat Képviselő-testülete 2013. már-
cius 1-jétől közös önkormányzati hivatalt mű-
ködtet. Milyenek az első fél éves tapaszta-
latok?

– A közös hivatal az előre eltervezetten
alakult és működik. Az már az elején látszott,
hogy a szabályozottságuk, a működésük nem

volt olyan rendezett, mint a városé. Ezt kell
hozzáigazítani a tapolcaihoz. A mi hivata-
lunknak némi plusz feladatot jelent a 2
kistelepülés dolgait is rendezni, de a kollégák
ezt a legjobb tudásuk szerint igyekeznek
megoldani. A körjegyzőségtől örökölt gya-
korlatot át kell alakítani, a mai követelmé-
nyekhez igazítani. Ennek nagy része már
megtörtént, év végéig be is fog fejeződni.
Ezzel az összes olyan szabályzat, rendelke-
zés, amely az önkormányzatok működését
elősegíti, a helyére kerül, illetve az aktual-
izálása is megtörténik. Ezek megvoltak a
gyulakeszi, illetve a raposkai önkormányza-
toknál is, csak a jogszabálykövetés nem volt
folyamatos. A Tapolcai Közös Önkormányza-
ti Hivatal gazdálkodásáról készített beszá-
moló tájékoztatása szerint a bevételi elő-
irányzatok 74,8%-ra, a kiadások előirányzatai
58,8%-ra teljesültek a módosított előirányzat-
hoz képest. Saját bevételei továbbszámlázott
szolgáltatás díjából és kamatbevételből szár-
maznak.

– Miért volt szükség a Balaton-felvidék-
Somló Szakképzés-szervezési Társulással kö-
tött megállapodás megszüntetésére?

– A törvény erejénél fogva 2013. december
31-ével megszűnnek a TISZK-ek (Térségi
Integrált Szakképző Központ). Ennek a meg-
szűnésnek a papíron való kivezetését kell
elrendezni, mivel Ajka, Tapolca, Balaton-
füred érintett oktatási intézményei más fenn-
tartóhoz kerültek. A Társulás már meghozta a
megszüntető okiratát, ezt jóvá kell hagyniuk
az önkormányzatoknak is. Megtörtént a
vagyonmegosztás. A TISZK-ek mint önálló
szervezetek ugyan megszűnnek, de azok a
fenntartási kötelezettségek megmaradnak,
amelyek a pályázati pénzzel kapcsolatosak.
Ez egy 270 milliós program, amely 2017-ig
fenntartási kötelezettséggel bír.

– A 2000/2001-es tanév során indította el
az Oktatási Minisztérium – a települési és a
megyei önkormányzatok közreműködésével –
a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-
pályázatot. Tapolca ehhez már ugyanabban a
tanévben csatlakozott. A 2013/2014-es év is a
rászoruló, továbbtanulni szándékozó fiatalok
támogatásának az éve lesz?

– Természetesen. Míg a kezdetekkor 500
ezer Ft volt a biztosított keretösszeg, addig
mára már erre a nemes célra 3 millió forintot
szavazott meg a Képviselő-testület. A rá-
szoruló fiatalok 2013. november 15-ig rögzít-
hetik pályázatukat az erre a célra létrehozott
elektronikus rendszerben és adhatják le azt az
önkormányzat hivatalában.

– A tapolcai városrészt a Dobó-lakótele-
pivel összekötő kerékpárútnak, valamint a
Keszthelyi útnak és a Május 1. utcának lesz-e
ünnepélyes átadása?

– Igen, lesz. A kerékpárútnál a kivitelezés-
nek fizikailag november végéig kell megva-
lósulnia. Gyakorlatilag 90%-os vagy afölötti
a készültségi fok. Nagyrészt már használható,
néhány kisebb munka van még hátra. Az épí-
tési engedélyre, illetve a Rendezési Terv mó-
dosítására vártunk a kisebb változtatások miatt.
Ezeknek a jogerőre emelkedése megtörtént.
A táblák kihelyezése, az útburkolati jelek
felfestése csak a változtatások elkészülte után
történhet meg. Az ünnepélyes átadást tavasz-
ra tervezzük. A Keszthelyi út és a Május 1.
utca felújításának a műszaki átadása-átvétele
már megtörtént. Már zajlik az elszámolás,
fent vannak az útburkolati jelek is. A forga-
lom már használja az útszakaszt, de itt is ter-
vezünk ünnepélyes átadást.

– A Stadion utcában lévő „Tapolcai Hadi-
technikai Parkban” található haditechnikai
eszközök miként kerültek a város tulajdonába?

– A Hadtörténeti Múzeum kezeléséből
kerültek át ezek a haditechnikai eszközök
2011-ben a Honvédelmi Minisztériumhoz. Mi-
vel a minisztérium nem szeretne ezekkel to-
vább foglalkozni – a karbantartás eddig is a mi
feladatunk volt –, ezért térítésmentesen aján-
lotta fel Tapolcának az eszközöket. A város
élt ezzel a lehetőséggel és az erre vonatkozó
megállapodás megkötése már megtörtént.

– Bár még szép őszi napjaink vannak, de
hamarosan beköszönthet akár a tél is. Az
utakon lévő kátyúkat, gödröket belepheti a
hó, és így rendkívül balesetveszélyessé vál-
hatnak. Zajlanak-e kátyúzási munkálatok a
városban?

– Igen. Erre 5 milliós keretünk van. Úgy,
mint a korábbi években, azokat az útszaka-
szokat, ahol nagyobb kátyúk vannak, igye-
keztünk kijavítani. Két parkolónk felújítására
is sor kerül. Az egyik a Wesselényi utcai
murvás parkoló, a másik a Stari Söröző előtti.
Ez utóbbi térkövet fog kapni. Most folyik
ennek a közbeszerzési pályáztatása. Még
ősszel, a tél beállta előtt szeretnénk elké-
szíteni. Az anyagi forrás rendelkezésre áll.

– Polgármester Úr! A Hősök terén, az I.
világháborús emlékszobra előtti kis parkban
komoly munkálatok folynak. Bővebben mit
lehet erről tudni?

– A város a „Tapolcai Városközpont pihe-
nőpark fejlesztése” elnevezésű beruházásá-
hoz a Balatoni Fejlesztési Tanácstól 7 millió
276 ezer 440 forintot nyert. Ebből az ösz-
szegből egy mintegy 21 milliós parkfejlesztés
I. üteme valósul meg a Hősök terén lévő
parkban. Megújul a zöldfelület, a régi, el-
öregedett fák helyére újakat ültetünk, a ki-
emelt virágágyások új szegélyt kapnak. Meg-
újulnak a járdák, a sétáló részek, új évelő
növények kerülnek a parkba. A november
végére elkészülő I. ütemmel egy szebb, barát-
ságosabb parkot vehetnek majd birtokukba a
tapolcai polgárok és az idelátogatók.        

N. Horváth Erzsébet
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hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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 egy-
ség tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd: nincs ügyfélfoga-
dás, 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
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 13-14 óráig
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapol-
cai 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 Já-
rási 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:   Tel.: 87/511-400, Fax: 87/511-410
E-mail: hatosag@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Kisné Borbély Adrienn  87/511-415
Okmányirodai Osztály:
Időpontfoglalás, információ: 
Tel.: 87/511-420; Fax: 87/511-410
E-mail: okmanyiroda@tapolca.vemkh.gov.hu
Osztályvezető: Orbán-Molnár Henrietta 87/511-407
Tapolcai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal:

Tel.: 87/511-430, Fax: 87/511-430
E-mail: gyamhivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
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, Fax: 87/510-904
E-mail: tapolca-ker@nebih.gov.hu
Járási főállatorvos: Dr. Rausch Dorottya 87/510-903
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 87/511-284
Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége: 8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.
Tel.: 87/413-222 ; Fax: 87/413-609
E-mail: VeszpremMTapolcaJH-MK@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
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.: 87/322-977, 06-30/563-59-27, 
e-mail: csaladgondozas.tapolca@gmail.com
www.csaladgondozas.hupont.hu
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

Hamarosan befejeződik a kerékpárút
legújabb szakaszának építése

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

a novemberi polgármesteri és alpolgármes-
teri fogadóórák a következő időpontokban
kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
november 4. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
november 11. 13:00-15:00
Sági István alpolgármester:
november 18. 13:00-15:00

Császár László
polgármester

Tájékoztatás az utcanév és házszámváltozással 
érintett ingatlantulajdonosok 

térítésmentes házszámtábláinak átvételéről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013 áprilisában több közterület
átnevezéséről döntött. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, a valamint
a névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkor-
mányzati rendeletnek eleget téve a közterületnév változással együtt több ingatlannak a
házszáma is megváltozott.

Tapolca Város Önkormányzata kihelyeztette az érintett közterületekhez az új utcanév-
táblákat, és beszerezte a házszámváltozással is érintett ingatlanok házszámtábláit.

A házszámtáblákat az érintett ingatlantulajdonosok ügyfélfogadási időben térítésmentesen
átvehetik a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál (A épület
II. emelet 25-26. ajtók).

Kérjük, hogy a gyors ügyintézés érdekében hozzák magukkal az utcanév és házszámvál-
tozásról szóló határozatukat.  Tapolca Város Önkormányzata



A Veszprém Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése az 5/2013.(II.20.) önkormányzati
rendeletének 3.§(1) bekezdése alapján:
„Pro Comitatu díj adományozható a megye
érdekében eredményesen tevékenykedő ma-
gánszemélyek és közösségek elismerésére,
valamint Veszprém megye területén kiemel-
kedő munkát végzők szakmai tevékenységé-
nek elismerésére.”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
57. évfordulójának előestjén a Megyeháza
Kossuth-termében megtartott ünnepi megem-
lékezésen átadták az idei Pro Comitatu-dí-
jakat.

A kitüntetettek között volt a tapolcai Reindl
Erzsébet nyugalmazott tanítónő, helytörténeti
kutató is, aki a Török János Népfőiskola Ala-

pítvány elnökeként is sokat tesz Tapolca és
vonzáskörzete hagyományainak megőrzé-
séért. Gratulálunk!        N. Horváth Erzsébet

Kettős ünneplésre, találkozóra hívta tag-
jait a Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképvi-
seleti Egyesülete október 12-én a diszeli
Csobánc Kultúrházba. Az Idősek Világ-
napjának megtartása mellett a tavasszal
elmaradt Nagyszülők és Unokák Találko-
zójára is most került sor.

Bakos György, a településrész önkormány-
zati képviselője köszöntőjében arról szólt,
hogy Tapolca-Diszelben már komoly hagyo-
mánya van az idősek köszöntésének. 

– Az élet minden pillanatában kapcso-
latban vagyunk az idősekkel A fiatal nem-
zedék az elődei által megalkotott világba szü-
letik, munkáját az idősek eredményeire épít-
ve végzi. Ezért is létérdeke, hogy tisztelje és
szeresse az előtte járókat és őrizze azt a tudást
és bölcsességet, amelyet ők felhalmoztak –
mondta. – A mi világunk önökkel, szüleink-
kel, nagyszüleinkkel, az ő életükkel, munkás-
ságával kezdődött. Önök építették számunkra
a jelent, amelyben a mi generációnk egy
újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. A
mindennapi munkánkhoz az elődök példájá-
ból kell, hogy merítsünk erőt, hitet és bátor-
ságot. Sokan mondják az idősek közül, hogy

megették már kenyerük javát. Én ezt úgy
gondolom, megtették, amit várt tőlük a csa-
lád, a nemzet. A munkában eltöltött évek nem
teltek el nyomtalanul, ezért úgy gondolom,
most már a megérdemelt pihenés időszakát
kell, hogy éljék – tette hozzá Bakos György.

Tóth Csaba, a Tapolca Környéki Önkor-
mányzati Társulás elnöke is a szeretet, az

odafigyelés fontosságát hangsúlyozta, hozzá-
téve azt, hogy a gyógyító, erőt adó mo-
solyra óriási szüksége van az időseknek is. 
– Nem kell attól félnünk, hogy szegényebbek
leszünk, ha mosolygunk a másik emberre,
mert a mosoly lélektana úgy működik, ha
sokat élünk vele, általa gazdagabbak leszünk.

Csaba Dezső, az Egyesület elnöke köszön-

tője elején arra kérte a jelenlévőket, hogy
egyperces néma felállással emlékezzenek
azon tagtársaikra – Siposné dr. Kiss Gizellára,
az Egyesület néhai elnökére és Kovács
Károly uzsai polgármesterre –, akik már nem
lehetnek velük, de áldozatos munkájuk ered-
ményei az Egyesület életét még napjainkban
is jótékonyan alakítják.

A 80 év feletti idősek köszöntését követően
az elnök arról szólt, hogy megváltozott a tár-
sadalom összetétele. A többgenerációs csa-
ládok szinte eltűntek. Egyre több az egye-
dülálló, idős ember, akinek egészségi, szo-
ciális és kommunikációs problémái is van-
nak. Ezért nagyon fontos, hogy a társadalom
odafigyeljen rájuk, hogy az Egyesület felka-
rolja mindazokat, akiknek szükségük van a
támogatásra. – Egymás gondjainak, problé-
máinak megismerése a segítségnyújtáshoz
vezető út első szakasza – hangsúlyozta Csaba
Dezső.

A bensőséges hangulatú ünnepségen szé-
pen terített asztal, finom ebéd, szeretetven-
dégség és színes program várta a kistérség
nyugdíjasait. A műsorban fellépett a Batsányi
Népdalkör, Lehoczky Judit énekes és Postás
Józsi is.                        N. Horváth Erzsébet
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A tavasbarlang a Bakony-
Balaton Geopark nyugati kapuja
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság a Tapolcai-tavasbarlang föld alatti
világát bemutató látogatóközpont meg-
valósítására 299.997.644 Ft uniós támo-
gatást nyert a Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A látogató-
központ ünnepélyes alapkőletétele október
4-én volt a tavasbarlang előtt.

Elsőként Puskás Zoltán, a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kö-
szöntötte a jelenlévőket, és ismertette azokat a
célkitűzéseket, amelyek a látogatóközpont léte-
sítésével megvalósulnak. Mint mondta, az élő-

világ, az épített környezet, az élettelen földtani
értékek védelme és népszerűsítése mellett
nagyon fontosnak tartják, hogy a városi em-
berek is megismerjék az erdők, az állatok vilá-
gát, és feltáruljon előttük a föld alatti világ is.

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke az új
létesítmény jelentőségét hangsúlyozva kiemel-
te: azon túl, hogy a látogatók megismerked-
nek a geológiai nevezetességekkel, a környék
élővilágával, arra is lehetőségük nyílik, hogy
Tapolcával és az itt élőkkel is találkozzanak.
Ezzel a találkozóval nemcsak ők, de a város
is gazdagodni fog, a turizmus is fellendül.

Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium főosztályvezetője az alap-
kőletételt újabb mérföldkőnek nevezte nem-
csak Tapolca, a tavasbarlang, de a magyar ter-
mészetvédelem életében is. – A nemzetközi
szinten is egyedülálló Tapolcai-tavasbarlang-
ra épülő látogatóközpont a Bakony-Balaton
Geopark nyugati kapuja szerepét is be fogja
tölteni – hangsúlyozta.

Császár László polgármester arról szólt
köszöntőjében, hogy Tapolca 2011-2014.
évre szóló Stratégiai Programjában kiemelt
fontosságú szerepet kap a vendégvárás, a tu-
rizmus. Ehhez jól illeszkedik a látogatóköz-

pont létesítése is. Tapolca mindent elkövet
azért, hogy a vendégváró városkép fejlődhes-
sen. Ehhez szolgált alapul a több, mint
egymilliárd forint összköltségű belvárosi
rehabilitáció is. Végezetül arra kérte a jelen-
lévő szervezetek, intézmények képviselőit,
keressék az együttműködés lehetőségeit an-
nak érdekében, hogy a Tapolcai-tavasbarlang
valóban a Bakony-Balaton Geopark nyugati
kapuja lehessen.

A köszöntők elhangzása után került sor az
alapkő ünnepélyes letételére. A tervek szerint
a látogatóközpont 2014 nyarának elején nyí-
lik majd meg. N. Horváth Erzsébet

Akik önként adták életüket 
a szabadságért és a hazáért

A tapolcai polgárok október 4-én a kora dél-
utáni órákban a Katonai Emlékparkban az
aradi vértanúkra emlékeztek. 

A megemlékezésen Bodor Tamás, a TÁI

Kazinczy Ferenc Tagintézmény vezetője
mondott beszédet. A történelmi áttekintés, a
vértanúk jellemének és nagyságának bemu-
tatása után félelmének és egyben reményének
is hangot adott. – Mai modernnek mondott,
de az anyagi javak feltétlen bűvöletében élő
világunkban szinte elképzelhetetlen, már-már
legendába illő, hogy valaki önként adja életét
olyan ügyért, eszméért, mint a szabadság,
haza és becsület. Ennek ellenére remélem, sőt
hiszem, hogy az említett örökségből nekünk

is jutott, a mi ereinkben is csörgedez vala-
micske a kiontott vérükből. Arad gyertyái er-
kölcsi példát világítanak meg számunkra –
hangsúlyozta. 

Az intézményvezető szavait az iskola
tanulóinak emlékműsora követte, melyből ki-
derült, hogy a mártírhalált halt honvédtisztek
szinte mindegyike a Teremtőhöz fohászkodott
utolsó szavaival. 

A fiatalok műsora után került sor az em-
lékmű koszorúzására, amikor is a Tapolcán
lévő politikai pártok és az Önkormányzat
képviselői elhelyezték koszorúikat, és néma
főhajtással tisztelegtek azok emléke előtt, kik
életüket adták a hazáért.          Havasi Gábor

Fotó: Havasi

A szabadság mártírjainak példája örökérvényű

Fotó: N. Horváth

Képünkön (balról jobbra): Puskás Zoltán igazgató, Lasztovicza Jenő or-
szággyűlési képviselő, Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető és
Császár László polgármester

Fotó: N. Horváth

Jó újra találkozni!

„Önök építették számunkra a jelent”

Fotó: Napló-Zwicker

Reindl Erzsébetnek Lasztovicza Jenő,
a közgyűlés elnöke adta át a díjat

Pro Comitatu-díj adományozása



Az 1956-os forradalom 57. évfordulójára
való emlékezés koszorúzással kezdődött
Tóth István áldozat sírjánál és Hillinger
István emléktáblájánál.

Október 23-án délelőtt a Katonai Emlék-
parkban felállított bazalt emlékműhöz gyűl-
tek össze Tapolca polgárai, hogy fejet hajt-
sanak 1956 mártírjainak, szabadságharcosai-
nak emléke előtt, és megidézzék az 57 évvel
ezelőtti eseményeket.

A Himnusz közös éneklése és Burszán
Botond szavalatát követően Sági István alpol-
gármester mondott ünnepi beszédet. Az ünne-
pi megemlékezés kezdetén az aradi vértanúk
1956. október 6-ai emléknapjáról és a koráb-
bi belügyminiszter, Rajk László újratemetésé-
ről szólt.

– Nem temetés volt ez valójában, hanem
beismerő vallomás. Az ország vezetői beis-
merték, hogy nem mondtak igazat; bevallot-
ták, hogy az igazság más, mint amit ez idáig
mondtak az embereknek. Az újratemetés vilá-
gossá tette, hogy az igazságot meghamisító
rendszernek meg kell buknia. Ez volt a jel,
hogy elérkezett a változás ideje. 1956 októ-
berében Magyarország két nap alatt átlépett a
jövőbe, s magával vitte egész Európát. Rajk
László temetése volt az ablaknyitás. A
pillanat, amikor a maga mosdatlan pőreségé-
ben tárult fel, milyen romlott is a ránk kény-
szerített világ. Amikor a gyilkosok mondják a
búcsúbeszédet. Amikor ugyanaz a kéz írja alá
a halálos ítéletet, akasztja a kivégzendő nya-
kába a kötelet és dobja a virágot a kopor-
sójára. Talán azon az estén fogant meg az
elszánás – mondta Sági István. – Azt akarták,
hogy az ország élén választott államférfi
álljon, és ne politikai kalandor. Azt akarták,
hogy Magyarországon a magyar ember
legyen a legfontosabb. Azt akarták, hogy a
szív diktálja a tapsot, és ne a politikai kar-
mesterek. Hogy nyíljanak ki a megtévesztet-
tek és becsapottak szemei. Ezt akarták, és mi
megértjük az akkori magyarokat – szögezte le
az ünnepi szónok.

Majd arról szólt, hogy az 1956-os for-
radalom évfordulóját minden évben velünk
ünnepli a világ, átélheti saját akkori lelke-
sedését és ünnepelheti akkori nagylelkűségét
és áldozatkészségét, hiszen számos ország-
ban találtak új hazára a menekülő magyarok
tízezrei.

– A történelem középpontjában – a hitével,
a csalódásaival, törekvéseivel és önfeladásá-
val, elbizakodottságával és félelmeivel, örö-
meivel és szenvedéseivel – mindig is az
ember állt – hangsúlyozta Sági István. – 1956
története sem érthető meg az ember, az
egyéni sorsok, a személyes döntések, sors-
fordító elhatározások nélkül. Azok nélkül a
diákok nélkül, akik a követeléseiket pontokba
szedték, elsőként vonultak az utcákra, és
áldozatául estek az első sortüzeknek. Azok
nélkül a fiatalasszonyok nélkül, akik ételt
osztottak, majd maguk is fegyverrel szálltak
szembe a túlerővel, halálra ítélték őket, és a

börtönben töltött másfél évtized alatt váltak
felnőtté. És azok nélkül a munkások nélkül,
akik az igazság eszméjéért fogtak fegyvert és
áldozták életüket. 1956-ban az igazság képes

volt erőt venni az apátián, és képes volt túl-
mutatni az emberi életen is. Az emberi lélek
ereje emelte a nemzetet a realitások kiáb-
rándító, tétlenségre kárhoztató sivár világa
fölé, és törte át a diktatúra vasbeton falait. A
lélek ereje söpörte el egy csapásra a kommu-
nizmus hazugságokra épített világát. Igen.
1956. október 23-án kiderült, hogy éppen a
kommunizmus legnagyobb, legambiciózu-
sabb célkitűzése mondott kudarcot: az ember
átalakítása. 1956 októberében kiderült, hogy
nem létezik a kommunista embertípus, a
hitét, a családját és a nemzetét levetkező, a
gyökereitől megszabaduló, világproletárrá
váló „homo sovieticus”. Kiderült, hogy évez-

redes íratlan szabályokat nem lehet a múlttal
együtt semmilyen erőszakkal, semmilyen
manipulációval, semmilyen trükkökkel elsö-
pörni. A hazugság az hazugság, a csalás az
csalás, az árulás pedig árulás maradt. Amikor
tehát megemlékezünk az 57 évvel ezelőtti
történelmi eseményekről, soha ne feledjük el
magát az embert! – figyelmeztetett az ünnepi
szónok.

Az 1848-as szabadságharc és az 1956-os
forradalom között sok különbség van, de több
mindenben hasonlítanak – mondta az alpol-
gármester és a hasonlóság közül egy lénye-
gest emelt ki. – Azt üzenték a világnak: egy
kis európai nép a döntő történelmi pillanatok-
ban méltósággal kezébe vette a sorsát, és
„megbűnhődve múltat és jövendőt”, vérál-
dozat árán kivívta szabadságát. Azt lehetne
mondani, de hát nem vívta ki! Mindkettőt,
1848-at is, 1956-ot is leverték! Csakhogy az
igazságos forradalmak mindig győznek; oly-

kor levertükben még inkább –, mert meg-
változtatják a jövőt, megreformálják a tár-
sadalom életét, olykor intézményrendszerét,
öntudatát, erkölcsét is.

Az 1956 utáni évtizedeket megidézve ar-
ról szólt az ünnepi szónok, hogy bár a harc
akkor elbukott, de a szabadság szellemét és
vágyát többé nem lehetett kitörölni a
lelkekből.

– Harminc évvel a forradalom után Ma-
gyarország újra forrongani kezdett, azonban
most nem volt szükség fegyverekre. 1989.
június 16-án pedig újratemettük Nagy Imrét,
és a szocializmus recsegve-ropogva össze-
omlott. Akkor, ott azt hittük, hogy egy sza-
badabb és emberibb világ köszönt ránk. Saj-
nos, a rendszerváltás nem teljesen azt hozta,
amit a magyar nép várt. Az MSZMP hatal-
masságai kifosztották az országot, és az első
szabadon választott kormány alig-alig tudta
ezt megakadályozni. Olyannyira, hogy a
rendszerváltás után négy évvel újra Kádár
szellemi és anyagi örökösei jutottak hatalom-
ra. Ugye emlékszünk még a 2002 és 2010.
közötti időszakra? Nyolc éven át küzdöttünk
azok gyalázkodása és hazugsággyára ellen,
akik ma a hatalom megszerzése érdekében új-
ra látványosan egymásra találtak. Gyurcsány
– akárcsak Kádár – szövetséget próbált kötni
a nemzettel. Jólétet ígért, de – ahogy ő maga
mondta – mindez hazugság volt. Mikor ez
kiderült, akkor újra gyúltak a magyar szívek-
ben 1956 lángjai és kézzelfogható valósággá
vált az, amit elődeink is megtapasztaltak.
Láttuk a tüntetések szétverését, a menekülő
magyar embereket. És megfogadtuk, hogy
ezt soha többé nem engedhetjük meg! 

Tisztelt Emlékezők!
Októberi ünnepeink legfőképpen arra fi-

gyelmeztetnek bennünket, harmadik évezred-
belieket, hogy legyen egy szív és egy akarat

minden igaz és hazáját szerető magyar
életében. Nagyot vétkezik, aki rontja a
nemzet belső és határokon kívüli esélyét, aki
magyart magyarral akar szembeállítani. Ha a
forradalom hősei ma közöttünk lennének,
nem tűrnék, hogy egy olyan országot bün-
tessen Európa, aki kiáll a szuverenitásáért, a
közös közteherviselésért és azért, hogy a
nemzeti bank a nemzet érdekeit képviselje. A
hősök arra emlékeztetnek minket, hogy a
szabadságért mindig érdemes harcolni, az
igazunkért mindig érdemes kiállni, és mi
tudjuk, hogy a szabadságunkért, a független-
ségünkért ma is meg kell küzdenünk. Csak
éppenséggel más birodalmakkal. Olyanokkal,
akik a pénz nagyhatalmai, akik spekulánsok
álarcába bújnak, és akikhez mindig csat-
lakoznak olyan határon belüli vagy kívüli
„sehonnai bitang ember”-ek, akik a hatalom
megszerzése érdekében gátlástalanul hazu-
doznak, ígérgetnek, fenyegetnek.

Kedves Emlékező Tapolcaiak! 
Konfucius gondolata örök érvényű igazsá-

got fogalmaz meg: „Beszéld el nekem a
múltat, s megismerem belőle a jövőt!” 57 év
telt el 1956 őszének eseményei óta. Minden
évben összejövünk ezen a napon, hogy em-
lékezzünk, koszorúzzunk és tisztelettel adóz-
zunk a múltnak. Nem azért, mert ezt szá-
munkra bárki is kötelezővé teszi! Törvény
erejénél fogva ugyanis nem lehet nemzeti
ünnepet elrendelni. Nemzeti ünnep csak az
lehet, amelyet a nemzet a szívébe fogad, az
emberek átszellemülnek az emlékezés pil-
lanataira, és gyermekeink is megtudják, mit
köszönhet Magyarország azoknak a napok-
nak! Ezért vagyunk ma itt! Ezért hozzuk el
gyermekeinket, unokáinkat és ezért beszéljük
el ’56 hőseinek történetét! Október 23. ma
már nemcsak a forradalom emléknapja, ha-
nem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe
is! A mai napon a szabadságot ünnepeljük,
amelyet féltenünk, óvnunk kell ma is. Sokan
adták az életüket Magyarország szabad-
ságáért, tartozunk nekik annyival, hogy míg
élünk, és míg a világ világ, óvjuk, féltjük és
teljes tartalmában megőrizzük azt! Mert aho-
gyan Márai Sándor írja: „A haza nem csak
föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A
haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki
mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és
fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lán-
goló és unalmas pillanatokban, melyek ösz-
szessége életed alkotja. S életed a haza éle-
tének egy pillanata is” – fejezte be gyújtó-
hangú emlékező beszédét Sági István.

Az ünnepi beszédet követően az Önkor-
mányzat, a civil szervezetek, a pártok kép-
viselői Beethoven: Egmont nyitányának
hangjaira koszorút helyeztek el az 1956-os
emlékmű előtt. Tapolca Város Önkormányza-
ta nevében Császár László polgármester és
Ughy Jenőné jegyzőasszony koszorúzott. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai
Járási Hivatala koszorúját Benczik Zsolt hiva-
talvezető és Kissné Borbély Adrienn hivatal-
vezető-helyettes helyezte el az emlékműnél.
A Honvéd Kulturális Egyesület és a Radetzky
Hagyományőrző Huszáregyesület nevében
Horváth Gábor elnök és Labovszky Imre hő.
huszár főhadnagy, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nevében Bartha József és
Bartha Józsefné, a Tapolcaiak a Nemzetért
Egyesület nevében Bertalan Csaba és Dobó
Zoltán, a Vállalkozók Területi Ipartestülete ne-
vében Vörös Béla elnök és Kiss József veze-
tőségi tag, a Városszépítő Egyesület nevében
dr. Zsiray Ferenc elnök, Benács Lajos alelnök
és Horváth Lászlóné titkár koszorúzott. A
FIDESZ koszorúját Lasztovicza Jenő ország-
gyűlési képviselő és Sági István alpolgár-
mester helyezte el az 1956-os emlékműnél. A
Jobbik nevében Rig Lajos, Dobó Zoltán és
Bertalan Csaba, az MSZP nevében Balázsné
Kiss Éva és Árvai Gábor koszorúzott.

Az 1956-os megemlékezés a Szózat hang-
jaival ért véget. N. Horváth Erzsébet
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Fotó: N. Horváth

Képünkön a megemlékezők egy csoportja

Fotó: Sajcz

Tapolca Város Önkormányzata nevében Császár László polgármester és
Ughy Jenőné jegyző helyezte el a koszorút az 1956-os emlékműnél

Fotó: Sajcz

Örök mementó

„1956 októberében Magyarország két nap alatt átlépett a jövőbe”



A Veszprém Megyei Vöröskereszt Ta-
polcán is elindította az önkéntes prog-
ramját.

A közelmúltban megnyílt Önkéntes
Pont irodája olyan polgárokat vár arra a
nemes feladatra, akik Böjte Csaba szerze-
tes hitét, meggyőződését, miszerint „Jó-
nak lenni jó!” magukévá téve segítenek
azokon az embertársaikon, akik rászorul-
nak. 

Az önkéntesek ezért a felelősségteljes
munkáért nem kapnak más ellenszolgál-
tatást, mint egy-egy köszönömöt, hálás
mosolyt, vagy tekintetet. A hitük, meg-
győződésük motiválja őket.

A jelentkezőket a tapolcai iroda
munkatársai készítik fel a munkára. A
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában előadássorozatot tar-
tanak az egészséges életmódról, az egész-
ségőrzésről, emellett elsősegélynyújtó és
baleseti szimulációs képzésben részesül-
nek a tanulók.

Az önkéntesek résztvesznek a Vörös-
kereszt adománygyűjtő munkájában és a
különböző rendezvények szervezésében. 

N. Horváth Erzsébet

Deák Ferenc születésének 210. évforduló-
jára emlékezett a város október 17-én, az
államférfiről elnevezett utcán, az emlék-
táblája előtt. 

Az egybegyűlteket Frang Vivien, a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskola és EGYMI igazgatóhelyet-
tesének ünnepi beszéde köszöntötte, melyből
sok érdekesség és talán eddig széles közön-

ség előtt kevésbé ismert információ derült ki
a politikus magánéletéről, munkásságáról. 
A beszédet a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulóinak
műsora követte, majd az emléktábla ko-
szorúzására került sor. Az ünnepségen köz-
reműködtek a Járdányi Pál Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és diákjai is.             

Havasi Gábor
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Házasságot
kötöttek:

Balatoni Zoltán és Deroko Marianna
Berta Attila és Mórocz Brigitta

Dér Ferenc és Csóka Anita
Máté Dávid és Molnár Annamária

Németh Gábor és Hoffman Amália Kinga
Németh Nándor és Bicsérdi Melinda

Ruska Dávid és Polgár Anett
Sarkanti Attila és Énekes Edit Mária

Simon Sándor és Szollár Eszter
Sipos Ákos és Bálint Tímea

Szabó Levente Krisztián és Fábián Ramóna
Szabó Zsolt és Kondor Márta

Takács László és Tóth Adrienn Katalin
Varga László és Tóth Mária

Évfordulók
1958. október 1. 55 éve
Megindult a rendszeres autó-
busz-közlekedés Tapolca és
környéke községei között.
1978. október 1. 35 éve

Tantermek száma 55, ebből szükségtanterem 18.
Tanulók száma 2235 fő, tanulócsoportok száma
78. Napközis tanulók száma 791. Étkezésben
1056 fő, a tanulók 47,2%-a részesül.
1938. október 2. 75 éve
A Légoltalmi Liga alakuló közgyűlése. Meg-
kezdődött a tapolcai lakosság szervezett fel-
készítése a háborúra.
1848. október 13. 165 éve
Perczel Tapolcán volt. Innen értesítette Csányt,
hogy a Somogy, Zala és Veszprém megyei kor-
mánybiztosoktól vett jelentésekből értesült, hogy
Nugent csatlakozni készül Jellačićhoz.
1988. október 21. 25 éve
Felavatták az új zeneiskola épületét, melyet
Járdányi Pál zeneszerzőről neveztek el. Járdányi
Pál emléktábláját – Bányai József szobrászmű-
vész alkotását – elhelyezték a zeneiskola falán.
1848. október 29. 165 éve
A Zala megyei bizottmány úgy rendelkezett,
hogy a tapolcai járásnak 516 újoncot kell kiállí-
tani.
1918. október 31. 95 éve
A tapolcai polgárőrség megkezdte működését.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK

– A Királyszentistváni Központi Hul-
ladékkezelő Rendszer beindításával
a Veszprém megye területén addig
működő hulladéklerakó feleslegessé
vált – mondta Czaun János, az Észak-
Balaton Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék-kezelési Önkor-
mányzati Társulás elnöke szeptem-
ber 26-án a Tapolca-Zalahaláp Hul-
ladéklerakónál megtartott sajtótájé-
koztatón.

– A Társulás pályázott arra, hogy a 33
felhagyott hulladéklerakót rekultiválja,
vagyis a környezetszennyezést megszün-
tesse, és mind optikailag, mind környe-
zetvédelmi szempontokból megoldja
ezeknek a sorsát – hangsúlyozta az elnök.
Majd arról szólt, hogy a pályázaton nyert
3,5 milliárd forint európai uniós és hazai
támogatásból a Tapolcai kistérség része-

sedése a kivitelezés nettó értékéből
mintegy 400 millió forint. A rekultivá-
ciós munkálatokban a nemesgulácsi, a
balatonrendesi, a kapolcsi és a tapolca-
zalahalápi hulladéklerakó érintett.

A tapolca-zalahalápi hulladéklerakó
hulladékkal borított területe 29.000 m2, a
lerakott hulladék 312.000 m3. Most csak
átmeneti záróréteget kapott a lerakó,
mivel a hulladéktestben még nem feje-
ződtek be a bomlási folyamatok. A vég-
leges záróréteg kialakítására 10 év múlva
kerül sor.

– A projektben vállalt 2015-ös határidő
előtt, már 2014. december 31-én befeje-
ződik mind a 33 településen a lerakó
rekultivációja – mondta Czaun János.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva,
amely a szemétszállítási díjjal kapcsola-
tos rezsicsökkentésre vonatkozott, Czaun

János elmondta, hogy a Társulás gazdál-
kodásában ez jelentős, fél éves szinten
mintegy 400 milliós veszteséget okoz, de
a kormánytól ígéretet kaptak arra, hogy
ezt kompenzálni fogják. – Nagyon pozitív
ez az üzenet. Hiszen ez azt is jelenti, hogy
Veszprém megyében, ahol a legmo-
dernebb hulladékgazdálkodási rendszer
van, nem terhelik rá a rezsicsökkentés
költségét a környezettudatos lakosságra,
hanem azt a központi költségvetésből
egészítik ki. Ezt abszolút igazságosnak
tartom – hangsúlyozta az elnök.

A rekultivált lerakók további haszno-
sításáról is szó esett a sajtótájékoztatón.
– Vannak olyan önkormányzatok, ame-
lyek sípályát szeretnének a rekultivált
területre. Nos, erre kiválóan alkalmas
lesz – mondta válaszában Czaun János.

(x)
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon / telefax: +36/88/545-116
info@tep.hu • www.tep.hu

Határidő előtt befejeződik 
a hulladéklerakók rekultivációja

„Jónak lenni jó!”
Szeptember 23-án lekapcsolták a Tapolcai
Városi Televízió analóg jeltovábbítóját és a
helyi médium átállt digitális sugárzásra. A
több, mint 5 millió forintos beruházáshoz
az MTVA támogatási alapja nyújtott pá-
lyázati segítséget.

Országszerte folyamatban van az analóg
televízióadók lekapcsolása. Ezzel párhuza-
mosan a sugárzó helyi tv-k is megkezdték
átállásukat. 

A Helyi Televíziók Egyesületének hatha-
tós közreműködésével és eredményes tárgya-
lásaiknak köszönhetően a Médiaszolgáltatás
Támogató és Vagyonkezelő Alap több lép-
csőben pályázatot írt ki a sugárzó adóval
rendelkező helyi televíziók számára. 

A Tapolcai Városi TV-t Működtető Tapol-
cai Média Közalapítvány a harmadik körben,
júniusban adhatta be pályázatát, melyet a
Médiatanács 2013. július 10-ei döntése értel-
mében 4 millió 62 ezer forint vissza nem
térítendő támogatásban részesített. A fizikai
megvalósítást a bajai Háttéripari Kft. végezte
Dombi István ügyvezető szakértő irányítása
mellett. Elsőként a technikai eszközök felsze-
relése történt meg, majd szeptember 23-án, a
délutáni órákban – miután a Hírközlési Ha-
tóság rádióengedélye megérkezett – a szak-
emberek lekapcsolták az analóg, ezzel egy-
idejűleg pedig bekapcsolták a digitális jelto-
vábbító berendezést. 

A Tapolcai Városi Televízió innentől set-
top box és szobaantenna segítségével a vétel-
körzetben, valamint a digitális vételre alkal-
mas televíziókészülékeken a 28-as csatornán,
az 530 MHz-es frekvencián fogható. 

Kovács Melinda

Fotó: TVT

A Batsányi János utca 5-ös számú
társasház tetején található anten-
nánál folytak az alpintechnikát is
igénylő szerelési munkálatok

Fotó: Havasi

Az Önkormányzat nevében Ughy Jenőné jegyző és Sólyom Károly alpol-
gármester koszorúzott

Megtörtént 
a digitális átállás

Szívesen fogadták 
az idősek a tanácsokat 

Az Idősek Világnapja alkalmából a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai még foko-
zottabb figyelmet fordítottak a területükön élő nyugdíjasokra. 

A rendőrök felkeresték az illetékességi területükön működő nyugdíjas klubokat, amelyekben
a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeiről beszélgetéseket, illetve bűnmegelőzési elő-
adásokat tartottak. Felhívták a résztvevők figyelmét azokra a veszélyekre, bűncselekmény-típu-
sokra, amelyek fokozottan érinthetik őket.

A tapolcai piacon is megszólították az idősebb vásárlókat és eladókat. Örömmel tapasztalták,
hogy szívesen fogadták azokat a javaslatokat, tanácsokat, amelyek a zsebtolvajok, „trükkös” és
„besurranásos” lopások megelőzését segítik.

Az egyenruhásoknak jutott idejük arra is, hogy az idősek tapasztalatait meghallgassák és
személyes kérdéseikre választ adjanak. Nagy Judit 

sajtóreferens

Deák Ferenc öröksége



„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”
címmel mutatta meg szeptember 28-29-én
több, mint 1300 hazai település a múltbéli
és jelenkori értékeit. A közmédia által élet-
re hívott Szent Mihály-napi rendezvényhez
városunk is csatlakozott.

A hétvégi program nem titkolt célja az volt,
hogy egy műsorfolyam keretében láthassuk
meg, mennyire fantasztikus a mi kis hazánk,
benne mi, magyar emberek. Emellett bebizo-
nyítsuk, ha kell, össze tudunk fogni, ennek
eredménye pedig egy erős közösségformáló
erő.

Az első napon a több rangos elismerést
magáénak tudható Tapolcai Kamarakórus
ünnepi hangversenyének adott otthont a
megújult Tamási Áron Művelődési Központ.

Szeptember 29-én a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomban került sor a
Szent Mihály-napi misére, majd délután a
Tamási Áron Művelődési Központban egy
családi délután keretében kapcsolódhattak ki
kicsik és nagyok. Volt arcfestés, hancurka,
Misi Mókus kézműves játszóháza, ringató és
mesekuckó is.

Összetartozásunk szimbólumaként este fél
tízkor lobbant föl a Déli Városkapu Parkban
Szent Mihály tüze; a csípős hideg és zuhogó
eső ellenére is megtörtént a máglyagyújtás.   DI

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség közreműködésével idén is lesz Ma-
gyarországon – november 16-24. között –
Európai Hulladékcsökkentési Hét!

A hulladékcsökkentési hét keretében mun-
kahelyi közösségek,  intézmények  –  köztük
iskolák, óvodák  –  civil szervezetek, sőt ez év-
től akár magánszemélyek is csatlakozhatnak,
és mutathatják meg azt az ötletüket, illetve
hívhatják föl a figyelmet arra, hogy a hétköz-
napokban milyen egyszerű megoldásokkal
lehet elérni: ne keletkezzen sok hulladék a
közvetlen környezetünkben vagy ami kelet-
kezik, az hasznosuljon valamilyen formában. 

Nem világrengető dolgokat kell kitalálni
és megvalósítani, hanem olyan egyszerű
megoldásokat, amelyekből az derül ki, hogy
a mindennapos tevékenység kis tettekkel is
megelőzhető, mérsékelhető a hulladékke-
letkezés.

A részvétel idén még egyszerűbb és
könnyebb, hiszen az OHÜ létrehozta a
www.ewwr.hu weboldalt. Ezen keresz-
tül nemcsak jelentkezni lehet, hanem 
az akcióban való részvétel feltételeiről
részletes információkat, érdekességeket,
rengeteg ötletet is találhatnak a láto-
gatók.     Forrás: Polgármesteri Hivatal
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Hámori Ági
Halottak napja

Gyújtsatok fényt
az emlékek ünnepén.
Apró lángok a lelkek,

remegésük félelem
a végtelen

lét előtti és utáni
idő és tér beláthatatlan,

az emberi értelem számára
felfoghatatlan közegében.

Égő és ellobbant,
meggyújtott és kihunyt
apró gyertyák a lelkek.

Soha nem múló bolyongásuk
az örök élet, melyben olykor

összesimulnak a földi valóság
véges útját taposó,

folyvást feléjük haladó
szeretteikkel.

Egyre jobban elkényelmesedő világunk-
ban jelentősen megnőtt a szerepe a fi-
gyelemfelkeltő programoknak, mint ami-
lyen a városunkban szeptember 16-22-ike
között megrendezett Európai Mobilitási
Hét volt. Ilyenkor – egyebek mellett – az
alternatív közlekedési módok fontossága
kerül előtérbe.

A hagyományos rendezvénysorozat szep-
tember 16-án kezdődött véradással, majd
másnap finom pékáruval, gőzölgő teával vár-
ták a kerékpárral munkába, iskolába induló-
kat. Két nap múlva folytatódtak a programok:
délelőtt a Mini-Kresz pályán ovisoknak,
iskolásoknak zajlott a kerékpáros ügyességi

verseny, délután pedig közel százan vágtak
neki a családi kerékpártúrának, amely 12 
km-es távot jelentett a vállalkozó szelleműek
számára.

Másnap a Déli Városkapu Park adott ott-
hont az öko programoknak: volt itt a bica-
jos, rolleres ügyességi pályától a pedálos
Moszkvics versenyen át fanyüvő játék-
parkig minden. Itt került sor a fa örök-
befogadásra is. Ezúttal bölcsőde és óvodai
tagintézmények összesen hat fát ültettek a
parkba.

Késő délután egy magánkezdeményezés-
nek (Kövesdi János) köszönhetően került fel-
avatásra a „Barackos Futókör”, amely újabb

lehetőség a sportolni vágyóknak a szabadidő
erre a célra kialakított helyen történő eltöl-
tésére. A 3,8 km hosszúságú pályát örömmel
vették birtokba a jelenlévők.

Talán nem túlzás, ha a szeptember 22-én
megrendezett Európai Autómentes Napot
írom a programsorozat csúcspontjának. Kora
délutántól benépesült a Kisfaludy utca. Brin-
gás rendezvények egész sora várt gyermeket
és felnőttet: trükkös kerékpárok, Giga bike,
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesületének
„retro drótszamarai”, Fanyűvő Játékpark
donga verdái, Gézengúz Családi Klub tájéko-
zódási vetélkedője. 

A Tapolcai Rendőrkapitányságnak köszön-
hetően alkalom nyílt a „részeg szemüveg”,
valamint a biztonsági öv szimulátor kipróbá-
lására; a gyermekek kerékpáros ügyességi
verseny részesei lehettek.

Külön öröm, hogy idén is voltak olyan
gépjárművezetők, akik a rendezvénysorozat
időtartamára megváltak autójuktól és az alter-
natív közlekedési módok valamelyikét
választották – nem is maradt el a szervezők
által felajánlott jutalom sem.

Az Európai Autómentes Hét záróakkord-
jaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak
köszönhetően az Európai Autómentes Napon
a helyszínen regisztráltak között kisorsoltak
egy kerékpárt, amelyet Lázár Kristóf nyert
meg. Dancs István

Fotó: Dancs

Az Európai Autómentes Napon nagy sikere volt a trükkös kerékpároknak

Fotó: Dancs

Európai Mobilitási Hét – „Tiszta levegő – Mozdulj érte!”

Szeptember első napjaiban rövid látoga-
tásra Tapolcára érkezett a finnországi
partnertelepülés, Lempäälä oktatási in-
tézményeinek vezetőiből álló 27 fős cso-
port. A vendégeket a Városházán fogadta
Császár László polgármester, Ughy Jenőné
jegyző és Sági István alpolgármester.

A csoport szakmai program keretében be-
tekintést nyert a helyi iskolák és óvodák éle-
tébe. Megtekintették a Baptista Szeretetszol-
gálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Is-
koláját, majd elfogyasztották a szakácstanu-
lók által készített ebédet. 

A Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézmé-
nyében folytatódott a program, ahol a gyer-

mekek vidám kis műsorral kedveskedtek,
majd a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Is-
kola megtekintésével zárult a szakmai nap.

Az iskolalátogatási programon Tóth Mária,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerületének igazgatója, valamint
Sági István alpolgármester kalauzolta a ven-
dégeket.

A csoport megtekintette Tapolca és kör-
nyéke nevezetességeit, rövid túrát tett a Szent
György-hegyen, ahol borkóstolóval zárult a
program. 

A vendégek programjának szervezését és
kíséretét Bolla Albertné, a Tapolcai Finn Ba-
rátok Körének elnöke vállalta fel.           NHE

Finn pedagógusok a tapolcai iskolapadokban
Fotó: Bolla

Határokon átívelő tapasztalatcsere

Európai Hulladékcsökkentési Hét

A honvédelem ügye érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elis-
meréséül – nemzeti ünnepünk alkalmából – Vörös Béla, a Balaton Elektronika Kft.
ügyvezetője és Földi István plébános a Honvédelemért Kitüntető cím III. fokozatát kapta.

A díjat a honvédelmi tárca központi ünnepségén, október 22-én a Stefánia Palotában Vargha
Tamás államtitkár adta át. Gratulálunk!  NHE

Képünkön (balról jobbra): Földi István, Badacsonytomaj plébánosa, Horváth
Gábor, a Honvéd Kulturális Egyesület elnöke és Vörös Béla

A honvédelem ügyéért

„Itthon vagy – Magyarország szeretlek!”



Azt, hogy Tapolca a szőlő és bor városa,
már régóta tudjuk. Három esztendeje már
azt is, hogy ehhez a listához a pisztráng is
csatlakozott. Együtt a kettő pedig garancia
a sikerre. Október 4-6-ika között ennek a
hagyományos pisztráng- és borfesztivál-
nak adott helyet a Malomtó és a Déli
Városkapu Park közti terület.

A „Halra magyar! Halra bor!” szlogen
idén is aktuális volt, sok helyi és más bor-
vidékek nedűiből lehetett válogatni a fesztivál
három napja alatt, emellett több mázsa piszt-
ráng került elfogyasztásra. Üde színfoltként
hatott a népművészeti-kézműves termékek
vásári forgataga.

Az első nap két zenei programja után a
Hotel Gabriella malomkereke mellett felállí-
tott víziszínpadon vette kezdetét az ünnepé-

lyes megnyitó. Elsőként dr. Kovács Zoltán,
Veszprém megye kormánymegbízottja, a
fesztivál fővédnöke szólt elismerően a három
évvel ezelőtt útjára indított rendezvénysoro-
zatról: – Tapolca a helyi adottságoknak
megfelelően komoly turisztikai látványossá-
got, eseményt hozott létre 2011-ben – majd
utalt a fesztivál, benne a borok és a pisztráng
fontosságára és minőségére is – mondta, majd
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnk,
a Veszprém Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke megerősítette: települé-
sünk él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket
ki kell aknázni adott esetben, ugyanakkor
hozzátette – emellett szükség van a „kreatív,
vállalkozó szellemű” emberekre és az Önkor-
mányzatra, hogy mindez ne pusztán csak
álom maradjon.

Városunk első em-
bere – Császár László –
rövid köszöntőjében ki-
emelte azt a fokú fej-
lődést, amelynek kö-
szönhetően új köntösbe
„öltözhetett” a Déli Vá-
roskapu Parkot az Alsó-
tóval összekötő sétány,
a programsorozat egyik
helyszíne.

A program a már ha-
gyományos Emlékla-
pok átadásával folytató-
dott. A szervezők így
köszönik meg minden
esztendőben a támo-
gatók közreműködését,
segítségét. A sötétség
beálltával egy fantaszti-
kus folyékony tűzijáték

részesei lehettek a fesztiválozók.
Szombaton a Zalai Balaton-part Ifjúsági

Fúvószenekar ébresztette a város polgárait
– útjuk a Hunguest Hotel Peliontól a Ma-
lomtóig vezetett. 

Az aprónépnek a HARIBO gyereksziget és
LUFI-MANÓ kedveskedett ugrálóvárral,
akadálypályával, mászófallal, játszósarokkal
és az elmaradhatatlan Lufi bohóccal.

A szervezők ezúttal is színes és színvo-
nalas zenei kínálatot biztosítottak két helyszí-
nen: a vízi- és a RomKert színpadon. Hazai
színekben a nagyszerű harmonikás, Sajcz
Gábor, valamint a Piller-Babos Jazz Duó lépett
fel.

A szervezők lapunk hasábjain keresztül is
köszönik a szponzoroknak, a város vezetésé-
nek, a technikai háttérnek, a Tapolcai Rendőr-
kapitányságnak, a Tapolca Városőrség Pol-
gárőr Egyesület tagjainak, hogy a fesztivál
sikeres és gördülékeny lebonyolításához is-
mét hozzájárultak. Dancs István

A Megbecsülés Idősek Otthona október
12-én hetedik alkalommal hívta találko-
zóra a lakókat, hozzátartozókat és a dolgo-
zókat. A találkozó jó alkalmat adott arra,
hogy a vendégek bepillanthassanak az
otthon mindennapi életébe, szokásaiba.

Nagy Judit, az Otthon igazgatója köszön-
tőjében az idősek társadalomban betöltött
szerepét kiemelve arról szólt, hogy azt az
értéket, tudást, tapasztalatot, amelyet ők
felhalmoztak, becsülni és megőrizni szent
kötelessége az utánuk jövő nemzedéknek.

Sági István alpolgármester misztériumnak
nevezte azt a kapcsolatot, amely az időseket
és a fiatalokat összeköti. – Csodálatos dolog
hallgatni az idős emberek történetét, látni a
tekintetüket, amikor mély átéléssel megidézik
a több évtizedes élményeiket – mondta.

Szabó Emőke református lelkész a több,
mint két évtizedes, gyülekezeti gyakorlaton
szerzett élményét osztotta meg a jelenlévők-
kel. – Egy idős néni, ahelyett, hogy panasz-
kodott volna a mostani sorsáról, azt mondta:

Én olyan boldog vagyok, hogy fölöttem nem-
csak múlik, de bennem telik az idő. Ennek a
mondatnak az üzenete örökérvényű: telik az
élet és az ember nem siratja a régmúltat, ha-
nem azt mondja, hogy bennem, ott, ahol most
vagyok, telik az élet, mert azokat az éveket,
amelyeket még a Gazdám enged, bölcsesség-
gel, hittel, szeretettel élhetem meg.

Szakács Péter atya köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy nagyon fontos a tapasztalatok
átadása, a pozitív gondolkodás. Ott, ahol az
idősek már kevesebbet találkoznak az utánuk
következő generációval – ilyen az idősek
otthona is –, ott az imádság az, amely segít
derűsen megélni a mindennapokat.

Mára már szép hagyománnyá vált a Meg-
becsülés Idősek Otthonában, hogy a lakók és
dolgozók kedves műsorral köszöntik a hozzá-

tartozókat és a vendégeket. Az idei találkozón
a Made in Hungária dallamaira adták elő
kedves műsorukat. A találkozó szívélyes
vendéglátással, kedves hangú beszélgetéssel
zárult. N. Horváth Erzsébet
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Fotó: Dancs

Idén Sági István alpolgármester mu-
tatta be szákolási tudományát

Fotó: Dancs

– Tapolca jelentős turisztikai attrakciója a fesztivál –
mondta dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott

Fotó: N. Horváth

A találkozás mindig örömteli

„Fölöttem nemcsak múlik, 
de bennem telik az idő”

Három nap a pisztráng, a bor és a kultúra jegyében

A Tapolcai Védőnői Szolgálat – az Anya-
tejes Világnaphoz kapcsolódva – évről-
évre köszönti azokat az édesanyákat, akik
anyatejjel táplálják kisgyermeküket leg-
alább azok fél éves koráig. A bensőséges
hangulatú idei ünnepen mi is ott jártunk
október 12-én a Tamási Áron Művelődési
Központban.

Mint Lenner Lászlóné védőnőtől megtud-
tuk, 2003 óta, azaz 10 éve tartanak „Termé-
szetesen… anyatejjel” elnevezéssel ünnepi
programot. – Az anyatej „csodaszer” – hang-
súlyozta a védőnő –, mert olyan összetételű,
ami a kisbabák táplálásához a legideálisabb, a
diabétesz, az allergia megelőzésében hosszú-
távon, kimutathatóan előnyei vannak. Olyan,
mint a gyermek első védőoltása. Egy sor olyan
betegség ellen is megvédi a kisbabát az anyatej,
amelyen az édesanya átesett. Pótolhatatlan az
anya-gyermek kapcsolat kialakításában is.

– Volt egy időszak, amikor nem helyén

kezelték az anyatejes táplálást, de nagy öröm
számunkra, hogy egyre inkább nő azoknak a
kismamáknak a száma, akik így táplálják
gyermeküket. Mindent meg is teszünk ezért.
Már a várandósság idején arra készítjük fel az
édesanyákat, hogy a szoptatás úgy működjön,
ahogy kell. A cél érdekében továbbképzé-
sekre járunk, hogy még inkább a segítségükre

tudjunk lenni. Az édesanyákkal együtt évről-
évre jobbak vagyunk ebben a témában – tette
hozzá Lenner Lászlóné védőnő.

Az ünnepi programban elsőként Szabóné
Takács Mária verssel köszöntötte az édes-
anyákat és gyermekeiket, majd Rompos
Patrícia Ringató foglalkozásán játszhattak
önfeledten a kisbabák és az anyukák.

A rendezvény meghitt pillanata volt, hogy
a szoptató édesanyák egy szál virágot és
emlékplakettet kaptak a védőnőktől.

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.
N. Horváth Erzsébet

Ugye, gyönyörűek?

Fotó: N. Horváth

Az anyatej 
a gyermek első védőoltása

Tapolca Város Önkormányzata tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
város területén lévő közvilágítási lám-
patestek üzemzavarait, meghibásodá-
sait a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületé-
nek lehet jelezni a www.mtkke.hu hon-
lapon (Hibabejelentés link) keresztül.

Aki nem rendelekezik internetes
elérhetőséggel, az a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemelte-
tési Csoportjánál is jelezheti az észlelt
hibát, és az illetékes ügyintézők meg-
teszik a hibabejelentéseket az Egyesület
honlapján. Elérhetőségek: 87/511-150,
polghiv@tapolca.hu vagy varosuzemel-
tetes@tapolca.hu.

Az előforduló „szakaszhibákat”, ami-
kor nem a lámpák hibásodnak meg, ha-
nem a hálózat, egy-egy utca, utca-sza-
kasz vagy körzet lámpái nem működnek,
közvetlenül lehet az E.ON felé jelezni
akár a honlapjukon keresztül, akár tele-
fonon (www.eon.hu, tel.: 06-80/533-533).
Amennyiben a szakaszhibát az Egyesület
felé jelentik, ők továbbítani fogják az
E.ON felé.

Az Egyesület a közvilágítási javítási
munkáik ellátása érdekében minden hé-
ten legalább egy alkalommal (6 munka-
naponként) jön Tapolcára.         

Tapolca Város Önkormányzata

Közvilágítási
hibabejelentések



Hagyományteremtő céllal hirdetett nép-
daléneklési versenyt Tapolca és térségében
tanuló általános iskolás tanulók részére két
kategóriában a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ. 

A diákok, I. (3-4-5 osztály) és II. kate-
góriában (6-7-8. osztály) versenyezhettek ok-

tóber 19-én a VOKE-ban, ahol egy kötelező
és egy szabadon választott népdalt kellett el-
énekelniük a szép számban megjelent közön-
ség legnagyobb örömére. 

A 18 nevező közül a szakértő zsűri –
Füstös Mária, a tapolcai Batsányi Népdalkör
vezetője, Mózner Miklós, a Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola tanára és a
Nyírettyű  Együttes zenésze és Szabó Csaba,
néptáncos, a Népművészet Ifjú Mestere – a
következő sorrendet állította fel: I. kategória
győztesei: 1. helyezett: Tóth Kinga Zsófia, a
zalahalápi Csontváry Ált. Isk. és AMI 5. osz-
tályos tanulója; 2. helyezett: Kardos Marcell,
a tapolcai Nagyboldogasszony Római Kato-
likus Ált. Isk. 3. osztályos tanulója; 3. helye-
zett: Sipos Máté, a monostorapáti „Művésze-
tek Völgye” Ált. Isk. 4. osztályos tanulója. II.
kategória győztesei: 1. helyezett: Kocsis
Kata, a monostorapáti „Művészetek Völgye”
Ált. Isk. 7. osztályos tanulója; 2. helyezett
Kovács Vivien, a tapolcai Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Ált. Isk. 7. osztályos
tanulója; 3. helyezett Molnár Barbara, a
tapolcai Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Ált. Isk. 6. osztályos tanulója.

A nevezők mindegyike emléklapot kapott,
a legjobbak pedig értékes könyvjutalomban
részesültek. Havasi Gábor

A Mesterségem címere elnevezésű rova-
tunkban a kétkezi munka dicséretére, a
mesterségek és mesterek bemutatására
vállalkozunk. Mostani interjúalanyom
Kocsis Tamás szobafestő-mázoló-tapétázó.

– Miért ezt a szakmát választotta?
– Valójában az unokabátyámnak köszön-

hetem a választásom. Hetedikes voltam, ami-
kor festette nálunk a lakást. A szép eredményt
és a szüleim elégedettségét látva arra gondol-
tam, hogy jó szakma lehet az, amely ennyi
örömet tud szerezni. Amikor elérkezett a pá-
lyaválasztás ideje, már nem volt kétséges,
hogy a keszthelyi szakmunkásképzőbe fogok
iratkozni, ahol kitanultam a szobafestő, má-
zoló, tapétázó szakmát. 1994-ben végeztem.

– Közel 20 éve van már a szakmában. Hol
kezdett el dolgozni?

– Az ipariskola elvégzése után bevonultam
katonának, majd miután leszereltem, egy he-
lyi vállalkozó alkalmazottja lettem. Sokat kö-
szönhetek azoknak a tanulóéveknek, büszke
vagyok rá, hogy ott kezdhettem el a szakmát.
Utána döntöttem el, hogy én is vállalkozó
leszek. Nem bántam meg, hogy továbblép-
tem. Hál’ Istennek van munkám és remélem,
hogy ez így is fog működni.

– Saját tapasztalatból is tudom, hogy a jó
szobafestő neve „szájhagyomány alapján”
forog a megrendelők között. Ön szerint mi
szükséges ahhoz, hogy ez így legyen?

– A jó munkavégzés alapfeltétele a minő-
ség, a határidők pontos betartása, a korrekt ár,
a garanciavállalás. Mindig elmondom a meg-
rendelőnek, hogy az árajánlatban mi van ben-
ne. Így ő is tud kalkulálni a kivitelező kivá-
lasztásakor.

– A megrendelői oldalról – ehhez én még
hozzáteszem, hogy – az is sokat nyom a latba,
hogy milyen tisztán dolgozik a mester. Mert
bizonyára nemcsak nekem, de másoknak is
van tapasztalata a régmúlt időkből arról,
hogy hiába takartuk le a bútorokat, ajtókat
stb., a festés befejezése után mégis olyan ma-
radt a lakás, mint egy csatatér.

– Valóban nagyon fontos, hogy tisztán dol-
gozzunk. Ez ma már követelmény is. Ha kell,
segítünk még a kipakolásban is. Sőt, egy
alaptakarítást is végzünk a munka befejezése
után. Így mindenkinek könnyebb lesz, és a

festés sem rossz emlékként marad meg a
megrendelőben, hanem csak a szép ered-
ményt fogja látni és élvezni.

– Régi mondás, hogy ki mivel bánik, azzal
kenődik. Nos, ez a szobafestő-mázolóra tény-
leg igaz.

– Ez így van, de szerencsére a mostani
festékeknek, anyagoknak és színezőknek kö-
szönhetően már nem olyan „tragikus” a hely-
zet, mint régen volt, amikor korongkefével
dolgozott a mester, és a festék fröcsögött
mindenfelé, az ablaküvegtől kezdve a parket-
táig.

– Mindig kész elképzelései, tervei vannak 
a megrendelőnek, vagy számítanak a taná-
csaira is?

– Általában van elképzelés, de sok esetben
kikérik a véleményemet is. Vannak olyan
esetek, amikor kiválasztanak egy színt, de
nem biztos, hogy ők arra gondoltak, mert a
kikevert festék más lesz majd a falon. Ilyen
esetben előre szólok.

– Milyen az arány a festés és a tapétázás
között?

– A festés sokkal nagyobb arányú, mint a
tapétázás. Ez egyrészt azzal magyarázható,
hogy a tapéta drága, másrészt pedig azzal,

hogy változott a divat is. Ma már jobban
szeretik az emberek a szép, festett színeket,
mint a cirádás tapétát.

– A homlokzatfestés színvilága is változott.
Valamikor a fehér fal és a barna nyílászáró
„uralta” a házakat. Ma mi a divatos szín?

– A sárga és a fehér kombináció mellett
mára már nemcsak a merészebb színek jelen-
tek meg az igények között, de a homokszín is
„előre tört”. A színvilágával környezetbe
simuló házban bent már az élénkebb színek is
dominálnak több helyütt.

– Milyen kihívásai vannak ennek a szak-
mának?

– Valójában minden munka kihívást jelent,
hiszen más és más a megrendelő, más és más

az elvárás. De talán azt külön is megemlíthet-
ném, hogy a homlokzati szigetelés új kihívá-
sok elé állított bennünket a kezdetekkor. Bár
tanultuk a szakmunkásképzőben, de a gya-
korlatra csak később, 10-15 év után került sor.
Ki kellett tapasztalnunk, hogy mi a legopti-
málisabb, a legszebb megoldás, amivel mi is
és a megrendelő is elégedett lesz.

– A jó szakember híre messzire eljut. Mek-
kora a megrendelői körük kilométerre átszá-
mítva?

– Dolgoztunk már Németországban, a Ti-
sza partján, az Alföldön is, de 100-150 km-es
az a távolság, amelyen belül legtöbbször
munkát végzünk.

– Vannak-e alkalmazottai?
– Igen. Három alkalmazottam van. Sikerült

egy jó kis csapatot összehoznunk. Mindig is
úgy gondoltam, nagyon fontos, hogy a meg-
rendelők megbízzanak bennünk. De nekem is
nagyon jó tudnom, hogy kire mit lehet rá-
bízni, hogy azt a feladatot pontosan és a
legjobb tudása szerint végezze el.

– Ön szerint mennyire megbecsült szakma
a szobafestés, mázolás? A „csináld magad”
felváltja-e a szakmunkát?

– Van kereslet ma is a jó szakemberre, a
minőségi munkára. De sokszor tapasztaljuk
azt is, hogy hiába van rá igény, az emberek
nem tudják megfizetni az „elszabadult” fes-
ték és egyéb anyagárakat. Ezért inkább elma-
rad a felújítás. Sok olyan eset is van, hogy
beszélünk a megrendelésről, hogy jövőre sze-
retném ezt vagy azt kifestetni, aztán mikor
elérkeznénk a megvalósításhoz, lemondja a
munkát az illető, mondván, hogy sajnos a
fontossági sorrend változott és a festés,
mázolás vagy a ház szigetelése az utolsó
helyre kerül, vagy végleg elmarad.

– Család, gyermekek?
– Két gyermekem van. Gergely 9 éves, a

kislányom, Vivien 7 éves.
– Még néhány év és a kisfiú abba a korba

kerül, hogy majd neki is pályát kell választa-
nia. Látta már Önt dolgozni?

– Igen. Ő is és a kislányom is volt már
velem a munkáimnál, tetszik is nekik, de még
egyikükben sem dőlt el, hogy „mi lesz, ha
nagy lesz”. Van még rá idejük.

– Ha Gergely – látva azt, hogy milyen szép
szakma az apu szakmája – úgy döntene, hogy
ő is ezt választaná, mit mondana neki?

– Ha úgy döntene, nem beszélném le róla.
Ha mást választana, azt is helyeselném. Mert
a lényeg az, hogy szeresse azt, amit csinál. A
szakma szeretete nélkül – véleményem
szerint – nincs igazi minőségi munka. Ha 
visszatekintek a szakmában eltöltött évtize-
deimre, az én legfőbb motiváló erőm is a sze-
retettel végzett munka és annak a szép és jó
eredménye volt. N. Horváth Erzsébet

A „Do it Yourself! AGAIN” – Építsd újra!
ifjúsági csereprogram keretében 6 országból
(észt, finn, olasz, francia, török, bolgár, illet-
ve magyar) 34 fiatal érkezett Tapolca-Diszel-
be, hogy részt vegyen a volt tűzoltószertár
helyén kialakítandó új ifjúsági klub létre-
hozásában. 

A Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel
(TIED) egy sikeres uniós pályázat eredmé-
nyeként fogadhatta a fiatalokat, akik az itt
töltött 12 nap alatt nemcsak a kreativitásukról
adhattak számot, de ismerkedtek a város ne-
vezetességeivel és az itt élőkkel is.

A „dolgos hétköznapok” egyikén mi is meg-
látogattuk a program résztvevőit az Artemis-fo-
gadóban lévő „főhadiszállásukon”. Mint Mohos
Nikolettől, a TIED elnökétől megtudtuk, a fia-
talok különböző munkaszekciókban vesznek
részt. Van egy bútorkészítő csoportjuk, ahol a
helyiektől kapott régi tárgyakból, vagy éppen
faládákból bútorokat készítenek. Egy másik
csoport dekorációkat, lámpabúrákat, szőnye-
geket és egyéb kiegészítőket állít elő. A média
csoport tagjai az október 17-ei zárórendezvény
meghívóját és egyéb kommunikációs anyagot
állítanak elő. 

Az új ifjúsági házról szólva Nikolett el-
mondta, hogy nemcsak azzal kapnak óriási
segítséget az Önkormányzattól, hogy az épü-
letet a rendelkezésükre bocsátotta, de a későb-
biekben a működtetéséhez is hozzá fog járulni.

– Egy olyan ifjúsági klubot szeretnénk mű-

ködtetni a jövőre elkészülő épületben, amely-
ben a helyi, azaz a diszeli, a tapolcai fiatalok a
saját ötleteiket majd meg tudják valósítani. Ez
a hely egy olyan információs tér is lesz, ahol a
fiataloknak elérhetővé válnak azok a lehetősé-
gek, amelyek már megvannak, de kevés róluk
a tájékoztatás. Nagyon örülnénk, ha minél több
fiatal csatlakozna hozzánk. Ha olyan ötleteik
vannak, amelyek megvalósításához még nem
találtak megoldást, keressenek bennünket. A
honlapunk címe: www.diszelifjusag.hu – tette
hozzá Mohos Nikolett elnök. NHE
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MESTERSÉGEM CÍMERE

Fotó: N. Horváth

Kocsis Tamás a szeretettel végzett munkát tartja a minőség alapjának

Fotó: Havasi

„Csak tiszta forrásból”

Fotó: N. Horváth

Nagy szükség volt a kreativitásra és
a fantáziára is

Népdalverseny a Batsányiban Építsd újra!

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

„A szakma szeretete nélkül nincs igazi minőségi munka”



Tapolca Városi Képzőművész Kör – az
amatőrökből álló társulat jelenlegi for-
mációjában három esztendeje működik,
Tihanyi Bálint Zsuzsanna festő-tanár mű-
vészeti vezető irányításával. Ők is a meg-
újult intézmény falai közt gyakorolhatnak
heti rendszerességgel. 

Tárlatukat szeptember 23-án Hangodi László
történész-muzeológus nyitotta meg, bevezető
gondolataiban rámutatva: a szellemi műhelyek
tevékenységén belül fontos szerep jutott a kép-
zőművészetnek, az itt alkotó közösségeknek.
Sok ilyen jellegű szakkör, csoport, önképző kör

fejlesztette, csiszolta ez irányban a tudását.
– Tapolca kultúrtörténetében a művészi ön-

kifejezés és ennek a lehetőségnek a keresése
több, mint egy évszázados múltra tekint visz-
sza, és már a XIX. század utolsó harmadában
a dualizmus kori polgárosodás idején sorra
alakultak településünkön a különböző művé-

szeti ágak. A ma itt kiállító tapolcai képző-
művész kör több éves múltat és több évtize-
des előtörténetet tudhat maga mögött – mond-
ta Hangodi László. Ezt követően bemutatta a
csoport tagjait, majd az érdeklődők megcso-
dálhatták a kiállított alkotásokat.                   DI
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KULTÚRA

Szeptember 20-28-ika között várt minden
érdeklődőt a megújult Tamási Áron Műve-
lődési Központ. Aki „bebújt” a „Kultúr
Kapu”-n, nem bánta meg, számtalan szín-
vonalas rendezvény részese lehetett.

Az ünnepélyes kapunyitást követően a
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, másnap a
10 éves jubileumát ünneplő Tapolcai Mu-
sical Színpad fergeteges műsorának tapsol-
hatott a nagyérdemű. (A jubiláló együttes
vezetőjével készített interjúnk a következő
lapszámban olvasható – a szerk.)

Szeptember 22-én családi délután kereté-

ben színes programok fogadták a látogató-
kat. A gyermekeket, fiatalokat kézműves
játszóház várta, emellett volt arcfestés,
babasarok, csillámtetkó és csuhé virágké-
szítésre is lehetőség. A HAJ-SZÍN-PAD
kamaszok rendelkezésére állt, bárki meg-
szépülhetett az alkalmi szalonban.

A hangszerbemutató is üde színfoltként
hatott a programok sorában, csakúgy, mint

sokak kedvencének, Kovács Melindának a
mesekuckója.  Az intézmény emeleti aulájá-
ban „Szépülj kívül-belül” címmel invitálták
a szakemberek az érdeklődőket.

Másnap a Tamási Áron Művelődési Köz-
pont égisze alatt működő Baba-Mama, Rin-
gató, Bridzs, Hastánc, Grafo és Életmód
klubok életébe tekinthettek be az idelátogatók.

Egy városligeti hintáslegény és egy cseléd-
lány életéről szól Molnár Ferenc: Liliom
című műve, amelyet a Tamási Áron Szín-
játszó Kör adott adott elő szeptember 25-
26-27-én osztatlan sikerrel.

A rendezvénysorozat záróakkordjaként
– szeptember 28-án – a Tapolcai Kamara-
kórus lépett színpadra, szereplésük egy-
ben minősítő is volt. A nagyszerű sike-
reket is maga mögött tudó formáció végül
a „Gála” elismerésben részesült. Meghí-
vott vendégként a Padragi Bányász Férfi-
kórus emelte az esemény színvonalát.           

Dancs István

Fotó: Musical Színpad

Óriási sikert aratott a Tapolcai Musical Színpad

Fotó: Dancs

Volt miben gyönyörködni a helyi képzőművészek tárlatán

Nyitva volt a „Kultúr Kapu”
– sokan „bebújtak” rajta

A művészi önkifejezés útján

Különös élményt jelentett a tapolcai Ta-
mási Áron Színjátszó Kör szeptemberi be-
mutatója. Molnár Ferenc Liliom című da-
rabja nagy lehetőség arra, hogy az ember
igazán mélyen valljon szerelemről, sze-
génységről, ártatlanságról és kiszolgálta-
tottságról, szenvedélyről, a bűnről magá-
ról. Mindezek varázslatosan szólalnak
meg N. Horváth Erzsébet finom rendezésé-
ben, aki mély hittel, eltökéltséggel tartja
egyben, vezeti ezt a tehetséges csapatot. 

Természetesen arról van szó, hogy igenis
becsülnünk kell és nagyra értékelni azt a misz-
sziót, amelyet egy színjátszó kör végez, ami-
kor időt, energiát nem kímélve, magánéletet
félretéve egy közösségnek, a tapolcaiaknak,
egymásnak valami egészen nehezen felbe-
csülhető értéket ad. 

Mert milyen nagy dolog ma az, hogy ennyi
ember félredobva a televíziót, számítógépet,
kocsmát, más bűvöleteket, színpadot épít,
díszletet gyárt, világít, varr, hangosít és elénk
tár egy gyönyörű, szívbemarkoló mesét, hogy
sírjunk, nevessünk, elgondolkozzunk, ma-
gunkba tekintsünk, és azt mondjuk, igen,
érdemes élni, érdemes tapolcainak lenni, ők a
mi fiaink, lányaink, apukánk, anyukánk,
nagyszüleink, és most elmegyünk ebbe a fris-
sen felújított házba és együtt átéljük a csodát.

Bevallom, többször megkönnyeztem a

főpróbát. Nemcsak azért, mert Molnár Ferenc
elragad bennünket, hanem mert máig hatóan
érvényes, elmélyült, gyönyörű alakításokat
láttam. Mindenki helyt áll, nyilván a maga
adottságai szerint, de becsülettel a szerepé-
ben. 

Talán nem is szabad ilyenkor neveket írni,
de felejthetetlen Németh József és Szabó

József mesteri létezése a színpadon. 
Egészen magas fokú Kovács Edina jó né-

hány pillanata, különösen Liliom halálos ágyá-
nál. Havasi Gábor mély hittel, meggyőződés-
sel játssza Liliomot. 

Kiváló karakterek jelennek meg Mari,
Hugó, Ficsúr, az orvos és a többi kedves alak
képében. 

A díszlet, a jelmezek igényesek, nagysze-
rűen szolgálják az előadást, részleteiben is
egészen kidolgozottak. A világítás, a hang,
mind segítik a nézőt abban, hogy elmerüljön
a történetben, belefeledkezzen a látottakba. 

Köszönet illet mindenkit, a rendezőt, a sze-
replőket, a háttérmunkásokat, műszakiakat,
és mindazokat, akik támogatták, segítik a Kör
működését, az előadás létrejöttét. 

Nagyon őszintén gratulálok ehhez a hatal-
mas teljesítményhez! Gratulálok az alkotók-
nak! 

Kedves tapolcai publikum! Nem minden
város mondhatja el, hogy ilyen közössége
van, mint Önöknek e Színjátszókörük. Túl
azon, hogy becsüljük meg Őket, gondoljunk
arra, mi magunk mit tehetnénk városunkért,
mint a város polgárai! 

Nem biztos, hogy ekkora áldozatot kell
hozni mindenkinek, de tanulni kell a példán!
Jó egy ilyen közösséghez tartozni, együtt
lenni, megélni ezeket a varázsos pillanatokat,
mert az életünk nem lehet csak evés, meg
ivás, meg TV-nézés, de élet, de öröm, de
szeretet kell legyen! 

Isten éltesse Önöket, Városukat, a Színját-
szó Kört! További sikereket, felemelő élmé-
nyeket kívánok Mindnyájuknak!             

Oberfrank Pál, 
a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

Jó együtt lenni! - Liliom Tapolcán jár

Fotó: Dancs

Köszönet és hála a színházszerető tapolcai közönségnek

Zenével a Zene Világnapján
Évenként visszatérő, magát a zenét ünneplő
hangversenyek dallamai zengenek fel október
1-jén, a Zene Világnapján. Yehudi Menuhin,
a világhírű hegedűvirtuóz javasolta, hogy
legyen egy nap teljesen a zenének szentelve.

A – klasszikusoktól idézett – bevezető szö-
veg szerint „…van valami csodálatos a zené-
ben… magában álló nyelvezet… önmagában
egy csoda az élet gazdagítására, az ész és szív
helyes egyensúlyára; akár passzív hallgatói,
akár aktív művelői vagyunk, rendre, türelemre
nevel, megteremti bennünk a harmóniát.”

Bevezető műsorszámul a zeneiskola vonós
kamarazenekara Vivaldi G-dúr concerto-val

hódolt s emlékezett Yehudi Menuhinra.
Praetorius fuvola-gitár-ra írt Baletto-t össze-
szedetten mutatták be az ifjú zenészek, akár
Pleyel C-dúr rondo-t csellón. Weiner Róka-
tánc-a hegedűn roppant igényes, gyönyörű
volt. A Magyar barokk tánc szvit fuvola-csel-
ló-gitár játékot az éretten zenélő tanárok
mutatták be, akárcsak Loeillet G-moll szo-
nátáját a gyönyörűen együtthangzó oboa-fu-
vola-zongorán. A kiművelt énekhangon be-
mutatott Verdi In solitaria stanza különleges
élményt adott. Szokolai Kis szvit-je harsonán
remek záradéka volt a jó hangulatú hang-
versenynek. G. Dr. Takáts Gizella



A tapolcai Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola és a Balaton-
felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete
kézműves pályázatot hirdet óvodások
részére két kategóriában:

1. Milyen történetet ismersz Szent Márton-
ról? – rajzverseny (síkban ábrázolt, a/4-es mé-
retű, szabadon választott technikával készült
művekkel lehet nevezni).

2. Tedd fényesebbé az ünnepet!
– lampionkészítő verseny (nevez-
ni lehet bármilyen szabadkézzel
díszített, bármekkora méretű
üveg- vagy papírlampionnal).

Kérjük, a pályamű címét, a pá-
lyázó nevét, életkorát, az óvoda cí-

mét, a szülő telefonszámát a rajz hátolda-
lán/a lampion alján tüntessék fel!

A pályázat beérkezési határideje: 2013. no-
vember 5. (kedd) a rajzok leadhatók az is-
kola gazdasági irodájában, vagy elküldhe-
tők a 8300 Tapolca, Templom-domb 6. címre.

Eredményhirdetésre és az ünnepélyes
díjátadásra 2013. november 9-én délután, a

Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskolában rendezett Szent Márton-

napi ünnepség keretében kerül sor.
A városi szintű ünnepségen

kézműves foglalkozások, ját-
szóház, táncház, állatsimogató,

valamint belvárosi lampionos
felvonulás várja a családokat! 
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Hová rohansz? Ki kerget? – kérdezik a sietőtől. Úgy mászol, mint a csiga – feddik a las-

sanjárót.
Eltekintve az egyéni tempótól, kényelmes vagy fürge mozgású az egyén.
Az úti cél is megszabhatja, a reá fordítható idő is befolyásolja, mennyire siessünk. Nem

válhat azonban sem az egyén, sem az embertárs, sem az ügy kárára a sietés, rohanás.
Indulj el időben és ne késlekedj!
A rohanás kísértete inkább a közlekedési eszközök határ nélküli sebességére vonatkozik.

Talán hiba nélkül rohanna a gép, de a gép ura nem tudja végsőkig követni. – „Allah
mindenre ad elegendő időt” – mondja az a muzulmán, akit nem kerget a civilizáció ostora,
de látva különböző élethelyzeteket, meg kell mondanunk, helye, ideje van a sietésnek is, de
a visszafékezett mozgásoknak is – mindig a józan észtől vezéreltetve. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 77. rész
Haldokló szuperóriás

Egy nemzetközi csillagászcsoport nemrég
jelentette be, hogy a jelek szerint már
nincs sok hátra az eddig felfedezett legna-
gyobb csillag, a Westerlund 1-26 életéből.

Az először 1998-ban megfigyelt csillag, a
Westerlund 1-26 az Oltár csillagkép irányá-
ban, tőlünk nagyjából 16 ezer fényévre talál-
ható  a Westerlund 1 nevű csillaghalmazban,
mely a legnagyobb tömegű ilyen ismert ob-
jektum galaxisunkban. Ennek a vörös szuper-
óriás csillagnak az átmérője a Napénál 1500-
2500-szor nagyobb.

A szuperóriások élettartama sokkal rövidebb,

mint amit a Naphoz hasonló csillagok esetében
tapasztalhatunk. Míg utóbbiak élettartama év-
milliárdokban mérhető, addig a szuperóriások
néhány évmillió alatt felélik nukleáris üzem-
anyagukat, majd szupernóvaként felrobbannak.

A legfrissebb megfigyelések azt mutatják,
hogy a Westerlund 1-26 kezd instabillá válni,
és elkezdte ledobni külső rétegeit. Jelenleg
egy elektronoktól megfosztott hidrogénato-
mokból álló felhő veszi körül. Ehhez hason-
lót sikerült megfigyelni egy 1987-ben szu-
pernóvaként felrobbant csillag esetében is.

Huszák László
TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Stankovics György malmos
(Barlahida, 1883. – Diszel, 1957. május 16.)

Alapiskolát elvégezve kitanulta a malomipart. Évekig segédként
dolgozott, majd 1907-ben Lesencetomajon önállósította magát.
1911-ben vette meg Diszelben az ún. Fekecs-malmot. Később földet
is vásárolt és 12 holdon gazdálkodott. Tekintélyes polgár volt. Rend-
szerint tagja a község képviselő-testületének. Volt helyettes bíró és
három évig a bírói székben is ült. Felesége Szücs Karolina volt. 

Rövidesen hozzálátott a malom korszerűsítéséhez. A hagyományos vízikerék helyett
turbinát szereltetett fel, és az őrlőberendezéseket is a kor színvonalán álló gépekre cserélte ki.
1930-ban a vízhajtású malmot újra átépítették, korszerűsítették és egy újabb turbinát szereltek
fel. Teljesítőképessége ekkor napi 28 q őrlemény lett. A malom későbbi modernizálásával, új
gépek és berendezések felszerelésével (hengerszék, lengőszita, stb.) e mennyiséget is megkét-
szerezték. Emellett a felszerelt turbinával áramfejlesztőt is működtetett. A községben 1500 m
villanyhálózatot szereltetett fel, amivel 62 családot látott el egyenárammal. Megbízhatósá-
gáról híres malmának kiterjedt őrlési körzete volt, még Somogyból is jártak hozzá, mindez
polgári életszínvonalat biztosított családjának, biztos munkát segédeinek. 1936 után a malmot
már Gyula fia vezette. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Gasztronómiai kalandozások Veszprém
megyében című könyvem alapján:

Hozzávalók (4 személyre): 800 g sertés-
comb vagy karajfilé, 400 ml must, 1 db sár-
garépa, 2 db zöldpaprika, 1 db petrezselyem-
gyökér, 2 db paradicsom, 1 fej vöröshagyma,
őrölt bors, 80 g zsír, borókabogyó, 25 g liszt,
só ízlés szerint. A galuskához 400 g liszt. 2 db
tojás, 100 g szalonna, 1/2 csomag kapor, só.

Díszítéshez: kaporlevél, zöldségzöld, pa-
radicsom, szőlő szemek.

Elkészítés: A paradicsomot és a kicsumá-
zott zöldpaprikát nagy kockára, a vöröshagy-
mát apróra vágjuk, a sárgarépát és a petrezse-
lyemgyökeret lereszeljük. A húst lábasba
helyezzük, és zsíron körbesütjük. Majd hoz-
zátesszük a hagymát, a reszelt sárgarépát, a
petrezselymet, a zöldpaprikát, és néhány per-
cig pirítjuk. Ezután belerakjuk a paradicsom-
kockákat, majd ráöntjük a mustot, borsozzuk,
sózzuk, hozzáadjuk a borókabogyót és fedő
alatt puhára, pároljuk.A galuskához lepirítjuk
a szalonnát, amit előzőleg apró kockára vág-
tunk, felaprítjuk a kaprot, és a hagyományos
módon galuskát készítünk. Amikor a hús
megpuhult, kiemeljük, majd pár perc után
felszeleteljük, és meleg tálra helyezzük. Le-
vét leszűrjük, megszórjuk liszttel, jól kiforral-
juk, és a húsra öntjük. Kapros galuskával tá-
laljuk. Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Badacsonyi mustos pecsenye

Csalán
Népies elnevezései: csalány, csollán, csó-

lyány, csanál, csohán, csovány.
A csalán minden szerve csalánszőrökkel

borított. Érintése égető, viszkető érzést okoz,
apró kiütésekkel. Levelét és gyökerét haszno-
sítják gyógyászati célokra. Levelét március-
áprilisban, gyökérzetét pedig ősszel vagy ta-
vasszal szokták gyűjteni. Gyökere szterolokat,
lignánokat, poliszacharid fehérje polimert
tartalmaz. A csalán levél és herba tartalmaz
flavonoidokat, fahéjsavakat, ásványi anyago-
kat, aszkorbinsavat, hangyasavat, a szőrökben
pedig acetilkolint, hisztamint, szerotonint.

A csalánlevelet alkalmazzák a húgyutak

gyulladásos megbetegedéseinél, méregtelení-
tő terápiákban, húgykő megelőzésére és ke-
zelésére, reumatikus panaszok kiegészítő ke-
zelésére. A népi gyógyászat külsőleg is alkal-
mazza, például csalánszeszben reumatikus pa-
naszoknál bedörzsölőknél, korpa ellen és zsí-
ros haj kezelésére hajvizekben. Régebben a
friss növénnyel való ütögetést reuma és derék-
zsába ellen alkalmazták. Termését kizárólag a
népi gyógyászatban alkalmazzák, többek kö-
zött bőrbetegségek és reuma esetén massza for-
májában, olaját pedig belső erősítőszerként.

Kenőcs: A leveléből készített kenőcs jóté-
kony hatással van az ekcémás bőrfelületekre.
Tea: Csészénként 3 teáskanálnyit öntsünk fel
forrásban lévő vízzel, majd 10 perc után
szűrjük le. Mivel alaposan átmossa a veséket,
vértisztító kúrákhoz javasolják. Fűszerként:
A friss levélből főzelék készíthető, illetve
párolva húsok köreteként fogyasztható. Für-
dő: A pattanásos bőrt csalánfürdővel kezeljük.
A szépségápolásban is komoly szerepet tölt
be. Fiatal leveleit arcgőzöléshez használják,
míg a belőlük készült krém bőrtisztító hatású.
Zsíros, korpás bőrre különösen hatékony.

Ne forgalmas, poros utak mellett gyűjtsük
a csalánt! Elégtelen szív- és veseműködés
miatt kialakult ödémák esetén használata
nem javasolt. Folyt. köv. HL

Gyógynövények 14. rész

Tamási Áron Művelődési Központ 
novemberi programjai

08. 18 óra: Márton-nap; 11. 18 óra: Vinum Vulkanum Badacsonyi Borlovagrend 25 éves
jubileumi közgyűlése és Márton-napi lúdvacsora; 13. 13 óra: Fogászati vetélkedő; 14. 11
óra: Ifjúsági Filharmónia: „Nemzetek táncai a balett színpadon” Magyar Táncművészeti
Főiskola növendékei; 15. 11 óra: Tiszta  és virágos Veszprém megyéért 2013. évi verseny
díjátadó ünnepsége; 20.: Tamási Áron Színházbérlet 2013-2014.: Ivancsics Ilona és
Színtársai: Az idő vasfoga – komédia – R. Kárpáti Péter, Ivancsics Ilona, Czvetkó Sándor;
21. 19 óra: Dumaszínház: Kiss Ádám-Mogács Dániel.

Filharmónia bérletes előadásai 2013-2014:
2013. november 30. 19 óra: Angelica Leánykar vezényel: Gráf Zsuzsanna; 2014. január
22.: Mendelssohn Kamarazenekar; 2014. március: A 47. Budapesti Nemzetközi Zenei
Verseny Nemzetközi Fuvolaversenye díjnyertesének bemutatkozó hangversenye. Filhar-
mónia bérletek vásárolhatók. Bérlet ára: 3500 Ft.

Állandó programjaink: Életmód Klub: november 19. kedd 18.00. (havi egy alkalom);
Bridzs Klub: csütörtök 16.30 óra; Sakkedzés: H-P. 15. 30-18. 30, szombat 09.00-12.30;
Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00; Amatőr Képzőművész Kör: csütörtök
16.00-19.00; Baba-mama Klub: csütörtök 10.00-12.00; „Iciri-Piciri” baba-mama játszó:
péntek 09.30-11.00; Hastánc: péntek 17.00-19.00, szombat 10.00-11.00; RINGATÓ: szer-
dánként 10.00-10.30. Énekes, mondókás, ölbeli játékos foglalkozás babáknak és mamák-
nak. Foglalkozásvezető: Rompos Patrícia; Grafo Klub: november 12., 26. kedd 18.00.

Felhívás
Tedd fényesebbé az ünnepet!

A Hubble űrteleszkóp felvételén megfigyelhető a csillagról ledobódott anyag
szétterjedése egy az említetthez hasonló csillag, a V838 Monocerotis esetében



Október 21-én második alkalommal
rendezték meg a terematlétikai versenyt
a Csermák József Rendezvénycsarnok
küzdőterén.

Már tavaly is nagy sikert aratott a ver-
seny, népszerűsége tovább nőtt az általános
iskolások körében. A szervezők is megle-
pődtek az idei versenyre megjelentek lét-
számán. Nemcsak  tapolcai résztvevői vol-
tak a rendezvénynek, hanem a tankerület
iskoláiból is számottevő volt a résztvétel. 

Nemenként két korcsoportban (III-IV.)
30 méteres futásban, helyből távolugrás-
ban, medicinlabda-hajításban, magasug-
rásban és váltóban mérték össze tudásukat
a sportoló gyerekek. 
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Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS: 
Megyei I. osztály: Megyei I. osztályban a Ta-
polca az elmúlt fordulókban a következő ered-
ményeket érte el: A hatodik fordulóban küzdel-
mes mérkőzésen igazságos döntetlen született.
Öskü-Tapolca 0:0. Ezt követően a csapat előbb
hazai pályán a Pét gárdájától szenvedett 2:0-s
vereséget, majd idegenben, Balatonfűzfőn 4:1
arányban. A legutóbbi két fordulóban: Tapolca-
Ajka 6:1 (góllövők: Szabó, Bárány 2-2, Szücs,
Tüske 1-1), Alsóörs-Tapolca 1:0.
Megyei IV. osztály Déli körzetének eredmé-
nyei: Tapolca VSE-Nemesvita 5:0, Ukk TSE-
TVSE 1:3, Tapolca VSE-Gógánfa 4:3, Ko-
lontár-Tapolca VSE 3:0.

NŐI LABDARÚGÁS:
A női keresztpályás labdarúgó-bajnokság har-
madik, negyedik, ötödik fordulóit játszották
le. Eredmények: Ugod SE-Tapolcai ÖFC 1:0;
Tapolcai ÖFC-NLC-Ajka 2:3 (2:1). Góllö-
vők: Torma Szabina, Gyarmati Renáta; Ta-
polcai ÖFC-Gyulafirátót SE 17-0 (9-0). Gól-
lövők: Torma Szabina 2, Kakukk Alexandra
4,  Szabó Vivien 5,  Gyarmati Renáta 6.

SAKK: 
Az NB/I B-s nemzeti sakkcsapat-bajnokság
második fordulójában bravúros győzelmet ért
el a tapolcai csapat az elmúlt évben még az
NB I/A osztályában játszó fővárosi csapat el-
len. Tapolca Rockwool VSE-BEAC 6,5:5,5.
NB II-ben súlyos, nagyarányú vereség a Sár-
vár otthonában. Az eredmény Sárvár SC-Ta-
polca VSE-Kölcsey Nyomda 9:3. Sajnos né-
hány tapolcai fiatal nem tudott felnőni az NB
II-es színvonalhoz.
A Nagykanizsán rendezett nemzetközi ifjú-
sági és gyermek egyéni és csapatversenyen
három ország 13 csapata és 135 versenyzője
vett részt. A megméretésen a két tapolcai csa-
pat remekül szerepelt. A Tapolca Rockwool a
Kőbánya SC mögött a második, a Kölcsey
Nyomda alakulata a negyedik helyet szerezte
meg. Az egyéni korosztályos versenyen a
tapolcai sakkiskolások ismét jól teljesítettek:
3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szállítottak.
A 8 év alattiaknál Gál Zsóka második,
Kötéljártó Áron 5. lett. A 10 év alattiaknál
Juhász Judit, Bakos Balázs aranyat nyert,
Kaufmann Kristóf bronzérmet. A 12 év alat-

tiak küzdelmében Ács Márton a 7. helyet
szerezte meg. A 14 alattiak mezőnyében
Kaufmann Péter győzött, Buzás Bertalan a
dobogó harmadik fokára állhatott.
Horvátországban, Bjelovarban vendégeske-
dett a Tapolca Rockwool VSE sakkcsapata
szeptember 27-29-ig. A több, mint 30 éves
múltra visszatekintő kapcsolatban most a ta-
polcaiak tettek eleget a horvát meghívásnak.
A csapatverseny végeredménye: SK Bjelo-
var-Tapolca Rockwool VSE 4,5:3,5. Szoros
küzdelemben győztek a horvát II. osztályban
szereplő hazaiak. Táblánkénti eredmény: Nagy
Zoltán 2/0, Pásztor Ferenc 2/1, Heiligermann
Gábor 2/2, Marton József 2/0,5.
Az egyéni versenyen győzött Nagy Zoltán (6
pont), Heiligermann Gábor 3,5 ponttal a 4.
helyet szerezte meg.

ASZTALITENISZ:
2013. szeptember 21-én került megrendezés-
re Gödöllőn a tanulásban akadályozott tanu-
lók országos asztalitenisz versenye. A Szász
Márton iskolából 2 tanuló vett részt a ver-
senyen: Bodó Annamária és Bodó Levente.

Levente végig nagyon kiegyensúlyozottan,
magabiztosan játszott, így egészen a döntőig
jutott. A döntő mérkőzésen szoros küzdelem-
ben végül a második helyet szerezte meg.

KÉZILABDA:
Szeptemberben elkezdődött az NB II-es férfi
és női kézilabda-bajnokság. Az 1. forduló-
ban a Tapolca VSE férfi felnőtt és junior csa-
patai Ácson vendégszerepeltek. A felnőttek
39:27, a juniorok 24:21 arányú vereséget szen-
vedtek. 2. fordulóban Tapolca VSE-Szent-
gotthárd 21:32, junior: 29:43. 3. fordulóban
Komárom-Tapolca VSE felnőtt 30:21, junior:
34:21. 4. fordulóban Tapolca VSE-Veszprém
21:29, junior 30:27. 5. fordulóban Mór-Ta-
polca VSE 34:24, junior 29:26.
Nők: 1. forduló: Tapolca VSE-Sárvár 19:30,
junior: 24:23. 2. forduló: Mosonszolnok-Ta-
polca VSE 21:15, junior: 23:24. 3. forduló:
Tapolca VSE-Komárom 18:18, junior: 32:18.
4. forduló: SzESE Győr-Tapolca VSE 24:19,
junior: 39:19. 5. forduló: Tapolca VSE-Győri
Audi ETO KC II 22:29, junior  10:44.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Méltó nevet kapott a tapolcai rendezvénycsarnok
Október 7-től hivatalosan is helsinki ka-
lapácsvető olimpiai bajnokunk, Csermák
József nevét viseli városunk sport- és ren-
dezvénycsarnoka.

Tapolca ékszerdoboza, a városi sportcsar-
nok díszbe öltözött erre a régóta áhított szép
eseményre. A születésnapi névadó ünnepség-

re gyűlt nagyszámú közönség a csarnok
főbejárata előtti téren a napsütéses délelőtti
órában várta a kezdést. Általános- és kö-
zépiskolás diákok, városi és civil szervezetek
képviselői, vezetői, sportvezetők és sportolók
tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt.

Az ünneplő közönséget Császár László,
Tapolca város polgármeste-
re köszöntötte, majd beszé-
dében méltatta városunk ka-
lapácsvető olimpiai bajno-
kát, Csermák Józsefet. Pél-
daképnek állította. Nem
csak mint sportembert; az
emberség, a tisztesség, a
hűség, a becsületesség, a
kitartás megtestesítője a
bajnok, aki példaképe lehet
a mai ifjúságnak.

A polgármester szavait
követően a rendezvény-
csarnokot üzemeltető kft.
ügyvezetője, Rédli Károly
emlékezett 10 év távlatában
azokra a változatos sport,
kulturális, egészségügyi és
egyéb programokra, melye-

ket nagy sikerrel rendeztek. 
Csermák Katalin, a helsinki olimpiai

bajnok lánya minden tapolcainak köszönetet
mondott, aki hozzájárult ahhoz, hogy az
intézmény édesapja nevét viselje.

A csarnok a névadó ünnepség napján új ne-
vezetességgel is bővült. Mózner Miklós ötlete
alapján a főbejárat előtti téren táblával, dobó-
körrel és festéssel jelölték Csermák József 60
méter 34 centiméteres olimpiai bajnoki dobását.

Az emlékplakettek átadását követően
Boczkó Gyula sikeres tapolcai sportolók
(olimpiai- és világbajnoki helyezettek) be-
keretezett fényképeit ajándékozta a csarnok-
nak (Csermák József, Mádl Ildikó, Szalay
Gyöngyi, Boczkó Gábor, Rédli András).

Az ünnepi pillanatok következtek. Csermák
Katalin és Császár László polgármester ünne-
pélyes szalagvágással nyitotta ki a Csermák
József Rendezvénycsarnok kapuit.

Kellemes színfoltja volt az ünnepségnek 

a csarnok előterében az a fotókiállítás, melyen
László Zsolt remek képei a 10 éves csarnok
életének legszebb pillanatait örökí-tették meg.

Mindezek után közönségtalálkozóra került
sor, melyet Mosonyi József vezetett le. Rédli
András világbajnok párbajtőröző és Pars
Krisztián kalapácsvető olimpiai bajnok vol-
tak a vendégek, akik szeretettel beszéltek
olimpiai és világbajnoki élményeikről, ered-
ményeikről, arról az alázatról, odaadásról,
amelyet sportáguknak adnak.

Rédli András és Siklósi Gergely
fontos aranyai

Szeptember végén Keszthelyen rendezték
a junior-kadet párbajtőrözők országos
válogató versenyét, ahol az SzL-Bau Bala-
ton Vívóklub versenyzői 1 arany, 1 ezüst, 2
bronz és további értékes döntős helyezé-
seket szereztek.

Kadet fiúknál: 1. Siklósi Gergely, 3. Cziráki
Bálint. Leányoknál: 7. Siffer Klaudia. Junior
fiúknál: 2. Siklósi Gergely, 3. Sáfár Cirill, Leá-
nyoknál: 5. Siklósi Enikő, 6. Felker Adrienn. 

Október 4-én Budapesten Európai Kadet
Körversenyen a 224 fős mezőnyben Siklósi
Gergely aranyérmet szerzett úgy, hogy egész
nap veretlen volt. 

Október 19-20-án Tatán a felnőtteknek is
elkezdődött a szezon. Rédli András remek
formában vívott, hiszen az első nap 2.
helyezést ért el, a második nap viszont meg-
nyerte a versenyt. Szombaton Hanczvikkel
Márk is a legjobb 8 közé jutott, ahol klub-
társától, Rédlitől szenvedett 1 tusos vereséget
így 7. helyezéssel zárta a versenyt. A felnőtt
nőknél egyedüli juniorként Felker Adrienn
jutott be a 8-as döntőbe, de Szász Emesétől
kikapott és ő is 7. lett. A következő hetekben
sem lazíthatnak a sportolók, hiszen a kadet
korosztályúak Klagenfurtban, a junior leá-
nyok Kijevben lépnek pástra.

II. Szöcskegála

Fotó: Antal

Pars Krisztián és Rédli András megosztotta sport-
élményeit a közönséggel

Fotó: N. Horváth

Tíz év képekben elbeszélve

Futás, tájfutás
Ismét érmekkel, remek eredménnyel tér-
tek haza futóink, tájfutóink két jelentős
versenyről.

Normáltávú-bajnokság: A Salgótarjánhoz
tartozó Somlyóbányán rendezte a Dornyay SE
az év utolsó bajnokságát, a normáltávút (9,8 km).

Ebben a kategóriában 27-en álltak rajthoz.
A selejtezőt a tapolcai versenyzők remekül
vették, és mindannyian a döntőbe kerültek.
Ott a férfi 35-ös kategóriában csak tapolcai
versenyző állt dobogóra. Eredmények: 1.
Molnár Zoltán Tapolcai Honvéd 74:22; 2.
Vereszki Tibor Tapolcai Honvéd 75:47; 3.
Vajda Zsolt  Tapolcai Honvéd 77:16. 

Nomád Túlélő Verseny: A versenyt 2006
óta minden évben megtartják. A 3 napos túl-
élésen a rajtnál komoly esőt kaptak a ver-
senyzők, akiknek a szabadban kellett alud-
niuk, és a verseny alatt a szükséges fel-
szerelést, élelmet magukkal kellett vinniük.  

54 óra alatt vízen – egy éjszaka kétszer
úsztak a Balatonban, hajón, föld alatt és felett
is zajlott a küzdelem. A legyőzendő  távolság
majdnem 90 km volt. A záró napon magasból
ereszkedtek, akadálypályán haladtak, paint-
balloztak és eveztek. Egyéniben Domán
Gábor magabiztosan nyert, Ő volt a verseny
legidősebb résztvevője.



Üvegtörők… címmel láthat-
ta a nagyközönség 33 esz-
tendeje Cannes egyik ver-
senyfilmjét. Vegyes érzel-
meket váltott ki anno a brit
alkotás. 

Nem úgy azok az „üveg-
törők”, akik a hétvégén a Fő
téren (Stimmel Üzletház és
Raiffeisen Bank között) talál-
ható fakapura felszerelt hír-
adó alkalmatosságban tettek
kárt.

A vandálok a Tapolcai Vá-
rosszépítő Egyesület tulaj-
donát képező szerkezet üveg-
ét törték be. Szombaton vagy
vasárnap követték el tettüket,
ami felháborodást váltott ki a lakosság
körében.

– A civil szerveződés az ilyenkor
szokásos lépést megtette, vagyis felje-
lentést tettek ismeretlen elkövető ellen a
Tapolcai Rendőrkapitányságon – tudtuk
meg az egyesület elnökétől, dr. Zsiray
Ferenctől. 

Várjuk a fejleményeket! 
Dancs István

A Tapolcai Városszépítő Egyesület híreiről
tájékozódhattak a polgárok – vandál kezek
betörték az üveget

Fotó: Dancs
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Észrevettük, szóvátesszük...

A Szász Márton-iskola szeptember 14-én
6. alkalommal rendezte meg a Speciális
Olimpiai Szövetség által meghirdetett
regionális atlétikai versenyt. 

A sportolók 4 településről érkeztek:
Darvastó, Tapolca, Pápa, Tordas. A he-
lyi iskola 6 tanulóval képviseltette ma-
gát a versenyen, amelyen nagyon szép
eredményeket értek el.

Szakiskola: Bodó Levente 400 m sík-
futás 1. hely; Bodó Annamária 200 m
síkfutás 2. hely, rakétalabda dobás 3.
hely. Általános Iskola: Titi Jenő 8. o.
200 m síkfutás 2. hely, rakétalabda
dobás 1. hely; Orsós Szilvia 6. o. 100 m
síkfutás 1. hely, távolugrás 1. hely;
Orsós Richárd 5. o. 100 m síkfutás 2.
hely, M 1-es divízió rakétalabda dobás
2. hely; Horváth Krisztina 4.o. 100 m
síkfutás 2. hely, F 2-es divízió rakétalab-
da dobás 2. hely. Gratulálunk!

Dancsné Vincze Judit

Regionális atlétikai verseny
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér ünnepélyes megnyitójára és Zentai
Gábor Biblia-gyűjteményének bemuta-
tójára október 19-én került sor Gyula-
kesziben.

A megújult kulturális intézmény zsúfo-
lásig megtelt tetőtéri helyiségében Cséry
Gergő plébános köszöntötte az egybegyűl-

teket, majd részleteiben is szólt a kiállítás
két fő látnivalójáról (Biblia és ikonok),
azok eredetéről, jelentőségéről és fontos-
ságáról. Zentai Gábor folyamatosan bő-
vülő Biblia-gyűjteménye mellett Somlai
Julianna ikonjai is színvonalas, különleges
atmoszférát biztosítottak a látogatóknak.

A megnyitót követően Tóth József pol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket, be-

szélt a beruházás fontosságáról. Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnöke az átadó ünnep-
ségen hangsúlyozta: – Nagy bátorság és
komoly elhatározás egy ilyen volumenű
beruházás. Itt is közel 80 millió forintból
valósult meg a korszerűsítés, felújítás.
Gratulálok a település Önkormányzatának

és lakóinak is, akik a jövőben élvezni fog-
ják az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér kínálta lehetőségeket – summázott az
elnök, majd a nemzetiszínű szalag átvágá-
sával hivatalosan is átadta a felújított in-
tézményt a település polgárainak.

Az átadó ünnepséget a helyi Nyugdíjas
Klub tagjainak és az óvodásoknak a műso-
ra színesítette. Dancs István

Megújult a közösségi színtér

A tapolcaiak szép eredményeket
értek el

Képünkön (balról jobbra): Zentai Gábor, Cséry Gergő és Tóth József

Fotó: Iskola

Fotó: Dancs

A Liliom hazatalál
20 évvel ezelőtt a Batsányi
János Művelődési Központban
mutatta be az akkori középis-
kolásokból álló Amatőr Színját-
szó Kör Molnár Ferenc Liliom
című színdarabját N. Horváth
Erzsébet rendezésében.

A szerző örökérvényű üzene-
tét hordozó művét 2013-ban a
Tamási Áron Amatőr Színjátszó
Kör is műsorra tűzte. 

A Tamási Áron Művelődési
Központban történt bemutató
után a Batsányi  színpadán is lát-

hatja majd a színházszerető kö-
zönség az előadást.

Időpont: 2013. november
15. 18 óra. 

A színházi program érdekes-
sége, hogy a 20 évvel ezelőtti
szereplők is ott lesznek az elő-
adáson, majd azt követően talál-
koznak a mostaniakkal. 

Színházjegyek 1000 Ft-os áron
vásárolhatók a Batsányi János Mű-
velődési Központban (8300 Tapol-
ca, Vasút út 3., telefon: 87/510-198)
munkanapokon 8-tól 16 óráig.

A jószágtartó gazdák és a pásztorok Vendel-
napi szokásait elevenítette fel a Szent
Erzsébet Óvoda Margaréta csoportja. 

Vidám táncot jártak a nyáron kövérre göm-
bölyödött malackák és más állatok is, miután
a csikósok, gulyások, kondások számadása
megtörtént és járandóságukat is megkapták. 

A vidám jelenetet a szép pásztorbotok,
karikásostor, pásztoröltözetek még hangu-
latosabbá tették. Nagy élmény volt az
óvoda gyerek és felnőtt közösségének is e
régi szép hagyomány ápolása.

Forrás: Óvoda

Őszi számadás

Fotó: Óvoda


