
A Városi Mozi adott otthont július 24-én
N. Horváth Erzsébet-Parapatics Tamás
Történelmi jelen – Tapolcai képes lapok
című könyve bemutatójának.

Császár László polgármester üdvözlő
szavait követően a tízéves koráig Tapolcán
élt dr. Navracsics Tibor külgazdasági és
külügyminiszter – a személyes élményeit
is megidézve – ajánlotta a könyvet a jelen-
lévők figyelmébe.

– Itt tanultam meg élni családban, város-
ban és minden későbbi viszonyítási alapom
is ide vezet vissza – mondta a miniszter.

A bemutatón Kovács Melinda, a helyi

televízió főszerkesztője arról is kérdezte a
szerzőket, hogy a több, mint 300 oldalas,
mintegy 1200 fotót tartalmazó kiadvány
anyagát miként gyűjtötték össze.

/Tudósításunk a 3. oldalon Hetven év tör-
ténelme képes lapokon címmel./
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Fotó: Dancs

Mindenki talált magának kedvére való programot

Fotó: Havasi

Megelevenedett a múlt

Fotó: N. Horváth

A gettó volt épületén lévő márvány-
táblánál Singer Gyuláné, Wollák
Tiborné és Boros Jenőné helyezett
el koszorút

Fotó: Minorics

Képünkön: Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter, Para-
patics Tamás, N. Horváth Erzsébet és Kovács Melinda. A vetítővásznon
a Tavasbarlang csodálatos vízalatti világa látható

„Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell”
A Holokauszt hetvenedik évfordulója és
a tapolcai áldozatok emlékére a Csányi
utcában volt gettó egyik épületénél meg-
emlékezést tartottak július 6-án.

– Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell –
mondta gyászbeszédében Tota Péter Joel
tábori rabbi – egy olyan időszakra, egy olyan
korra, amelyről azt hittük nagyon sokáig,
hogy még egyszer nem fordulhat elő.

A gyásznapon avatták fel azt a dombormű-
vel, amelyet Kolop József készített. A dom-
bormű gettóba zárt alakjainak tekintetében a
félelmen kívül a fájdalmas kiáltás is ott
feszül: miért?!

A Tamási Áron Művelődési Központban
megnyílt kiállítás a tapolcai zsidóság törté-
netét mutatta be korabeli dokumentumok és
fotók segítségével.

/Összeállításunk a 3. oldalon „A mi fele-
lősségünk, hogy emlékeztessünk...” címmel./

A településrész július 5-én a Csobánc
Kultúrháznál tartotta a hagyományos
falunapját.

A rendezvény részvevőit Bakos György
önkormányzati képviselő köszöntötte. 
A diszeli hagyományok ápolásáról, a kü-
lönböző rendezvények sikereiről Bognár
Ferenc, a Csobánc Kultúrház igazgatója
szólt.

A nagy érdeklődésre számottartó falu-
napon nemcsak tapolcai együttesek lép-
tek fel, de a környező településeken lé-
vők is. A szervezők Emléklappal köszön-
ték meg mindazok közreműködését, akik
hozzájártak ahhoz, hogy a diszeli hagyo-
mányok tovább élhetnek.

/Írásunk a 8. oldalon A szórakozásé
volt a főszerep címmel./

Magyarország legnagyobb végvári sereg-
szemléje a XI. alkalommal megrendezett
Gyulaffy Napok Csobáncért programso-
rozat.

A július 11-e és 13-a közötti rendezvény
résztvevői igazi időutazáson vehettek részt
ezeken a napokon.

Volt ott várviadal a törökkel és vásári for-
gatag, a mesteremberek kínálták szebbnél-
szebb portékáikat. A „Gyulaffy Mustrán”
pedig a végvári ruha- és bajuszviseletet, a
fegyverek korhűségét is díjazták.

/Írásunk a 3. oldalon Értékőrzés, értékte-
remtés felső fokon címmel./

„Itt tanultam meg élni 
családban, városban”

Falunap Tapolca-Diszelben

2014. AUGUSZTUS 14-20.
Bor- és gasztroutca, kézműves vásár, játékpark!

A programok helyszíne: Kisfaludy utca, Köztársaság tér, Templomdomb

Nagy tisztelettel hívom Tapolca lakosságát, hogy osztozzon városunk 100 éves kór-
házának örömében! 

Sikeres és eredményes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően, elindulhat 683 352
431 forint elszámolható költséggel, európai uniós támogatással megvalósuló tüdő- és
kardiológiai rehabilitációs beruházás. A KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú projekt-
hez, Tapolca Város Önkormányzata 77 876 718 forint támogatással járul hozzá. 

Az épületszárny alapkő elhelyezési ünnepségének időpontja: 2014. augusztus 7. (csü-
törtök) 11 óra. Helyszín: Deák Jenő Kórház - bejárat a Köztársaság tér felől!

Az alapkövet elhelyezi: Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár.
Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató

Deák Jenő Kórház

Meghívó

Gyulaffy Napok 2014



Császár László polgármesterrel a várost
érintő és Tapolca polgárait érdeklő témák-
ról készítettünk interjút, köztük a közbe-
szerzési eljárás módosításáról, a települési
hulladékkal kapcsolatos rendelettervezet-
ről, a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhétre
való készülődésről.

– Miért kellett módosítani az Önkormány-
zat 2014. évi közbeszerzési tervét?

– A közbeszerzésekről szóló törvény értel-
mében az Önkormányzatnak, mint ajánlatké-
rőnek a költségvetési év elején éves összesí-
tett közbeszerzési tervet kell készítenie. Ezt a
tervet a 2014. március 14-én megtartott rend-
kívüli nyilvános ülésén fogadta el a Képvise-
lő-testület. Ezt egyrészt azért kellett módosí-
tanunk, mert az Új Széchenyi Terv Környezet
és Energetikai Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott pályázatunk, a „Tapol-
ca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és
Városháza energetikai korszerűsítése” időköz-
ben támogatást nyert. Másrészt pedig azért
vált szükségessé a módosítás, mivel a már
említett Kiíró tervezett pályázatához, a „Foto-
voltaikus rendszerek kialakítása” címűhöz
csatlakozni kívánunk a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola épületén napelemes rendszer
kialakításának támogatására. A benyújtásra
kerülő pályázatnak már érdemes tartalmaznia
a kivitelezővel kötött, feltételes vállalkozási
szerződést, ugyanis a szerződés megléte – bár
nem befogadási és támogathatási kritérium,
de – a pályázat elbírálása során a tartalmi fel-
tételeknek való megfelelés alapján adható
pontszámok szerint rendezik támogatási sor-
rendbe. A pályázat, amelyet a helyi önkor-
mányzatoknak írnak ki, várhatóan 100%-os
támogatási intenzitású lesz.

– Már az előző lapszámunkban készített
interjúban is szó esett a Barackos Lakópark-
ról. A legutóbbi ülésen pedig a Hegymagasi
körforgalom és a Barackos lakórész közötti
országos közutak elnevezéséről tárgyalt a Tes-
tület.

– Az átnevezésekkel, az elnevezésekkel kap-
csolatban már a korábbi testületi üléseken szü-
lettek döntések. Ugyanakkor vannak olyan
utak, amelyeket használunk, de csak a köz-
nyelvben volt elnevezésük, hivatalosan nem.
Ilyen volt például a Déli-elkerülő út, a Veszp-
rémi út, illetve a Gyulakeszi út is. Mivel ezek
az utak nem Tapolca kezelésében vannak,
hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt-jében,
ezért ki kellett kérnünk annak a véleményét is.
A válaszok már megérkeztek, így innentől
hivatalossá váltak a fenti utak elnevezései és
bekerültek a rendszerünkbe. A Veszprémi út
hivatalos elnevezése azért is volt érdekes és
szükséges, mert ezzel az út mentén az utóbbi
időben megnyílt új áruház is hivatalos ház-
számot kaphatott.

– Milyen önkormányzati döntéseket kellett
hozni az NHSZ Tapolca Kft. szétválásához és

miért volt ezekre szükség?
– Annak érdekében, hogy a hulladékról

szóló új törvény alapján működni tudjon a Tár-
saság, szét kell válnia. A Társaságból kiválik
egy korlátolt felelősségű, profitorientált társa-
ság, a fennmaradó pedig, amelyik a lakossági
hulladékkezeléssel foglalkozik, nonprofit tár-
sasággá alakul át. Mivel Tapolca mindegyik
társaságban 3,87% tulajdonrésszel rendelkezik,
ezért kellett döntenünk arról, hogy hozzájáru-
lunk a szétváláshoz, illetve tudomásul vesszük
azt. A Képviselő-testület pedig, mint polgár-
mestert felhatalmazott arra, hogy a Társasági
Szerződéseket aláírjam.

– Még mindig a hulladékgazdálkodásról. 
A Képviselő-testület előzetesen elfogadta a
települési hulladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatásról szóló rendelettervezetet.

– Július 1-jétől az Önkormányzatnak is új
rendeletet kellett alkotnia a hulladéktörvény
alapján. Az új rendelettervezet alapján 60, 80,
120 literes kukák használata a helyére került.
Az egy lakóhelyen egyedül vagy ketten élők
számára 60 liter, a hárman élők számára 80
liter és a lakóhelyen négyen élők számától 120
liter űrtartalom vehető igénybe. A 4, vagy annál
több lakásos társasházak esetében továbbra is
a rendszeresített formanyomtatványon kell nyi-
latkozni. A 70 éven felüliek kedvezménye
továbbra is megmaradt. A gyűjtőedényzet(ek)
meglétét a Közszolgáltató jogosult ellenőriz-
ni. Az árkérdéssel már nem foglalkozik az
Önkormányzat, hiszen központi ármegállapí-
tás van. Így csak azt állapíthatjuk meg, hogy
ki jogosult a különböző méretű kukák haszná-
latára. A gyűjtőedény megvásárlása most már
a lakosság felelőssége, mert a szolgáltatást
csak akkor veheti igénybe, ha a megfelelő
méretű kukát is megvásárolja hozzá. A rende-
lettervezetben minden olyan változás benne
van, amelyet a hulladékról szóló törvény köte-
lezettségként előír az Önkormányzat számára.
A rendeletből kikerült a folyékony hulladék, a
szippantott szennyvíz kérdése, az egy másik
rendeletbe fog bekerülni. Ennek a rendeletnek
a megalkotása is folyamatban van. Gyakorla-
tilag egy szolgáltatóval kell megállapodnunk,
aki ezt a szolgáltatást végezni fogja. Szeren-
csére Tapolcán nem sok olyan ingatlan van,
amely nincs rákötve a vezetékes szennyvíz-
rendszerre. Azért előzetes a rendeletterveze-
tünk, mert ezt a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalnak jóvá kell
hagynia, és csak akkor léphet életbe, ha ez
megtörténik. Bízom benne, hogy nagy válto-
zások nem lesznek benne, hiszen már előze-
tesen is egyeztettünk a Hivatallal.

– Zökkenőmentes volt az átvétel-átadás a
magántulajdonú Remondis és az állami tulaj-
donú NHSZ Tapolca Kft. között?

– Úgy gondolom, hogy igen. Mindennemű
fennakadás nélkül ment az átadás-átvétel. A
szolgáltatásban sem Tapolcán, sem a többi
településen egy pillanatig sem volt zavar, a
lakosság a változásból semmit nem vett észre.
A cégben dolgozó személyek is szinte ugyan-
azok. Nyilván új az ügyvezetés, de a szakem-
berek ugyanazok, mint a korábbi időszakban

voltak. Lassan a névváltozást is megszokja a
lakosság.

– Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kellett
a központi háziorvosi ügyelet átszervezésével
összefüggő létszámcsökkentéssel kapcsolatban.

– A Tapolcai Deák Jenő Kórház jogelődje,
a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Tapolca Város
Önkormányzata, valamint a Tapolca és Kör-
nyéke Kistérség Többcélú Társulása (2013.
július 1-jétől Tapolca Környéki Önkormány-
zati Társulás) 2012. november 7-én, határozat-
lan időre megállapodást kötött a kistérség köz-
ponti háziorvosi ügyeletének ellátására. A
működési kiadásokhoz a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
58 Ft/fő/lakos/év támogatással járultak hozzá.
A kórház jelenlegi vezetői a Társulás kérésé-
re megvizsgálták – az általuk 2012 novembe-
re óta, megbízás alapján ellátott – központi
háziorvosi ügyelet működését, feldolgozták az
ambuláns betegforgalmi adatokat, mind a gyer-
mek, mind pedig a felnőtt ügyeleti ellátásra
vonatkozóan, de vizsgálták a nyári idegenfor-
galmi időszak adatait is. Az ügyben konzultál-
tak az OMSZ Veszprém Megyei Szervezeté-
nek vezetőivel is, mivel 2012. december 1-jétől
a Szervezet látja el a központi mentést és
betegirányítást. A vizsgálat azt állapította meg,
hogy az irányított betegellátással a központi
ügyeletről kiinduló „gépkocsifutások” száma
jelentősen lecsökkent, így a rendelkezésre álló
két gépkocsi helyett egy gépkocsi is el tudja
látni a feladatot. Ennek ismeretében a Társu-
lási Tanács határozatban hatalmazta fel a Deák
Jenő Kórház főigazgatóját, hogy a kórház
alkalmazásában lévő gépkocsivezetőkkel kap-
csolatos munkáltatói döntéseket hozza meg. 
A tervek szerint ez három fő gépkocsivezető
közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését
jelenti, azaz abból a 8 főből, aki eddig máso-
dállásban vagy részmunkaidőben látta el a fel-
adatot, 3 fő leépítésre kerül. Ahhoz, hogy a
leépítéshez pályázati támogatást tudjon kérni
a Társulás, valamennyi önkormányzatnak nyi-
latkoznia kell, hogy a leépített dolgozókat a
továbbiakban tudja, vagy nem tudja foglal-
koztatni. Tapolca Képviselő-testülete arról nyi-
latkozott, hogy nincs szabad kapacitása a fog-
lalkoztatásra.

– Miként készül a város az augusztusi Tapol-
cai Ünnepi Napok és Borhétre?

– Szokásainkhoz híven, egyhetesre tervez-
zük a közös ünneplést. Sok-sok színes prog-
ram, kulturális, sport és egyéb rendezvény
várja majd az itt élőket és az ide látogatókat,
akiket bizonyára nemcsak a programsorozat
kínálata, de a környék finom borainak kósto-
lása, a gasztronómiai remekek és a kirakodó-
vásár is vonzani fog a különböző helyszínek-
re. A tervezett augusztus 20-ai ünnep méltó
folytatása lesz az előző évieknek. Ebben az
évben ismét lesz állampolgári eskütétel a
Templomdombon. Az ünnepi hét – a hagyo-
mányoknak megfelelően – most is tűzijáték-
kal fog zárulni. A város és a magam nevében
is sok szeretettel hívok Mindenkit Tapolca
ünnepi napjaira! N. Horváth Erzsébet
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www.tapolca.hu
Tapolca Város 

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 aljegyző 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 87/511-150
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
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Dr. Navracsics Tibor külgazdasági és kül-
ügyminiszter ajánlotta a Városi Mozit meg-
töltő közönségnek július 24-én N. Horváth
Erzsébet-Parapatics Tamás Történelmi jelen
– Tapolcai képes lapok című könyvét, ame-
lyet a Kölcsey Nyomda Kft. adott ki.

Az önkormányzati támogatással készült
könyv bemutatóján a résztvevőket elsőként
Császár László polgármester köszöntötte.

– Azok, akik már ismerik a szerzőpáros
Múltidéző tapolcai képes lapok című köte-
tét, joggal várták, hogy annak folytatása
lesz. A most „útra bocsátott” Történelmi
jelen 1945-től tart tükröt Tapolcának mint-
egy 1200 fotó és korabeli dokumentum
segítségével. A könyv abban is segít, hogy
a múltunkat vállalva, a jelenünkben csele-
kedve építhessük tovább a közös otthonun-
kat, a Tapolca házat – mondta a polgár-
mester.

Dr. Navracsics Tibor, aki tízesztendős
koráig Tapolcán élt, ünnepi könyvajánlásá-
ban az itt töltött évekre is szívesen emlé-
kezett vissza.

– Itt tanultam meg élni családban, város-
ban, és minden későbbi viszonyítási ala-
pom is ide vezet vissza. Amikor Budapes-
ten iskolatáskás diákokat látok, eszembe
jut, mennyivel boldogabb voltam én is egy-
kor iskolásként. A most bemutatott könyv
számomra azokat az éveket is felidézi. 
Az is természetes, hogy egy helytörténet-
tel foglalkozó könyvben legelőször min-

denki azt keresi, hogy benne van-e. Ezzel
én is így voltam, és örömmel fedeztem fel
magamat a kötetben, illetve családom egy
részét is. Persze azok is ugyanolyan izga-
lommal forgatták, illetve forgatják majd,
akik nem szerepelnek benne, hiszen vala-
milyen módon ehhez a közösséghez tartoz-
nak – hangsúlyozta a miniszter.

A könyvajánlást követően a szerzőkkel
Kovács Melinda, a városi televízió főszer-
kesztője beszélgetett. A kérdések és vála-
szok segítségével nyomon lehetett követni
azt a felelősséggel és kitartással végzett
gyűjtőmunkát, amelynek eredménye a szép
kivitelű, tartalmas képes album lett.

A szerzők köszönetet mondtak mind-
azoknak, akik bárminemű módon segítették
a könyvük megjelenését. Mint mondták, a
fotók, a dokumentumok arról tanúskodnak,
hogy Tapolca polgárai hisznek az emberi
kapcsolatok legfontosabbikában, a család-
ban és szeretik azt a helyet, ahol élnek.

A bemutatón közreműködtek a Tamási
Áron Amatőr Színjátszó Kör és a Tapolcai
Musical Színpad tagjai – Némethné Varga
Katalin, Havasi Gábor, Torma Tamás és
Báder Zoltán –, akik a könyvből vett rész-
letek felolvasásával és énekkel emelték az
est fényét.

A kivetítőn az album közel 1200 fotójá-
ból készült összeállítást nagy érdeklődéssel
követte nyomon a bemutató közönsége.

HL

Hetven év történelme 
képes lapokon XI. alkalommal rendezték meg a Gyulaffy

Napok Csobáncért elnevezésű, a magyaror-
szági végvári hagyományőrzők legnagyobb
seregszemléjét július 11-13. között. 

Az időutazás pénteken vette kezdetét a tapol-
cai Tavasbarlangnál, amikor a díszes ruhákba
öltözött hagyományt és történelmet tisztelő fia-
talok és idősebbek puskaszóra elindultak, hogy
hírét adják – valami szép és nemes feladatra
készülnek. Szembe mennek a mai kor vívmá-
nyaival, divatjával és helyette az ősi, dicső múlt
megidézését vállalják hitvallásuknak. 

Furcsa és egyben felemelő volt látni, ahogy
a benzines autók utat és teret adnak a gyalog-
szerrel járó vitézeknek. A Szentháromság-szo-
bornál a magyar sereg kisebb csetepatéba keve-
redett a törökkel, majd a harc folytatódott a
Malomtónál. 

A további események Gyulakesziben foly-
tatódtak, ahol tiszteletüket adták a megjelen-
tek Gyulaffy László szobránál, majd sor került
az iskolában a kiállítás megnyitójára. A törté-
nelmi játékoknak színteret adó Gyula Vezér
Lovasbirodalmában felállított színpadon ezt
követően a mulatozásé volt a főszerep. Fellé-
pet a Violent Moon, az FRB és a Firkin zene-
kar. A középkori vásári forgatag szombat nap-
keltétől vasárnap napnyugtáig várta az érdek-
lődőket, ahol kézműves mesteremberek árul-
ták szebbnél szebb portékáikat. Minden kisfiú
álma vált valóra, akkor, amikor egy-egy hagyo-
mányőrző egyesület megtartotta lovas-, fegy-
ver-, ruházati- és harcászati bemutatóját. Meg-
elevenedett a múlt a jelenben, példát mutatva
a jövőre. Az elszántság, a hazaszeretet és a
kitartás tükröződött minden vitéz tekintetében. 

Németh Gyula, Csobánc várának kapitánya,
a rendezvény főszervezője háláját és örömét

fejezte ki megnyitó beszédében, hogy évről évre
ennyien ellátogatnak az általa megálmodott
találkozóra, és jelenlétükkel hozzájárulnak Cso-
bánc várának fennmaradásához és értékmegőr-
zéséhez. Elmondta, hogy a rendezvényük teljes
bevételét a vár rekonstrukciójára fordítják. 

A megnyitót követően egy rendkívüli ese-
ményre került sor, amikor egy magyar vitéz
minden bátorságát összeszedve, talán a legne-
hezebb feladatot vitte véghez: lova hátán
vonult a fehérnépek elé, s kérte meg kiválasz-
tottjának kezét. A nemes cselekedet meglepe-
tésként hatott mind az igent mondó mátkára,
mind pedig az őt körülvevő sokadalomra. 

A fülledt, izzadtságszagú nyári délutánon
egymást követték a hagyományőrzők bemutat-
kozása, melynek fő attrakciója a vártámadás
volt, „Csobánc diadala” – történelmi játék. A
múltban minden nagyobb győztes harcot, had-
járatot lakoma és mulatozás követett, nem volt
ez másképp most sem. 

A záró nap a III. Csobánci Bajviadallal 
vette kezdetét, ahol a kardforgatók nem kímél-
ve egymást küzdöttek a kitűzött díjért. A ren-
dezvény kiemelkedő programja a „Gyulaffy
Mustra” – végvári bajusz-, viselet-, fegyverbe-
mutató és verseny, ahol a hagyományőrzők
féltett és óvott felszerelésüket viszik a vásár-
ra, a szakavatott zsűri elé. Az éles szemű bírák
nagy közönség előtt mondják el véleményüket,
észrevételeiket a korabeli szokásokról. Ezzel
is precizitásra, kor-, történelmi hűségre ösztö-
nözve a múlt kedvelőit. 

A szervezők a kilátogató közönségnek nem-
csak gasztronómiai és kulturális élményekkel
kedveskedtek, de a tombola-sorsolás fődíjaként
egy csikót, valamint egy görögországi utazást
nyerhetett két szerencsés résztvevő. HG

– A mi felelősségünk, hogy emlékeztessünk
a hetven évvel ezelőtti borzalmakra, hogy
ilyen még egyszer ne fordulhasson elő –
mondta Sólyom Károly alpolgármester
annak a kiállításnak a megnyitóján július 
6-án, amelyet a Tapolcán élt zsidó családok
emlékére rendeztek a Tamási Áron Műve-
lődési Központban.

A Holokauszt hetvenedik évfordulójára és
a tapolcai áldozataira emlékezve a volt gettó
épülete előtt tartott gyászünnepen Tota Péter
Joel tábori rabbi az emlékezés és az emlékez-
tetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

– Azért jöttünk erre a helyre, hogy emlékez-
zünk és emlékeztessünk egy olyan korra, egy
olyan időszakra, amelyről azt hittük sokáig,
hogy még egyszer nem fordulhat elő. Amiről
azt hittük és reméltük, hogy tanul belőle az
emberiség és soha nem fogjuk hallani azokat
a szlogeneket, azokat a mondatokat, amelyek
egy kirekesztett nép ellen irányultak, amelye-
ket a gettóba zárt zsidó családok hallottak. Saj-
nos, ez nem így van. Újra hallani azokat –
hangsúlyozta a rabbi. Majd a tapolcai zsidó-
ság történetét felelevenítve hívta fel azokra az
értékekre a jelenlévők figyelmét, amelyeket
ők teremtettek ebben a városban, ahol végül
nem maradt más számukra, csak az égbe, a
mindenséghez küldött fohász.

Mézes András, a Hit Gyülekezete lelkésze
Anna Frank megrendítő Naplójának részleté-
nek felolvasásával mutatott rá arra, hogy
milyen borzalmakat kellett megélniük a gyer-
mekeknek, és miként követelte az ő ártatlan
életüket is a zsidóság elleni gyűlölet. Végeze-
tül arról szólt, hogy el kell ítélni mindazoknak
a cselekedetét, akik kitervelői, végrehajtói vol-
tak a zsidó és a cigány Holokausztnak.

A megemlékező beszédet követően leplez-

ték le a Kolop József által készített dombormű-
vet és helyeztek el koszorúkat a ház falán lévő
emléktáblánál.

– A Vidosa Károly barátomnak 7 évvel ez-
előtt tett ígéretemet váltottam be azzal, hogy
ezt a terrakotta domborművet elkészítettem. 
A rajta található rabbinak, a fiatalembernek és
a két gyermeknek a tekintete önmagáért beszél.
A félelem, a riadalom mellett azt is szerettem
volna kifejezni, hogy a gettóba zártak tekinte-
tében ott van a megválaszolhatatlan kérdés is:
– Miért?! Miért történhet ez meg velünk?!

A Tamási Áron Művelődési Központban
rendezett kiállítás megnyitóján Sólyom Károly
alpolgármester hangsúlyozta: – Egy olyan gyá-
szos megemlékezésen vagyunk jelen, amely
minden ember számára elgondolkodtató.
Elgondolkodtató, hogy a Teremtő által alkotott
emberben –, aki csodálatos dolgokat hozott
létre – miként tudott úgy eluralkodni a gonosz-
ság, hogy azt a borzalmat, amire most emlé-
kezünk, kitervelte és végrehajtotta. A Soá, a
Holokauszt ma már elfoglalja azt a méltó
helyet azoknak a gyásznapoknak a sorában,
amelyeket a magyar nemzet nagy tragédiája-
ként élünk meg – mondta az alpolgármester.

Vidosa Károlyné, a gyászünnep lelke, mo-
torja, szervezője a tapolcai zsidóság történetét
bemutató kiállítás anyagának összegyűjtője

hálás szívvel mondott köszönetet Tapolca
Város Önkormányzatának, Császár László
polgármesternek azért a támogatásért, segítség-
nyújtásért, amellyel nemcsak a dombormű
elhelyezését, a kiállítás létrehozását tették lehe-
tővé, de rendbehozatták az elhanyagolt zsidó
sírkertet is.

A kiállítást megtekintők korabeli dokumen-
tumokon, muzeális értékű tárgyakon, fotókon
keresztül tekinthettek be a tapolcai zsidóság-
nak nemcsak a hétköznapjaiba, de az ünnepe-
ibe is.

A hetvenedik évforduló alkalmából jelent
meg Kertész Károly-Németh István Péter iker-
tanulmánya Rabruha és játékmackó címmel.
(A könyvről az újság 6. oldalán olvashatnak –
a szerk.) N. Horváth Erzsébet

Értékőrzés, értékteremtés felső fokon

„A mi felelősségünk, hogy emlékeztessünk 
a hetven évvel ezelőtti borzalmakra”

Fotó: N. Horváth

Memento

Fotó: N. Horváth

– A mai fiatalokban tudatosítani kell, hogy milyen tragédia történt hetven évvel
ezelőtt itt, Tapolcán is – szögezte le Sólyom Károly alpolgármester
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Folytatva a tradíciót, hatvannegyedik alka-
lommal és hat helyszínen rendezték meg a
regionális Vasutasnapot. Budapest, Nyír-
egyháza, Szeged, Szolnok, Pécs mellett
Tapolca is otthont adott kötöttpályás társa-
dalom ünnepi kavalkádjának. Július 12-én
a Petőfi-ligetben mintegy kétezren vettek
részt a különböző programokon.

1951-től még augusztus, 1961-től pedig már
július második vasárnapja a vasutasok ünne-
pe. Tapolcán a VOKE Batsányi János Műve-
lődési és Oktatási Központ adott otthont a nyi-
tórendezvénynek. Németh László művészeti
oktató nyitotta meg azt a színvonalas kiállítást,
melynek anyaga a VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház Gyöngyfűző Szakkör tagjai
kezének munkáját dicsérte. A programon köz-
reműködött a Tapolcai Kamarakórus (vezé-
nyelt: Török Attiláné).

Amíg mozdonykürt hangjára kezdetét vet-
ték a főzőverseny és a foci kupa küzdelmei,
addig a sátorban a Tapolcai Ifjúsági Fúvósze-
nekar szórakoztatta a nagyérdeműt, majd
Bádonfainé Szikszay Erzsébet, a MÁV Zrt.
gazdasági vezérigazgató-helyettese, a rendez-
vény fővédnöke köszöntötte a megjelenteket,
hangsúlyozva, hogy Tapolca remekül felké-
szült, méltó házigazdának bizonyult a regioná-
lis vasutas juliális tekintetében. Ünnepi beszé-
dében rámutatott: – Az a hivatástudat, amivel

együtt dolgozunk, az elmúlt időben sokat
javult. Több jó eredményt tudtunk letenni az
asztalra, úgy a magunk, mint a megrendelőink,
legfőképpen utasaink érdekében. Feladatunk,
hogy ezt a fajta munkát folytassuk, biztosítsuk
a vasút működőképességét, mert mi adjuk az
ország vérkeringését… mi, 37 ezren!

Császár László, a regionális vasutasnapnak
otthont adó település polgármestere beszédé-
ben kiemelte, hogy egykoron Tapolcát katona-,
bányász- és vasutasvárosnak is aposztrofálták. 

– Mára csak az utóbbi maradt – summázott,
majd szólt a MÁV és a helyi városvezetés jól
működő kapcsolatáról is, végül a településünk
szépségeit, látványosságait ajánlotta a résztve-
vők figyelmébe.

Ezt követően az evés-ivás, főzőverseny, foci
és sakkszimultán, a nagysátorban pedig a kul-
turális műsorok kapták a főszerepet. Kicsik és
nagyok is találhattak kedvükre valót a külön-
böző műfajokban. Fellépők voltak: Papp Rita
és Bodnár Attila, Palacsinta Zenekar, Gold
Orleans jazz formáció, Tapolcai Musical Szín-
pad, Batsányi Táncegyüttes, TMK Rock Band,
Rock Inger, Határkő, a Mikola Nikoletta vezet-
te Al Ahram hastánccoport, valamint a nap
sztárvendége: Horváth Charlie. A programokat
színesítette a vasutas hölgyek divatbemutatója is.

Minden évben üde színfoltként hat a tapol-
cai vasútállomás raktárában megrendezésre
kerülő vasútmodell-kiállítás. Ezúttal is renge-
tegen voltak kíváncsiak a Baross Gábor Vas-
útmodellező és Vasútbarát Klub és a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási Köz-
pont Tapolca-Vasútmodellező Klub által bemu-
tatott „apró vasúti csodákra”.

Kiegészítő programok között szerepelt még

a Dotto-kisvonattal városnézés, kézműves fog-
lalkozások, óriás társasjátékok, kirakodóvá-
sár, harcművészeti, rendőrségi és tűzoltó
bemutató, légvár, és természetesen véradásra
is nyílt lehetőség.

A 64. Vasutasnap regionális juliálisát utca-
bál zárta.  Dancs István

Tapolcán is ünnepeltek a vasutasok

Lévai József a Magyar Szocialista Párt
tapolcai polgármesterjelöltje az őszi önkor-
mányzati választásokon. Ezt maga a jelölt
jelentette be július 10-én, egy sajtótájékoz-
tató keretében a Tamási Áron Művelődési
Központ előtt.

– Szemléletváltásra van szükség a napi poli-
tikai gyakorlatban Tapolcán – kezdte tájékoz-
tatóját Lévai József, majd kijelentette: – Olyan

önkormányzatra van szükség, amely nyitott,
támaszkodik a közösségben meglévő értékek-
re, gondolatokra, akár kritikákra is. Véleménye
szerint szükség lett volna eddig is a közösségi
akarat érvényesítésére akár a városi kórház,
akár a belvárosi kerékpárút, akár a mentőállo-
más ügyében. Minden olyan tapolcai támoga-
tására számít, aki a változásban érintett, válto-
zásban gondolkodik, és hisz abban, hogy közö-
sen kell tenni Tapolcáért – mondta a jelölt.

A programjuk már körvonalazódik, írásos
formában is el fogják juttatni a lakossághoz,
előtte azonban még finomítják azt a hangsúlyo-
kat illetően, egyeztetnek támogatóikkal. Az
előző kampányokhoz képest sokkal aktívabb,
mozgalmasabb kampányt ígért. Szeretnék minél
több ember figyelmét felkelteni maguk és prog-
ramjuk iránt. Ha a többség akaratával megnye-
rik a választást, akkor a választópolgárok létszá-
mát tekintve kisebbségként vezetik majd Tapol-
cát. De be kell vezetniük azt a gyakorlatot, hogy
nem ennek a kisebbségnek, hanem az egész
közösségnek az érdekeit kell szem előtt tartani
a döntések meghozatalánál. – Én városi szinten
a várospolitikában hiszek inkább, mint a párt-
politikában – fejezte be sajtótájékoztatóját Lévai
József polgármesterjelölt.      Kovács Melinda

Bemutatkozott 
az MSZP polgármesterjelöltje

Gazdag programok, felejthetetlen élmények

Császár László, a Fidesz-KDNP polgármes-
terjelöltje sajtótájékoztató keretén belül
mutatta be a választókerületek önkormány-
zati képviselőjelöltjeit július 18-án.

1. számú választókerület: Sólyom Károly; 2.
számú választókerület: Horváthné Németh Edit;

3. számú választókerület: Horváthné Szalay
Gyöngyi; 4. számú választókerület: Koppányi
Ferenc; 5. számú választókerület: Sági István;
6. számú választókerület: Bognár Ferenc; 7.
számú választókerület: Marton József; 8. számú
választókerület: Bakos György.               NHE

A Tapolcai Finn Barátok Köre – Bolla
Albertné Edit vezetésével – minden alka-
lommal sokszínű és felejthetetlen él-
ményt adó programokkal kedveskednek
a finnországi testvérvárosból, Lempäälä-
ből érkezett vendégeiknek.

Április 27-én első alkalommal rendez-
ték meg a Finn-Magyar-Barátság elnevezé-
sű programsorozatot, amelyen 9 finn csa-
lád is részt vett. A vendégeket Sági István
alpolgármester is köszöntötte. A finn és a
tapolcai családok bemutatkozása, a Tapol-
cáról készült kisfilm megtekintése, a vidám
hangulatú est mind-mind záloga annak,
hogy a barátságok még szorosabbá válja-
nak.

Június 21-én a Csobánc Kultúrház és
udvara adott otthont annak a Szent Iván-éji
programnak, amelyet a finn szokások sze-
rint rendeztek meg. A rendezvény házigaz-
dája Bakos György, a diszeli településrész
képviselője volt. Az estet máglyagyújtás
zárta.

A Tapolcai Finn Barátok Köre tagjai és
családjaik július 1-je és 9-e között Finnor-
szágba kirándult, ahol Tamperével és a ven-
déglátó Lempäälä-vel ismerkedtek. A finn
vendéglátók és tapolcai barátaik a közeli
viszontlátás reményében búcsúztak el egy-
mástól. A Tapolcai Ünnepi Napok és Bor-
hét rendezvényein a lempäälä-iek is részt
fognak venni.          N. Horváth Erzsébet

A bevált Fidesz-KDNP-csapat indul
az önkormányzati választásokon

Fotó: Dancs

Fotó: Internet

A makettkiállítás ezúttal is osztatlan
sikert aratott gyermekek és felnőttek
körében egyaránt

Fotó: Dancs

Minden, ami vasút

Fotó: Bolla

A fotó Finnországban, Terttu Seva hétvégi házának udvarán készült

Fotó: N. Horváth

Képünkön a Fidesz-KDNP jelöltjei (balról jobbra): Koppányi Ferenc, Marton
József, Sólyom Károly, Horváthné Németh Edit, Császár László, Horváthné
Szalay Gyöngyi, Sági István, Bakos György és Bognár Ferenc
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Braun Tamás és Navraczki Erzsébet
Cifrák Tibor és Végh Barbara

Évfordulók
2004. július 1. 10 éve
Fodor Renáta a felnőtt vívó EB-n a
magyar csapat tagjaként ezüstérmet
szerzett.

1984. július 2. 30 éve
A Városi Múzeum munkatársai megkezdték a
régészeti kutatást a Templomdombon.
1994. július 2. 20 éve
Országos mozdonyvezető találkozó Tapolcán.
2004. július 5. 10 éve
Elhunyt Németh Árpád volt gimnáziumi igazga-
tó.
1909. július 8. 105 éve
Ekkor adták át a forgalomnak a Börgönd-Szabad-
battyán-Balatonfüred-Tapolca vasútvonalat.
1939. július 10. 75 éve
A pápai zeneiskola igazgatója a községben fiók-
zeneiskola létesítését javasolja a képviselő-testü-
leti ülésnek.
1709. július 15. 305 éve
A császári csapatok elfoglalják Sümeg várát. Velük
együtt vonul be Volkra János veszprémi püspök,
aki elismeri Tapolca 1656. évi szabadságlevelében
lévő jogokat és azokat az utódokra is kiterjeszti.
1829. július 21. 185 éve
Tapolcán született Horváth Dániel 1848-as hon-
véd.
1839. július 24. 175 éve
Elhunyt Baumberg Gabriella, osztrák költőnő,
Batsányi János felesége.
1999. július 30. 15 éve
Raffay Béla Petőfi-fülkeszobrának avatása (a Pető-
fi utcában, a Galéria épületén).
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Gépi meghajtású jármű vezetésével ittas álla-
potban elkövetett járművezetés vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás helyi
lakos ellen, aki 2014. június hó 15. nap 03,00
óra körüli időben az Iskola utcán keresztül a
Fő tér irányába az általa vezetett személygép-
kocsival úgy vett részt a közúti közlekedésben,
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt
fogyasztott.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki 2014. június hó 27. nap
12,30 és 14,00 óra közötti időben a Régi teme-

tőnél parkoló, nyitott állapotban hátrahagyott
tehergépkocsi utasteréből eltulajdonított 1 db
Bosch fúró-ütvefúrót. A bűncselekménnyel oko-
zott lopási kár: 80.000.-Ft. Az elkövető a beje-
lentéstől számított egy órán belül elfogásra került. 
- Garázdaság vétségének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás helyi lakos ellen, aki
2014. július hó 05. nap 21,10 óra körüli idő-
ben feleségét erősen ittas állapotban a Május
1. utcában tettleg bántalmazta, aki a bántal-
mazás során 8 napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.    Molnár András r. százados

Tapolcai Rendőrkapitányság

Tájékoztatás 
forgalomkorlátozásról

Tapolcai Ünnepi Napok és
Borhét – 2014. augusztus 14-20.

A rendezvény helye: Tapolca, Köztársaság
tér. A forgalomkorlátozás ideje: 2014. augusz-
tus 13-21.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a ren-
dezvény ideje alatt forgalmi rend változás lép
életbe, a forgalomkorlátozással érintett közte-
rületek: Köztársaság tér, Halápi út, Vörösmarty
utca, Bem Apó utca, Mónus Illés utca, Kisfa-
ludy utca, Ady Endre utca.

A rendezvény idejére a Köztársaság térről a
gépjármű forgalom minden irányból kitiltásra
kerül, kivéve a lakók, a hotel vendégei, men-
tők, rendőrség, tűzoltóság járműveinek behaj-
tása kerül biztosításra.

Közösségi közlekedési szolgáltatásait érin-
tő változások: A forgalomkorlátozás érinti az
MB Balaton, a Somló Volán és a társ Volán tár-
saságok járatait, a Köztársaság téren lévő autó-
busz megállóhely a rendezvény ideje alatt nem
működik,az autóbuszok a Vörösmarty-Kos-
suth utca útvonalon közlekednek,ideiglenes
megállóhely a Vörösmarty u. 12. szám kerül
kialakításra.

Kérjük a lakosság megértését!
Szervező: Tapolca Kft.-

Tamási Áron Művelődési Központ

A Tapolcai Óvodákban – pályázati támoga-
tás segítségével – különböző fejlesztésekre
kerül sor. Ezekről Horváth Zoltánné intéz-
ményvezetőt kérdeztük.

– Tapolca Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú
„Óvodafejlesztés” című könnyített elbírálású
pályázati felhívásra. Az Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott „Tapolcai Óvo-
dák fejlesztése” című, TÁMOP- 3.1.11-12/2-
2012-0094 jelű pályázatot a Humán Erőforrás
Programok Irányító Hatósága 34.448.250 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

– Milyen területeken történhet fejlesztés?
– A pályázat több fejlesztési lehetőséget is

magában foglal, többek között például az intéz-
mény szolgáltatási színvonalának növelését,
szervezetfejlesztést.

– A pedagógusok továbbképzésére is nyílik
lehetőség ezen belül?

– Igen. A projekt megvalósítása során lehe-
tőség adódik, hogy munkatársaimmal 60-90
órás továbbképzéseken vegyünk részt, ahol
újszerű pedagógiai módszerekkel ismerked-
hetünk meg, amelyek nagyon jól hasznosítha-
tóak a napi munkánk során.

– Új játékok beszerzésére is sor kerülhet?
– A tartalmi fejlesztéseken túl, a tagintézmé-

nyeknek jelentős összegű eszközbeszerzésre
nyílt lehetősége. Korszerű, új udvari játékok
telepítésére került sor, amelyeket a gyerekek
nagy örömmel vettek birtokba a tavasz folya-
mán. Ezen kívül a Barackvirág-óvodába fek-
tető ágyakat, a hozzá való tároló szekrénnyel
négy csoportba, a Kertvárosi-óvodába gyer-
mek konyhai berendezéseket, / konyhaszek-

rény, tűzhely, mosogató stb./ hat csoportba, a
Hársfa Tagintézménybe gyermekasztalokat,
öltözőszekrényeket, a Szivárvány Tagintéz-
ménybe gyermekasztalokat, székeket vásárol-
tunk. Bővítettük a játékok széles tárházát tár-
sas és fejlesztő játékokkal, valamint mozgás-
fejlesztő eszközök beszerzésével.

– A projekt segítségével erősödhet-e a szülő
és az intézmény kapcsolata?

– A projekt lehetőséget biztosít arra is, hogy
legfontosabb partnereinkkel – a szülőkkel –
közös programokat valósítsunk meg. Kiemel-
kedő program a pályázatban a Családi-nap
keretében szervezett állatkerti kirándulás

Veszprémbe, vagy a sportos, mozgásos délelőtt
a szülőkkel együtt. A pályázat megvalósítása
igazi csapatmunkát igényelt, s még igényel is
a fennmaradó két hónapban, amely erősíti
nevelőtestületünk összetartozását, de mégis
azt gondolom, hogy a projekt igazi nyertesei
az intézményünkbe járó gyerekek.

– Mikor kezdődött a projekt és mikorra feje-
ződik be?

– A projekt eredeti megvalósítási időszaka
2013. 02. 01.-2014. 07. 31. közötti időszakra
került megállapításra, amelyet az Irányító
Hatóság 2014. szeptember 30. napjáig meg-
hosszabbított. N. Horváth Erzsébet

Az iskola megkezdése előtt a szülőknek jöve-
delemigazolást kell bemutatniuk az oktatá-
si intézménynek. Oktatási intézménynél tör-
ténő felhasználás, kollégiumi elhelyezés vagy
akár ösztöndíj-igénylés miatt is szükség
lehet rá.

A jövedelemigazolás az adózó által beval-
lott, illetve a munkáltatói adómegállapításban
szereplő jövedelmet adóévenként tartalmazza,
a kiállítás napján fennálló állapotnak megfele-
lően. Jövedelemigazolást olyan adóévre lehet
igényelni, amelyet már lezártak bevallással.

A NAV a jövedelemigazolás kiadására az
IGAZOL elnevezésű összevont nyomtatványt
rendszeresítette, amely beszerezhető az adóhi-
vatal ügyfélszolgálatain, vagy letölthető a NAV
honlapjáról: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany-
kitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html

A formanyomtatvány használata nem köte-
lező, de fontos, hogy az egyéb módon megírt
beadványban a személyazonosításra szolgáló
adatokon kívül az igazolás célja, a jövedelem-
igazolás éve és az igazolást felhasználó szer-
vek neve is szerepeljen.

A kérelem benyújtható személyesen az adó-
hivatal ügyfélszolgálatain, levélben, illetve az
Ügyfélkapun keresztül. A NAV illetékmente-
sen állítja ki a jövedelemigazolást. Az igazo-
lás kiadásának határideje 6 nap, ami egy alka-
lommal 30 nappal meghosszabbítható. A kia-
dási határidő módosulhat a hiányzó vagy hibás
bevallás, a kérelem téves kitöltése vagy az alá-
írás hiánya miatt.

Közép-dunántúli Regionális 
Adó Főigazgatóság

Újszerű pedagógiai módszerek az óvodákban

A Város és Faluvédők Szövetsége (Hungaria
Nostra) XXXIII. Országos Találkozója július
10-12. között Mezőkövesden volt.

Ezen a találkozón adták át a Podmaniczky-
díjakat azoknak a magánszemélyeknek és közös-
ségeknek, akik, amelyek sokat tesznek épített és
természeti környezetünk, kulturális örökségünk
értékeinek védelmében. A díjakat Ráday Mihály,
a Szövetség elnöke adta át. A díjazottak között
volt Varga Károlyné, a Tapolcai Városszépítők
Egyesületének alelnöke is.

A róla készült laudáció önmagáért beszél:
„Varga Károlyné a Tapolcai Városszépítő Egye-
sület Ifjúsági Tagozatának vezetője. Városszépí-
tő munkája elsősorban a fiatalok körében telje-
sedett ki, vetélkedők, hely-
történeti bemutatók, kirán-
dulások, táborok keretében.
Kezdeményezésére 2008-
ban az Egyesület kiadásá-
ban az ifjúság kezébe adta
„Helytörténeti munkafüzet
kisiskolásoknak. Tapolca és
környéke története napja-
inkig” c. munkáját. 

A Város és Faluvédők
Szövetsége  – „Ifjúság az
épített és természeti értékek
védelméért” címmel meg-
hirdetett – ifjúsági pályáza-
tára négy általános iskola

és két középiskola diákjainak rekordokat dön-
tögető mennyiségű (esetenként 60-110) mun-
kája számos sikert, elismerést hoz a gyerekek-
nek, s egyúttal a városnak is. Varga Károly-
nénak kiemelkedő érdemei voltak a 2008. évi
VFSZ, „Hungaria Nostra” XXVII. találko-
zójának szervezésében és lebonyolításában, és
a 2011.évi Országos Ifjúsági Örökségvédel-
mi tábor segítésében, programok szervezésé-
ben, vezetésében. Kiemelkedő közreműkö-
dése nagyban hozzájárult a tábor sikereihez.
Kérésre segítőkészen rendelkezésre állt min-
den esetben.

A „Virágos Tapolcáért” mozgalom lelkes,
hozzáértő közreműködője, egyik szervezője, a

zsűri vezetője – többek
között.

Nehéz lenne minden
„társadalmi munkát” fel-
sorolni, ami Varga Károly-
né közreműködésével vált
sikeressé. Aktívan közre-
működött pályázataink si-
kerében is. Szakmailag
sokoldalú, kiemelkedően
nagy hozzáértéssel, önzet-
lenül végzi munkáját im-
már három évtizede sike-
resen, példaértékűen.” 

További sok sikert kívá-
nunk! NHE

Gratulálunk a Podmaniczky-díjhoz!

Jövedelemigazolás
a NAV-tól

Fotó: N. Horváth

A kertvárosi óvodások már birtokukba vették az új konyhát

2014. július 31.
20:00 Szűcs Gabi és Zenekara

2014. augusztus 7.
20:00 „Munka után este felé...”

Bardon Ivett, Őri Jenő műsora
21:00 Bereczki Zoltán

Információ: 
06-87/411-323, www.tapolcakft.hu

Tapolcai Nyár
Csütörtök esték a Tóparton

Fotó: Internet



A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alap-
ellátási Intézet az Új Széchenyi Terv Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Egészség-
fejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért”
pályázaton 2013 májusában 115.869.659 Ft-
ot nyert. Ennek a támogatásnak a segítsé-
gével valósul meg a kistérség Egészségfej-
lesztési Terve. Sorozatunk mostani részé-
ben Szabó Krisztinával, az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársával beszélgettünk.

– Ha most mérleget kéne vonnia az Iroda
eddigi eredményeiről, az miről szólna?

– Az eddigi tapasztalatok alapján minden-
képpen pozitív mérlegképet kapnánk. Az
elvártnál magasabb az aktív résztvevők száma.
Minden program szinte minden alkalommal
telt létszámú. Számunkra is meglepő a levon-
ható pozitív következtetés, mely szerint a
lakosságnak komoly igénye van a mozgásra és
az egészséges életmódnak is nagy szükségét
érzik. Valószínűleg ennek eddig is nagy jelen-
tősége volt egy bizonyos réteg számára, amely-
nek pedig nem, annak talán most sikerül fel-

kelteni az érdeklődését az egyéni felelősség-
vállalásra az egészségi állapota tekintetében. Jó
érzéssel veszik tudomásul, hogy tehetnek
önmagukért, az egészségükért, és nem pusz-
tán a betegség kialakulása esetén sodródnak
kiszolgáltatottan az egészségügy néha kiis-
merhetetlen útvesztőiben.

– Értékelje, legyen szíves – külön-külön – 
a különböző csoportok eddigi teljesítményeit!

– Ahogy fentebb említettem már, a mozgás-
programok igen kedveltek. Széles a skála, így
mindenki kipróbálhatja a különböző mozgás-
formákat, amelyek közül kiválasztható az a
forma, amelyet hosszú távon, tartósan gyako-
rolhat, hiszen az egészsége szempontjából
ennek van komoly jelentősége. A mai világ
emberének nagy szüksége van a stressz oldá-
sára,levezetésére, és ebben nyújt nagy segítsé-
get a relaxációs trénig csoport, illetve a lelki
egyensúly klub, amelyek szintén nagy és rend-
szeres létszámmal működnek. Nagyszámú az
életmódváltó csoport. Tagjai közül többen
önállóan, míg mások az Iroda segítségével
igyekeznek megszabadulni a legnagyobb rizi-
kófaktoruktól, a túlsúlytól. Több személy ese-
tében komoly mértékben sikerült elérni rizikó-
csökkenést szív-érrendszeri megbetegedések-
re és cukorbetegségre vonatkoztatva. Nagy
örömmel számolnak be a kliensek ezekről az

eredményekről, melyek a szakmai segítséget,
kitartást, önfegyelmet és az újonnan szerzett
egészségtudatos életvitellel kapcsolatos tudá-
suk gyakorlását tükrözik. Dietetikai szaktanács-
adásunk is teljes létszámmal működik, állan-
dó új tagokkal bővül, akik a mai internetes
világban a bőséges információk tengeréből
nem tudják kiválasztani a számukra megfele-
lő étrendet, melynek életmóddá kell válnia.

– Továbbra is növekszik az érdeklődés a
tevékenységük iránt?

– Kezdetben volt egy nagy „érdeklődő hul-
lám”, ami későbbiekben csitulni látszott, de ez
a tendencia megmaradt. Naponta jelentkeznek
új kliensek az irodában, akik a programhoz
szeretnének csatlakozni.

– Milyen rendezvényekhez kapcsolódtak
eddig és milyen eredménnyel?

– Évszaknak megfelelően, kézenfekvő,
hogy a kültéri rendezvényeket részesítjük
előnyben, remélve, hogy minél több emberrel
megismertethetjük ily módon az Iroda adta
lehetőségeket. Számos falunapon és strandon
megrendezésre került eseményen veszünk
részt az EFI-sátorral, ahol kockázatbecslést
végzünk, és egészséges életmódról, illetve az
Iroda kínálta lehetőségekről szóló anyagokat
igyekszünk népszerüsíteni. A résztvevők lét-
száma változó,de átlagosan elmondható,hogy

mindenkit érdekel a saját egészségi állapota,
és helyszínenként 40-50 fővel tudunk alkal-
manként foglalkozni.

– Milyen a kistérségi fogadtatás?
– Rendezői és lakossági részről is igen pozi-

tív a fogadtatás. Mindenhol szívesen veszik
igénybe az Iroda ingyenes szolgátatását. Gya-
korlatilag nem is kell keresnünk helyszínt,mert
a jó kommunikációnak köszönhetően a kis-
térség polgármesterei és rendezvényszervezői
keresnek és kérnek fel bennünket az aktuális
eseményen történő megjelenésre.

– Van-e lemorzsolódás? Ha igen, mi az oka?
– Lemorzsolódás mindig van, bár számuk

valóban minimális. Okaként talán a kitartás
hiányát látom, amely sok rizikóval élő kliens
esetében valóban komoly kihívást jelent.
Összességében azonban a csoporthoz való tar-
tozás, az esetek döntő többségében egyben
tartja a résztvevőket, hiszen egymást ösztö-
nözve, motiválva haladnak egy úton, mely idő-
közben jelentős közérzet javulást eredményez,
amelyhez aztán a kezdeti nehézségek után
könnyű hozzászokni.

– Nyáron is „teljes az üzemmód”?
– Igen, igyekszünk kihasználni az évszak

adta lehetőségeket, a kültéri rendezvényeket,
ahol sok szabadidejét töltő emberrel találkoz-
hatunk.  N. Horváth Erzsébet
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„A lakosságnak komoly igénye van a mozgásra 
és az egészséges életmódra”

Július 29-én, délután fél egykor volt évre,
napra és órára pontosan száz éve, hogy
eldördült az első világháború első ágyúlövé-
se. 

A Szerbiának szóló osztrák-magyar had-
üzenet már előző nap megérkezett Belgrádba,
s az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének
támadásra kijelölt alakulatai már napokkal
korábban felsorakoztak a határ magyar olda-
lán. Aztán 1914. július 29-én – amely akkor
szerdára esett – a déli harangszó után fél órá-
val a császári és királyi tüzérség Belgrádra
szegezett ágyúinak egyik horvát legénységű
lövege leadta az első lövést a szerb fővárosra.
E lövés, majd a feldörgő zárótűz egy négy
esztendőn keresztül tomboló világégés prelu-
diumát jelentették. Az egyes európai országok
államférfiai és generálisai szinte valamennyi-
en rövid, alig néhány hónapos háborúra szá-
mítottak, ám jól elszámították magukat. Ami-
kor 6 hét elteltével a háború nemhogy nem ért
véget, hanem egyre inkább eszkalálódott, már
csak Nagy háború néven emlegették az akkor
már világméretű fegyveres konfliktust.

A háború kezdőnapján innen Tapolcáról a

22-24 éves életkorú legények hiányoztak az
akkor valamivel több, mint 6 és félezer lelket
számláló helyi lakosság soraiból. Ezek az 1890
és 1892 között született tapolcai fiúk ekkor
éppen a katonaidejük éveit pergették szerte 
a Monarchia különböző városainak szárazföl-
di, vízi és légjáró katonai alakulataiban. Az
1890-esek pont októberben szerelhettek volna
le, ha nem üt ki a háború. De az osztrák-
magyar/szerb háború megindult, s néhány
napon belül a szembenálló szövetségi rendsze-
rek kölcsönös hadüzenetváltásai nyomán
világháború kerekedett belőle. Ezek közül az
éppen katonáskodó tapolcai gyalogosok,
huszárok, tüzérek és haditengerészek közül
aztán bizony többeket vagy nagyon sokára,
vagy soha többet nem láttak viszont az ideha-
za maradt hozzátartozók és jóbarátok. Zömük
a nagykanizsai 20. honvéd és 48. közös gya-
logezredben, a zalaegerszegi 6. honvéd és
szombathelyi 11. közös huszárezredben, a
pozsonyi 14. közös tüzérezredben s a pólai 3.
vártüzér zászlóaljban, a pozsonyi 5. utász-
zászlóaljban és a komáromi 5. árkász-zászló-
aljban, a Sankt-Poelten-i és Korneuburg-i
műszaki ezredekben, illetve a császári és kirá-
lyi haditengerészet SMS Bellona, Ferenc Fer-
dinánd, Habsburg, Helgoland stb. hadihajóinak
fedélzetén és számos további csapattest és
szakfegyvernem kötelékében teljesítette kato-
nai szolgálatát. Alakulataikkal a szerb, majd az
orosz, olasz, albán, román és francia harcterek-
re vonulva kezdték a négy veszteségteljes hadi-
évet. A haditengerészek pedig az Adria vizén
bocsátkoztak harcba az ellenséges szövetsége-
si rendszer, az antant ellenében.

Az utókor tisztelete jeleként e néhány sor
legyen az emlékezésé. Az emlékezésé azokra
a tapolcai katonákra s mindazokra, akik helyt-
álltak ezekben az években ott, ahová életko-
ruk alapján történelmünk szeszélye sodorta
őket. A háborútjárt dédapáimra is emlékezve:

Hangodi László 
történész-muzeológus

A Holokauszt tapolcai áldozatainak emléké-
re jelent meg Kertész Károly és Németh 
István Péter iker-tanulmánya Rabruha és
játékmackó címmel.

Kertész Károly a XIX. század elejétől kísé-
ri nyomon a tapolcai zsidóság történetét 1944.
június 19-ig, addig a hétfői kora reggelig, ami-
kor „Tapolca főutcáján hajtották a kis csomag-
jaikkal, felmálházott zsidókat a tapolcai vas-
útállomásra, hogy ott bevagonírozva őket és a
zalaegerszegi téglagyárba  vigyék. Ezt szá-
zadparancsnoki engedéllyel végignézhették a
Tapolcán és környékén dolgozó munkaszolgá-
latosok is. Többen itt látták utoljára családju-
kat” – írta a szerző.Azoknak a zsidó családok-
nak a tagjai mentek a biztos halálba, amelyek-
nek az elődei az életüket, békéjüket, megélhe-
tési forrásukat keresve települtek a városba és
lettek a polgári fejlődés motorjai.

A szerző így ír a tanulmány Epilógusában:
„Aki néha kilátogat a MINDEN ÉLŐ GYÜ-

LEKEZŐ HELYE feliratot viselő tapolcai izra-
elita sírkertbe és a múltat fürkészve szemléli
a síremlékeket, tekintete meg-megakad a sok
sírkőre felvésett 1944. július 8. feliraton. Igen,
ez a tapolcai Holokauszt leggyászosabb napja,

Tapolca legszomorúbb emléknapja. Ideje
kimondanunk: ezek az emberek, családok hiá-
nyoznak Tapolcáról. Hét évtized óta mindig is
hiányoztak, és ahogy távolodunk a Holokauszt
idejétől, egyre világosabban látni, hogy az
elmúlt hetven évben mennyi hasznos, jó dol-
got tehettek volna, tettek volna Tapolcáért...” 

„...A Holokauszt, ill. konkrétabban a tapol-
cai népirtás nem az Auschwitz.Birkenau-i kon-
centrációs tábor kapujánál kezdődött. E dolgo-
zat olvasója a korabeli, jórészt a helyi jobbol-
dali sajtóban megjelent idézetek segítségével
szembesülhet azzal a ténnyel, hogy a Holoka-
usztért nemcsak a politikai vezetők eszelős
ideológiája, bűnös intézkedései, vagy az állam-
hatalmi szervek „fegyelmezett” végrehajtó
munkája okolható. Sajnos, felelősei voltak
megtévesztett eleink, a tapolcai emberek jelen-
tős része is. A tragédiák kiteljesedéséhez hoz-
zájárultak mindazok, akiknek megkeménye-
dett szíve, kontrolálatlan indulatai, fanatizmus-
tól torzult gondolatmenetei, rögzült előítéletes-
sége, nyájösztöne, kisebbrendűségi érzései,
irigységei és még számos rossz emberi tulaj-
donságai voltak. Ezen tulajdonságok és esen-
dőségek következtében még számos egyéni
és a társadalmi trauma érte az áldozatokat.

A Holokauszt Tapolcán is egy hosszú, sok
évtizedes folyamat betetőzése volt. A folyamat
fordulhatott volna kedvezőbb irányba is, de a
tragédiához vezető döntések kitervelői, végre-
hajtói hagyták magukat sodródni, és másokat
is sodortak a legrosszabb felé. A történelem-
nek végső soron egyetlen célja van, hogy tanul-
junk belőle. Tanuljunk elődeink hibáiból, bűnei-
ből. Lépjünk ki kedvelt szerepünkből: a rend-
re másokra mutogatásból, a felelősség-áthárí-
tás kényelmes, de hazug pozíciójából. Le-
gyünk őszinték önmagunkhoz, hogy majd
nekünk ne kelljen szégyenkeznünk az utóda-
ink előtt.”

Németh István Péter tanulmányában nem-
csak a korabeli tapolcai újságcikkek, költők,
írók emlékezései kapnak helyet, de olvasmány-
és filmélményein keresztül is elénk tárja a 70
évvel ezelőtti népirtás borzalmait.

A tanulmány zárása önmagáért kiált: ez
pedig nem más, mint a Tapolcáról és a kör-
nyékből elhurcolt áldozatok névsora.     NHE

„Ezennel mi is indulunk. 
Isten velük és velem!”

1914-2014
Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború

Rabruha és játékmackó

Fotó: Hangodi

Körmendi Ferenc a 48. közös gya-
logezred 100 éves tapolcai közvité-
ze 1986 nyarán
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Festői környezetben, a Szent György-hegy
hegymagasi oldalán tartották július első hét-
végéjén az immár hagyománnyá vált
Ghymes Fesztivált. 

A fesztivál megnyitójára a tapolcai Malom-
tónál került sor, majd Hegymagason vette kez-
detét a rendezvény a Csűrdöngölő Zenekar és
Herczeg Flóra gyönyörű, erőteljes előadásával.
A nap további részében egy érdekes interak-
tív előadást, autentikus szlovák népzenei hang-
szer bemutatót tekinthettek meg a IX. Ghymes
Fesztiválra kilátogatók Michal Smetanka elő-
adásában. Majd sor került a várva várt „Ámor
és az őrület” – Szarka Gyula lemezbemutató
koncertjére, közönségtalálkozóra Szarka
Tamással és Pápai Erikával, a Soproni Petőfi

Színház előadására a Bor dicsérete címmel és
a Csűrdöngölő Zenekar táncházára. Másnap
reggel geotúrát szerveztek a Szent György-
hegyen és a hordógurító verseny mellett továb-

bi koncertek és kulturális programok várták az
érdeklődőket, vásári forgatag az ide látogató-
kat. A nap zárásaként késő este a Ghymes-
együttes lépett színpadra Best of Ghymes című
műsorukkal, mely koncerten a hangulat a tető-
fokára hágott, mosolygós, jó kedélyű embe-
rek szórakoztak és szórakoztatták egymást. 
A fesztivál – a hagyományokhoz illően –
vasárnap szentmisével zárult, melyet Farkas
István (lupus) piarista atya mutatott be; köz-
reműködtek a mosonmagyaróvári piarista diá-
kok és Siklós Csenge.                  Havasi Gábor

Ghymes Fesztivál 2014

Az Ablakaink nevet viselő kiállítást még
2012-ben hozták létre Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna ötlete alapján. Július 17-én már
a Tamási Áron Művelődési Központ adott
otthont a tárlatnak, amely állandó helyszí-
ne lesz a megyében alkotó képzőművész
körök seregszemléjének.

Az Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület, a
Füred Képzőművészkör Múzsák Egyesület, a
Herendi Képzőművészeti Alkotóműhely és a
Tapolca Városi Képzőművészkör tagjainak
beküldött 81 munkáját állították ki. Mindenki
maximum két alkotással nevezhetett. „Szű-
kebb hazánk szépségei” volt a téma, kötetlen
technikával készítve.

Minden kiállító Emléklapot kapott, emellett
a kör egy tagja – a zsűri döntése alapján –
emlékplakett díjazásban részesült, amelyet
Horváth Róbert szobrászművész, a tapolcai
képzőművész kör tagja készített.

Kiosztották az úgynevezett Nívó-díjat is,
amelyet az a kiállító kapott, akinek a munká-
ját a háromtagú szakmai zsűri a legkimagas-

lóbbnak ítélt. Ez a tag egy saját művét aján-
dékozta a Tamási Áron Művelődési Központ-
nak, amely ezután része lesz az intézmény
állandó kiállításának, amely minden évben egy
újabb alkotással fog gazdagodni.

A szép számú egybegyűltet Kovács Melinda
moderátor köszöntötte, majd átadta a szót Végh
Lászlónak, a Veszprém Megyei Közgyűlés Ügy-
rendi Bizottság elnökének, aki köszöntő szavai-
ban szólt a művészet megfoghatatlan varázsáról.

Bognár Ferenc, a kiállításnak otthont adó intéz-
mény igazgatója az égiszük alatt működő ama-
tőr művészeti mozgalomról, annak dinamikus
fejlődéséről, jelentőségéről beszélt. Hangsúlyoz-
ta, hogy a megye legfiatalabb ilyen jellegű társu-

lata. Céljuk, hogy a jövőben is biztosítsák az alko-
táshoz szükséges feltételeket a kör számára.

Az Emléklapok, díjak átadását követően Bara-
nyai Zoltánné, a Balatonfelvidéki Szín-Vonal
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazga-
tója, a zsűri elnöke értékelte a tagok által kiállí-
tott alkotásokat. A kulturális rendezvény nívóját
a Tapolcai Kamarakórus előadása is emelte.   DI

Kihívás az alkotónak25 éve ad otthont a Járdányi Pál Zeneisko-
la a zeneművészeti szakközépiskolás, zene-
akadémiás diákok mesterkurzusának.  

Két év kivételével 1990-óta Baranyai László,
több nemzetközi zongoraverseny díjnyertese,
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanára vezetésével készülnek a kurzus
résztvevői, tökéletesítik az előadandó műveket.
A mesterkurzuson idén 11 növendék vett részt,
köztük volt 3 szlovén, egy japán nemzetiségű.
Baranyai László egészségi állapota miatt egy-
kori tanítványa, Bogányi Gergely, korunk
egyik legnagyobb zongoraművészének kon-
certjével vette kezdetét a kurzus július 6-án. 
A nagyszerű koncert sikerét elismerő taps és
teltház igazolta. Majd elkezdődött a kemény
munka, ahol tanár úr egyénileg foglalkozott a
kurzus minden résztvevőjével, melynek gyü-
mölcsét a közönség élvezhette, hiszen a növen-
dékek bemutatták tudásukat többek között
Bach, Beethoven, Mendelson, Chopin műve-
in keresztül. A mesterkurzus záróhangverse-

nyén igazi kuriózumnak számított, mikor
Baranyai tanár úr a Chopin F-moll koncertjé-
nek zenekari szólamát egy másik zongorán
játszotta. A hallgatók magas szintű szakmai
tudással, a közönség pedig minőségi zenei
élménnyel gazdagodva térhettek haza.      HG

Mesterkurzus felsőfokon

Három új, színvonalas tárlattal örvendeztet-
te meg az Első Magyar Látványtár mind-
azokat, akik június 28-án részesei voltak az
Istenért, Királyért, Hazáért! (Látványtári
emlékkép a Nagy Háborúról), valamint 
T. Szabó László: „Új frottázsok” és Nádler 
István kamara kiállításának.

– Nem volt tervezett készülődés, 2013 őszén
gondoltam végig, mi minden van, ami szóba
jöhet egy esetleges kiállításon – fogalmazott
Vörösváry Ákos tulajdonos és műgyűjtő. 
A zsúfolásig megtelt teremben megjelentek
láthatták, ezúttal is színvonalas anyagot tettek
közszemlére.

– Aki itt ráérez, mit jelent látni, gondolkod-
ni, megfogalmazni, elmondani… és ezáltal

többé válni, már könnyebben képes lesz befo-
gadni a művészek, alkotók gondolatát, üzene-
tét – utalt Sági István alpolgármester beszédé-
ben a tárlatok jelentőségére, ránk gyakorolt
hatására. Egyfajta katarzisként aposztrofálta
az érzést, amely a Látványtárba, a kiállításra
érkezőket fogadja.

Az I. világháború előzményeiről, összetett-
ségéről, bonyolultságáról is szólt magvas meg-
nyitójában Csorba László történész, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója, de hangsú-
lyozta a vizualitás fontos szerepét, szólt a
„beszélő” képek ránk gyakorolt hatásáról, nem
utolsósorban a művészek felelősségéről is. 

A Nagy Háború centenáriuma alkalmából
rendezett látványtári fő-kiállítás anyaga a kato-
nai témájú dolgok: festmények, plakátok, fotók,
kitüntetések, újságok, hadifoglyok által készí-
tett emléktárgyak, stb. A tapolcai illetőségű
Lovász-féle gyűjtemény komoly mennyiségű
darabjának kölcsönzésével járult hozzá e tárlat
megrendezéséhez, színvonalának emeléséhez.

A két kamarakiállítás is élénk érdeklődés
mellett került megnyitásra. T. Szabó László
„Új frottázsok” címet viselő tárlatának érde-
kessége a magával ragadó művek mellett, hogy
a művész két évtized után tért vissza kiállító-
ként.

A kiállítás nívóját Gáti Oszkár színművész
szavalatai emelték. A fő-kiállítás rendezésé-
ben Vörösváry Ákos mellett Steffanits István
vállalt jelentős szerepet, valamint önkéntes
segítőként működtek közre a Talentum Ifjúsá-
gi Egyesület (TIED) tagjai is.    Dancs István

Három a magyar igazság
Színvonalas kiállítások az Első Magyar Látványtárban

Fotó: Havasi

Ismét osztatlan sikert aratott a Ghymes-együttes

Fotó: Dancs

Végh László, a Veszprém Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottságának elnö-
ke nyitotta meg a közös tárlatot

Fotó: Dancs

Csorba László történész, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója nyi-
totta meg a kiállítást

„Goethe leggoetheibb vonása, mint minden-
ki tudja, a teljesség. Művei nem egyenként,
zárt tökéletességükben halhatatlanok, mint
egy görög szobor, hanem egymással való
összefüggésükben” – írta Szerb Antal a mun-
kásságáról.

Németh István Péter és Kerék Imre műfor-
dításában az írófejedelemnek az olaszországi
élményeiről írt elégiái szólalnak meg magya-
rul oly módon, hogy szinte mi is ott járunk vele
együtt Róma utcáin. Ott, ahol a költészete
„klasszikussá vált a klasszikus ég alatt”.

„Lelkemet és vérem fölszítja e klasszikus
ország! / Értem a távoli múlt és a jelen szava-
it! / Itt megszívlelem én a tanácsot, sorban a
régi / írók könyveiből elmém élesítem.” –
hangzik Goethe vallomása Kerék Imre fordí-
tásában.

A kötetet jól kiegészítő árnyképeket 
T. Szabó László készítette.               

N. Horváth Erszébet

A klasszikus ég alatt

Fotó: TVT

Képünkön Bogányi Gergely Kossuth-
díjas zongoraművész



Tájékoztatás villamos vezetékek melletti 
gallyazási munkákról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.ON Észak-Dunántúli Zrt., a 2014. július 28-án
kezdődő héten, a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, vagy a közvetlen vezeték men-
tén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása céljából munkálatokat végez. 

Bővebb információ Tapolca Város honlapján található (www.tapolca.hu), vagy a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportjánál (87/511-150,
varosuzemeltetes@tapolca.hu) kérhető. Tapolca Város Önkormányzata

Tisztelt Szerkesztőség!
2013. 06.13-án már egyszer írtam a régi teme-

tő mögötti szelektív szigetről. Nem vagyok egy
házsártos kukacoskodó de a csatolt fotók alapján
látszik, hogy sajnos, a helyzet nem javult sőt...

Nem értem, hogy a felirat nem egyértelmű
a gyűjtő oldalán vagy nem tudják a „tisztelt
polgárok” értelmezni, hogy mit jelent az üveg,
papír. A meleg idővel megérkezett a bűz (mert
bizony már volt benne elhullott házi szárnyas
szemetes zsákban), ami nemcsak a környéken
lakókat, hanem a temetőbe érkezőket is zavar-
ja. Aki temetésre érkezik más településről, nem-
csak a büdössel találkozik, hanem a szemétle-
rakóhoz hasonlító kép fogadja.

Egy rossz szó sem érheti a NHSZ helyi szol-
gáltatóját, ha nem szállítja el a konténert!! 

Éjjel autókkal hozzák a háztartási hulladé-
kot és bedobálják a gyűjtőkbe vagy inkább

mellé. Ezt én is meg tudnám tenni máshol elhe-
lyezett szelektív szigetnél és nem fizetném a
szemétszállítás díját.

Ha nem lehet a jelenlegi megrongált, felfe-
szített gyűjtőket kicserélni álló fém gyűjtőre,
akkor inkább szüntessék meg ezt a szigetet.

(Név és cím a szerkesztőségben)
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Kicsik és nagyok is találtak kedvükre való
időtöltést július 5-én, a településrész hagyo-
mányos falunapján, amelyet a Csobánc Kul-
túrház mögötti területen rendeztek meg. 
A részletekről Bognár Ferenc, az intézmény
igazgatója tájékoztatta lapunkat.

– Örülünk neki, hogy idén is sikerült megren-
dezni a tradicionális falunapunkat. Nem árulok el
titkot, amikor úgy fogalmazok, hogy nagymérték-
ben az anyagiak határozták meg a programkíná-
latunkat. Igyekeztünk olyan formációkat, csopor-
tokat hívni, akik csekély összegért, vagy anyagi
ellenszolgáltatás nélkül vállalták a fellépést. Már
kora délutántól vártuk – elsősorban – a gyermek-
eket. Színes programok egész sora várta őket:
légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés. A bát-
rabbaknak lehetősége nyílt lovagolni és íjászkod-
ni is – mondta az igazgató, majd így folytatta:

– A rendezvény résztvevőit Bakos György, a
településrész önkormányzati képviselője kö-
szöntötte, majd jómagam is szóltam a falunap
hagyományos jellegéről, fontosságáról, emellett
kiemeltem a többi, szintén jelentős programun-

kat, amelyek az itt élők, vagy idelátogatók
kikapcsolódását szolgálják. Ilyen az egyre nép-
szerűbb disznóvágás, a Pünkösdi Dalostalálko-
zó, a gyepűtiprás, a szüreti felvonulás, vagy az
András-napi bormustra. Ezután Emléklapokkal
köszöntük meg Bene Károlynak, a Monostora-
páti Vegyeskarnak és a Csobánc Népdalkörnek,
hogy hosszú évek óta részvételükkel, szervezés-
ben való segítségükkel vagy fellépésükkel járul-
tak hozzá rendezvényeink sikeréhez.

A kulturális blokkban az imént említett két
formáción kívül színpadra lépett még a Törde-
mic Néptáncegyüttes, a Tapolcai Musical Szín-
pad, a Jövő-Menő és a Gézen-Gúzok Tánccso-
portok Raposkáról, valamint a vasvári Jump
For Fun kötélugró csoport tagjai.

Nem múlik el falunap buli, mulatság nélkül-
ezt a diszeli kötődésű Domján Tamás vezette
Calypso Band szolgáltatta hajnalig. A gasztro-
nómia-felelős pedig a településrész határain is
túlmutató, egyre népszerűbb Bene Károly és
csapata volt – fejezte be tájékoztatóját Bognár
Ferenc igazgató.                       Dancs István

A szórakozásé volt a főszerep

Tizennegyedik alkalommal találkoztak a
veteránmotorok „szerelmesei” Tapolca-
Diszelben június utolsó hétvégéjén.

A gyönyörűen karbantartott, közel 120
motor között a régi Pannónia éppúgy megta-
lálható volt, mint a Jawa M2, a 125-ös Csepel,
a BMW, a Riga, vagy a Simson.

A külföldről is érkezett résztvevők lesence-
falui és kehidakustányi kirándulást is beiktat-
tak a családias hangulatú, színes hétvégi prog-
ramok közé. NHE

Veteránok
találkoztak

Levelesládánkból

Sokan indultak el Tapolcáról az országos,
vagy azon is túli ismertségig. Közülük való
Zentai Pál.

Szülővárosában járt iskolába, a gimnázium-
ban érettségizett. Miután nem vették fel a buda-
pesti Képzőművészeti Főiskolára, a „helyét
keresve” volt bányász, vasutas, bárzongorista
és alkalmi munkás. 

23 évesen került be az egri Pedagógiai Főis-
kola rajztanári szakára. Sokoldalúságát bizo-
nyítja, hogy a festészet mellett verseket írt.
1964-től a Vas Népe lapgrafikusa, újságírója
volt. Művei egy sajátos színvilágról és kitűnő
grafikatudásról adnak bizonyosságot. 

Alkotásain a magyar táj, benne a Balaton
környéke gyakran jelenik meg. 

Első két önálló kiállítása szülővárosában,
Tapolcán volt 1962-ben és 1963-ban. A fiatal
művészt a pályatárs, a szintén tapolcai szüle-
tésű Marton László szobrászművész ajánlotta
a közönség figyelmébe ezeknek a kiállítások-
nak a megnyitóján. A hazai bemutatkozások
mellett külföldön is megismerhették műveit.       

N. Horváth Erzsébet

A sokoldalú művész, Zentai Pál

Zentai Pál festőművész 
(Tapolca, 1938-Szombathely, 1987)

Molnár Vera egy 1936-os Harley nyer-
gében a találkozón

Fotó: Napló

Idén először rendezték meg a vízimanó
tábort 17 óvodás és kisiskolás gyerek rész-
vételével július 7. és 11. között. 

A szervezők – Zöldy Júlia, a Szent Erzsébet
Óvoda pedagógusa, a győri Kránitz Lilla, vala-
mint a szentgotthárdi Magyar Renáta – irányí-
tása mellett számos anyaggal és kézműves tech-
nikával ismerkedhettek meg a táborozók. A prog-
ram zárásaként a szülők is megcsodálhatták az
agyagszobrocskákból, festett kavicsokból, papír-

figurákból összeállított vízi világot, a batikolt
kendőket, bőrből készült ékszereket, illetve a
gyerekek mese előadását. Zöldy Júlia szerint az
alkotó tevékenység olyan képességek fejleszté-
sére alkalmas, amelyek elengedhetetlenek. 

A szervezők gondosan állították össze az
étrendet is, zöldség és gyümölcs minden nap
került a gyerekek asztalára a táborban, amelyet
hagyományteremtő szándékkal rendeztek meg.

Lehner-Nagy Anna

Valóságos vízi mesebirodalom jött létre a Bauxit Sporttelepen az ott tábo-
rozó gyerekek alkotásaiból

Vízimanók a sporttelepen

A Tapolcai Rendőrkapitány-
ság számára kiemelten fon-
tos az Önök településén élők

és az ott nyaralók biztonsága. Erre nagy
figyelmet fordítunk az év minden szaká-
ban, így az idegenforgalmi szezonban is.

Annak érdekében, hogy az állampolgárok
nyugalma és szubjektív biztonságérzete tovább-
ra is zavartalan legyen, Kapitányságunk továb-
bi feladatok végrehajtását tűzte ki céljául.

A nyári idegenforgalmi idényben jelentősen
megnő a települések lakosainak száma átme-
netileg, sok a kiránduló, az ideiglenesen a tele-
pülésre látogató, illetve az átutazó.

Tapasztalataink szerint ez a helyzet a „trük-
kös” tolvajok számára a szükséges óvintézkedé-

sek megtétele nélkül ideális körülményeket nyújt
az esetleges bűncselekmények elkövetéséhez.

Ennek megelőzése céljából hívjuk fel szíves
figyelmüket a fokozott veszélyeztetettségre.

Fontos, hogy az idegenekkel szemben kellő
óvatossággal éljenek, házalókat ne fogadja-
nak! A gyanús, idegen gépjárművek rendszá-
mát, típusát jegyezzék fel. Bármilyen bizalmat-
lanságra okot adó körülmény, személy/ek fel-
bukkanása esetén értesítsék a rendőrséget!

A település lakosai egymás iránti ébersé-
gükkel, figyelmükkel szintén sokat tehetnek a
megelőzés érdekében.

Köszönjük együttműködését!
Rausz István r. alezredes sk.

kapitányságvezető

A Tapolcai Rendőrkapitányság
felhívása

Fotó: Lehner-Nagy

KEDVES TAPOLCAIAK ÉS TAPOLCÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAK!
Az Önök segítségét kérjük a 

100 ÉVES 
A TAPOLCAI KÓRHÁZ

című könyv megjelenéséhez.

A 100 éve épült intézmény 1914. november 19-én,
Erzsébet Kórház néven kezdte meg működését és

fogadta a rászoruló betegeket. A jeles évfordulóról dokumentumokkal, fotókkal gazdagon
illusztrált könyvvel kívánunk megemlékezni.

Amennyiben az Önök birtokában közlésre alkalmas bárminemű dokumentumok, fény-
képek vannak, kérjük, juttassák el a megadott címek bármelyikére, hogy azokat – a forrás
és az adatközlő nevének megjelölésével – a könyvben megjelentethessük:

– Deák Jenő Kórház Titkárság, 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3. Tel.: 87/412-446, 87/511-
087, E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu

– Új Tapolcai Újság, N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. II. em. Tel./Fax:
87/412-289, Mobil: 06-30/969-8738, E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu.

Köszönettel: dr. Lang Zsuzsanna főigazgató
Deák Jenő Kórház
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TÖRTÉNELMI JELEN

HIRDETÉS

Szép feladatot vállalt N. Horváth Erzsébet,
amikor hangyaszorgalommal felkutatta és
az enyészettől formás albumokba mentette
a tapolcai történések képi és szöveges emlé-
keit. Ezzel vállalta Horatius ars poétikáját:
Exegi monumentum aere perennius. A most
megjelent kötete az elsőnek, a Múltidéző-
nek tipográfiailag hű folytatása, új tarta-
lommal. Társszerzője most is, mint az elő-
zőnél Parapatics Tamás volt. A kitűnő nyom-
dai munkát a helyi Kölcsey Nyomda Kft.
végezte.

A kötet emberekről és környezetükről szól,
akik valamely tevékenységükkel emléküket,
vagy tevékenységük nyomát hagyták váro-
sunk arculatán. És azon emberekről, akik úgy
érezték, joggal vezethetik városunk lakótöme-
geit saját jó, vagy helytelen meggyőződésük
szerint. A történelem – sajnos – mindkét fel-
fogás gyakorlóit megörökítette, amire a törté-
nelemkönyvek, majd fotográfiák, legújabban
televíziós képsorok a tanuk.E kötetből is isme-
rős arcok tekintenek ránk, és kiben-kiben más
és más érzelmet, indulatot keltenek. Magam is
meglepetéssel fedeztem fel, hogy a történel-
münk kis tapolcai színpadán hány kiváló és
hány silány karakterű ember fordult meg. De
megnyugtató volt rájönnöm, hogy valami tisz-
tulás végbement Ez a folyamat nemcsak sze-
mélyekről szól, akik szerencsére eltűntek ide-
ológiástól, hanem a város megszépült arcula-
táról is. Egy épület kivételével – az önkor-
mányzat melletti ház még háborús nyomokat
tár elénk – az új városképről is láthatunk fotó-
kat az albumban. A virágos főutca régi, eklek-
tikus stílusa polgári jólét és ízlés szerint meg-
újult. Én csak a városképi Harangozó-palotát
hiányolom, képe több fotón látható. Tereink is
megújultak, parkosítva megszépültek. És több

a virágos zöld utca.
Az albumnak két főszereplője van, a pannon

környezet csodás természeti adottságaival és a
település lakói. A táj adottságait a szépséges, de
megrontott hegykoszorúval keretezett Tapol-
cai-medence biztosítja  és a közeli Balatonnal
temperálja az időjárását. is. Véd az állandó észa-
ki szelektől, tavaszt hoz, telet kerget. Erről a kö-
tet szépséges természetfotói árulkodnak. Váro-
sunk egyik fele az alatta rejtező, barlangoktől
átlyuggatott mésztufa lapon áll. Erről is láthatók
művészi felvételek. A mészkő lap széle alól, a
Templom-domb
mellett kristály-
tiszta karsztvíz
táplálja a kaszkád
rendszerű tavain-
kat. Látványuk
megejtő, ahogy
Tapolca-patakká
szelídülve sietnek
habjai a Nagy-
berken át a Bala-
tonba. A mostan-
ság kincsei után
híresebb nevén
Pelsóba.

Sajnos, élővi-
lágát az átgondolatlan rendezése és idegen faj
betelepítése megváltoztatta. Látható, lomha
nagytestű aranyhalak élnek a fürge csellék
helyén. Szerencsére az alsó Kistóban a régi élet
folytatódik. E terület rendezése emberi, pad-
jain élvezhető a természet nyugtató ereje. A
művészi tárgyak közt legszebbek a köztéri
szobraink, szintén jól dokumentálva.

E látnivalók között előkelő helyet foglalnak
el Marton Lászlónk remek köztéri szobrai,
amik többségéről művészi esti fotók is látha-

tók. Kapcsolatunk diákkori, majd baráti, hiszen
galériájában, nyolcvanadik évében köszönt-
hettem. Avattam köztéri szobrát, a Szomorú
történelmünket és írtam róluk ismertetőket. Ő
hihetetlenül nagy művész volt.

A kötet bőven kitér városunk művelődési
intézményeire is. Jó iskoláink vannak, sporto-
lóink számos nyereménnyel gazdagították a
Csermák utáni éveket. Tapolca volt egy idő-
ben nagy katonai központ is, amit sok képi
emlék idéz fel. Talán a fegyveres emlékek-
hez tartoznak az 56-os események áldozatai és

eseményei is,
amiket méltóan
ír le a kötet. 
A háborúban óvó-
helyként műkö-
dő barlangunk
ma idegenforgal-
mi látványosság,
kórházunk alatti
járatai légzőszer-
vi allergiás tüne-
tek gyógyítását
biztosítják, tisz-
ta, párás, pollen-
mentes levegő-
vel.

Felette a város új, korszerű szállodája, a
Pelion Hotel látható, jól dokumentálva építé-
szetét is bemutatja a kötet képsora.

Előttem a szép album. Lapozom, hogy a
fontosabb emlékképeket kiemelhessem, de rá
kell jönnöm, olyan gazdag képekkel igazolt,
tényleges kulturális eseményekben, hogy rövid
recenzióban töredéke sem emelhető ki. A szer-
zők munkáját nemcsak a képanyag rendkívüli
gazdagsága, a fotók professzionális szépsége
dicséri. Van rengeteg írásos dokumentum is,

ami az ábrázoltak  hitelességét bizonyítja, és ez
a szerzők valósághoz hű magatartásásának iga-
zolása is. Nagyon lesújtó lenne propagandisz-
tikus anyagokat látni és olvasni, hiszen a kötet
címében a történelem kiemelten jelen van.

És minő véletlen. Európa világra kiterjedő
kulturális hatásával foglakozva kaptam a köte-
tet recenzióra. Mnemosyne, Zeus lánya, a kilenc
múzsa anyja az emlékezet istennője és ők a hel-
lénizmus képviselői. Igen, az emlékezet kultu-
rális identitásunk biztosítéka. Ezt ma támogat-
ja az írás, a kép, a mozgókép és a televízió.
Bevallom, mindez jelen van e szép kiadvány-
ban, múzsák, képek, tájak, történetek és főleg
emberek. És alig bírok ezzel a rengeteg adattal,
ezért ajánlanám, tessék kézbe venni és lapoz-
gatni, mert arra való, emlékek felfrissítésére!
Mert jegyezzük meg, emlékeink adják szemé-
lyiségképünket és karakterünket. Csak emléke-
inkkel vagyunk önmagunkkal azonosak. És
talán valamikor egy lelkes tapolcai értelmiségi
a mi képünket is közzéteszi emlékező művében.

A kötet nagy formátumú, album. Címlapkép
kivételével hű mása elődjének. Ugróhátas táb-
lakötésű, de elhagyták a kötésnél a gerinc dom-
borítását. Ezért az ugróhát sima, rajta szépen
nyomott cím a szerzőkkel. Kiválóan besorakoz-
tatható a házikönyvtár kötetei közé. Oromsze-
gély / porfogó/ a helyén van, biztosított a kemény
táblakötés kihajtása, ami lényeges a lapozásnál.
Kiváló minőségű, bátran lapozható vastagabb
papírra nyomták, színes ofszet nyomással. Asz-
talon hevertetve szinte műtárgy, mert a könyvek-
nek saját esztétikai értékei is vannak.

A két kötet kiegészíti egymást, így adnak
még hűebb képet arról, amit Tapolcának nevez-
nek, amit lakóiról tudnunk illik, amivel – ne
legyünk szerények – dicsekedhetünk.                            

Dr. Sáry Gyula

Városunk mai és néhai lakói



Fekete ribiszke
Népies neve: ribizke, fekete ribizli.
A fekete ribiszke védett növény, Európá-

ban és Ázsiában honos. Áprilisban virágzik,
virágzata lecsüngő fürt, termése augusztusban
érik. Ízletes, C-vitaminban gazdag szörp és
lekvár készíthető belőle.

A fekete ribiszke cserje friss, egészséges, ép
leveleit gyűjtsük gyógyászati célra. Gyűjtési
ideje a tavaszi és a nyári hónapokra esik. Leve-
le flavonoidokat, procianidineket, illóolajat és
C-vitamint, gyümölcstermése a C-vitamin
mellett E- és B-vitamint, valamint karotint és
vasat is tartalmaz.

A népi gyógyászatban vizelethajtóként és
izzasztószerként, reumás megbetegedések,
elvétve hasmenés és szamárköhögés gyógyí-
tására alkalmazzák. A vitamindús gyümölcsök
forrázatát sokszor száj- és torokgyulladás ese-

tén öblögetésre használják, forró gyümölcsle-
vét pedig erősítő és ízjavító adalékként meg-
hűléses betegségek esetén.

Tea készítése: 2,5 dl vizet felforralunk, hoz-
záadunk 2 teáskanálnyi szárított levéldrogot,
hagyjuk állni 5-6 percig, majd leszűrjük. A
leveléből készült tea vizelethajtó hatású, de
fogyasztják magas vérnyomás, vesebaj esetén
is.

Magjának zsíros olaja gazdag gamma-lino-
lénsavban.

Nagy mennyiségben fogyasztva erős nyál-
kahártya irritációt válhat ki! Beszűkült vese-
funkció és korlátozott szívműködés által kivál-
tott ödémák kezelésére ne alkalmazzuk!

Érdekesség: A fekete ribiszke magja olyan
zsíros anyagot tartalmaz, amely nagyon hason-
lít az emberi bőrben találhatóhoz.

Folyt. köv. HL
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Felettünk a csillagok 86. rész
Rekord a Marson

Rekordot döntött a 10 éve a Marsot járó
Opportunity rover! Küldetése során 40 kilo-
métert tett meg, így ez a jármű tette meg
eddig a legnagyobb távot egy idegen égitest
felszínén.

Ez a teljesítmény különösen figyelemre
méltó annak tekintetében, hogy eredetileg alig
egyetlen kilométer megtételére tervezték.

Amennyiben az Opportunity teljesíti a
maratoni távot (42,2 km), akkor megközelíti
a következő, a kutatók által Maraton-völgy-

nek elnevezett célpontját. Szondák által vég-
zett megfigyelések szerint a Maraton-völgy
környezete agyagos ásványok lelőhelye lehet,
ahol a meredek lejtőkön egyértelműen meg-
figyelhető a különböző rétegek közötti kap-
csolat.

Az eddigi rekordot a szovjet Lunohod-2
tartotta, ami 1973. január 15-én landolt égi
kísérőnk, a Hold felszínén, és ott kevesebb
mint 5 hónap alatt 39 kilométert tett meg. 

Huszák László

Köztudottan szeretem és kedvelem az olasz
ízeket, ezért is készítettem el az alábbiakban
közölt étel kreációmat. 

Olaszországban, Pescarában voltam zsűri-
ként egy nemzetközi cukrász és tortadíszítő
versenyen, ahol ebédkor egy hústekercset szol-
gáltak fel. Nagyon megfogott az íze, és úgy
döntöttem a napokban, hogy megpróbálom
elkészíteni. Sajnos, nem találtam rá receptu-
rát még az olasz kollégák honlapjain sem, így
megpróbáltam a saját íz élményeim, és az
emlékezetemben megmaradt alapanyagok
után elkészíteni, és nevet adni eme fenséges
ételnek. Szerintem nagyon jól sikerült, és
nekem jobban ízlett, mint amit „Olaszban”
kaptam. Talán azért is, mert amikor elkészült
azonnal, feltálaltam! Szinte omlott a hús a
számba, karakteresebben érezhetőbb volt a
parmezán, és a fűszerek íze, mint olaszban, és
a pirult bacon a rásütött sajttal, na, nem foko-
zom tovább, szóval egyszerűen fergeteges
volt! Még annyit, hogy ha lehetséges, csak
olasz alapanyagokkal dolgozzunk, mert azok
adják meg igazán az eredeti ízvilágot. Szinte
minden nagyobb áruházban kaphatóak a para-
dicsom konzervek, sajtok, sonka, olaj, fűsze-
rek, tészták, stb… Az alapanyagok bemutatá-
sánál látható a képen, hogy közel 70% erede-
ti olasz anyagból dolgoztam. 

Hozzávalók (4 személyre): A hústekercs-
hez: 60 dkg darált hús, 2 gerezd fokhagyma, 1
egész tojás, só, őrölt bors, 1 mokkáskanál olasz
fűszerkeverék, 5+5 dkg parmezán jellegű
reszelt sajt (a hústekercsbe, és a rápirításhoz),

1 csomag kb. 20 dkg szeletelt bacon, kevés
olaj a sütéshez. A mártáshoz: 1 kis fej vörös-
hagyma, 8 dkg vaj, 4 dkg füstölt szalonna, 16
dkg sonka, 20 dkg gomba, 2 gerezd fokhagy-
ma, 1 kis doboz hámozott paradicsom, 1 doboz
vágott paradicsom, esetleg paradicsom püré
(ha szükséges), só, őröltbors, Al Pomodoro
fűszerkeverék (Paradicsom fűszer az olasz éte-
lekhez. A következőket tartalmazza: bazsali-
kom, fokhagyma, oregáno, lilahagyma, fűszer-
paprika, majoránna, rozmaring, és zsálya, azért
szeretem ezt a fűszerkeveréket használni, mert
fagyasztásos technológiával készül, és vetekszik
az íze a friss fűszerekével, és igazi Italian Style!)
Ízlés szerint cukor. Tészta: 40 dkg tetszés sze-
rint (penne, tagliatelle, makaróni, stb…) Tála-
láshoz: Friss bazsalikom, paradicsom, reszelt
sajt (parmezán jellegű).

Elkészítése: A darált húshoz hozzáadjuk a
fűszereket, a zúzott fokhagymát, tojást, sót, és
5 dkg sajtot, majd összekeverjük, egyforma
rudakat formázunk az összekevert húsból.
Egyesével baconba tekerjük, majd kiolajozott
tepsibe, esetleg hőálló tálba belerakjuk és 180
°C fokos légkeveréses sütőbe a vastagságtól
függően kb. 20-25 percig sütjük.

Amíg sül a tekercsünk addig elkészíthetjük
a mártást, és feltesszük a tésztavizet is.

Vajon kipirítjuk a vékony csíkokra szeletelt
szalonnát, majd hozzáadjuk a megtisztított
apróra vágott vöröshagymát. Amikor a hagy-
ma megpárolódott, akkor hozzáadjuk a meg-
mosott felszeletelt gombát, és a felcsíkozott
sonkát. Tovább pároljuk, majd fűszerezzük
sóval, borssal, fűszerkeverékkel, zúzott fok-
hagymával, és hozzáadjuk az áttört hámozott
és a cikkekre vágott paradicsomot (vagy
pürét). Jól összefőzzük, és a végén kedvünk-
re ízesítsük, igazi ízfokozóként játszik szere-
pet a cukor hozzáadása!

A sütőből kivett húsokra ráöntjük a mártás
felét, sajttal megszórjuk a tekercsek tetejét és
a sütőben összesütjük, és rápirítjuk a sajtot! 

Közben roppanósra (al dente) kifőzzük a
tésztát, majd a képen látható módon forrón
tálaljuk.            Halász János gasztronómus

www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Sajtos hústekercs olaszosan olyan milánói beütéssel 

az elgondolásom alapján

Gyógynövények 23. rész

Szólj, síp, szólj ! . . .
Légy önérzetes, öntudatos, de ne öntelt! – Amit én kiadok a kezemből, azért felelek, így

nyilatkoztak a jó mesterek. – Amit én aláírok, az hiteles, mondja a felelős lektor.
Fáradjunk, hogy szavunk, munkánk, magatartásunk megérdemelje az elismerést. – Mit

ér a nevem? – Régi diákok elismeréssel szólnak szigorú-jóságos tanáraikról, sportolók
edzőikről.

Magamat szóval nem dicsérhetem, de a munkám és a munkám eredménye igen!
Milyen nagyszerű, megbízható munkát végzett az a tímár és cipész, aki 1946-ban készí-

tette cipőmet, s ma sincs kitörve a bőre! Évtizedek óta ép, csak egy kicsit „összement”, mert
nem viselem. Dr. G.T.G.

A másodikos Józsika ritkán jár iskolába.
Anyuka: – Miért nem jársz mindig isko-

lába?
Józsika: – Mert messze van.
Anyuka: – Neked meg a harmadik osztály.

Pistike: – Hogyan esik a hó visszafelé?
– Sehogy.
– Mert az anya azt mondta, hogy vigyek
magammal télikabátot, hátha visszafelé esni
fog a hó.  Dr. Töreky László

Gyerekszáj

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Mohos Károly borbély- és fodrászmester

(Celldömölk, 1901. július 1. - Tapolca, 1974. november 14.)

Szülei Mohos Gyula fodrász és Béresi Ilonka. Az elemi iskolát Tapol-
cán, választott szakmája alapismereteit édesapja műhelyében sajátította
el. Kilenc éves korában szüleivel érkezett Tapolcára. 12 évesen már
sámlira állva borotvált. Férfi és női fodrászatra egyaránt képesítést, majd
mesterlevelet szerzett. Igyekezett követni a divatot és ezt rendszeresen

újsághirdetéseiben is hirdette. Az 1930-as évek elején pl. a Buby-frizurát ajánlotta hölgyvendé-
geinek. Családot Czenek Alojzia Erzsébettel alapított. Műhelye a háború végén porrá égett.
Ezután drogériát, illatszer üzletet nyitott. Boltjának államosítása után egy ideig a Hazafias Nép-
front titkára volt Tapolcán. Ezután a tapolcai 1. sz. Általános Iskola gondnoka lett. Közéleti mun-
kálkodását a kitartó tenni akarás és jobbító hevület jellemezte. Sok kisebb-nagyobb javaslatot,
tervezetet készített a község irányító testületei számára, amelyek megvalósításában maga is tevő-
legesen részt kívánt venni. Elvitathatatlan érdemei vannak, pl. a tapolcai középiskola létesítésé-
ben. 1947. október 4-én még eredménytelenül járt, de 1950. december 8-án tartott tanácsülésen
az ő indítványára készült az első hivatalos indítvány és határozat a tapolcai gimnázium létesíté-
sére. 1950. december 28-án a Községi Tanács mezőgazdasági, kereskedelmi és közellátási állan-
dó bizottság tagjává választották. A régi köztemetőben nyugszik.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Kedves Civil Szervezetek, Kedves Ismerő-
seink, Barátaink, Grillezést kedvelő csalá-
dok, Baráti Társaságok!

A Tanúhegyek Egyesülete Grillparty ver-
senyre hívja a civil szervezeteket, baráti társa-
ságokat és családjait augusztus 30-án 13 órai
kezdettel. Immár a második alkalommal ren-
dezzük meg Tapolcán a Petőfi Ligetben, ahol
az elmúlt évben igazán jól éreztük magunkat.
Jó volt együtt lenni, jó volt beszélgetni. 

Az előző év tapasztalata az, hogy minden-
ki tetszés szerinti alapanyagot grillez. Ter-
mészetesen minden alapanyagról és főzési
alkalmatosságról a csoportoknak kell gon-
doskodniuk. (A földön szabad tüzet rakni tilos
a Liget épségének megőrzése érdekében!)

Kérlek Benneteket, hogyha van kedvetek a
versenyen részt venni, úgy augusztus 1-ig erre

az e-mail címre hakane@euroweb.hu illetve a
06 30 9467 851 telefonszámon elérhettek. Jelez-
zetek vissza, hogy minél előbb a pontos infor-
mációkat el tudjuk juttatni az érdeklődőknek.

A tavalyi rendezvényünkön nagy sikert
aratott  a „LEGJOBB BARÁT” cím, amelyet
az idén  is szeretnénk átadni!

Ehhez persze a Ti segítségetekre is szük-
ség van. Jelentkezésetekkel együtt pár mon-
datban írjátok meg nekünk, hogy Ti kit jelöl-
nétek erre a címre. A grill versenyig három
tagú zsűri dönthesse el azt, hogy ünnepélyes
keretek között esetleg ő kaphassa a díjat!

Továbbá kérünk Benneteket, hogy ameny-
nyiben módotokban áll, úgy saját részre sör-
sátort hozzatok. Amennyiben ez nem áll ren-
delkezésetekre, írjátok meg jelentkezésetek-
kor. Makra Károly elnök

Meghívó

A városvédők országos táborának résztve-
vői a monostorapáti bencés monostor „tit-
kát” is kutatva vettek részt a július 13-a és
19-e közötti programsorozatban.

A táborozókat Tapolcán, a bázisállomáson
Császár László polgármester és Hárshegyi
József, monostorapáti polgármestere, valamint
Varga Károlyné, a szervező Tapolcai Városszé-
pítő Egyesület alelnöke köszöntötte.

A közel egy hét alatt a résztvevők nemcsak
a Szent Domonkos-kápolna tisztítását, rende-
zését, a régészeti leletek összegyűjtését vállal-
ták fel, de ismerkedtek Tapolcával és a környék
nevezetességeivel is. A felejthetetlen élményt
adó napokat tábortűz és a résztvevők rajzaiból
készült kiállítás zárta. NHE

Városvédők országos tábora

Hasznos információk az indulás előtt

Fotó: TVT



Két jelentős megméretés történt a tájfutók-
nál az elmúlt időszakban, s ezekről szép
helyezésekkel tértek haza a tapolcai tájfutók.

Hazánk egyik legjobb terepét, a 2002-es
Európa-bajnokságon debütált Uzsa melletti
Kecske-várat porolta le a Postás SE az idei
középtávú és váltó OB kedvéért.

A Tapolcai Honvéd SE-t nyolc versenyző
képviselte az első napi középtávú futamokon,
a második napon pedig két férfi váltót tudtak
kiállítani.

A versenyközpont egy laposabb és bozóto-
sabb terület közepén helyezkedett el, és már a
pályaadatokból is látszott, hogy a technikás,
csipkézett domborzatot nagyrészt csak a
középtávú futamokon fogják érinteni a ver-
senyzők, amiknek a rajtjába is több, mint 1,5
km-t lehetett melegíteni.Az első versenynapi
délelőtti, technikás selejtező megtréfált néhány
tapolcai indulót, de azért a legtöbben magabiz-
tosan jutottak be a délutáni döntőbe. A finálé
terepe kicsit bozótosabb volt, de technikailag

hozta az OB-tól elvárt szintet. Molnár Zoltán
magabiztosan nyerte el az F35-es korcsoport
aranyérmét, 3 perccel megelőzve a 2. helye-
zetett. A szintén tapolcai Vereszky 5 másod-
perccel szorult a dobogó alsó fokára. Vajda
Zsolt ötödik lett.A másnapi  váltóbajnokságon
a Tomcsányi Ford-Honvéd SE váltója Molnár
Zoltán-Molnár Attila és Vereszky Tibor össze-
állításban magabiztosan 17 perces előnnyel
nyert.

A Balaton-kupa rangsoroló tájékozódási
futóverseny július első hétvégéjén három hely-
színen került megrendezésre.

A prológ futam Zalaszentgrót belvárosában,
a második futam a döbröcei dombokon, a 3.
és 4. futam pedig Tapolcán bonyolódott.
Domán Fruzsina és Molnár Zoltán minden
futamot nyert, és így összetettben is első helyen
végeztek. Domán Gábor hazai pályán csak
második helyezést ért el a kategóriájában.
Zoboki Mihály és Balogh Zsombor 4. helye-
zést értek el.

2013-as tanulmányi és sportmunkájának
elismeréseként miniszteri elismerő oklevél-
ben részesült a Batsányi gimnázium tize-
dik osztályos tanulója, az Sz-L Bau Bala-
ton Vívóklub párbajtőrözője, Kalácska
Botond.

Lezajlott a „Magyarország jó tanulója- jó
sportolója 2013” pályázat, melynek keretében
Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere
Kalácska Botondot kiváló tanulmányi és sport-
eredményei alapján nyertes tanulónak értékel-
te, és az elismerés jeléül miniszteri oklevélben
részesítette.

Kalácska Botond már az általános iskolát is
kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta, s ezt a
szintet a gimnáziumban is megtartotta 9-ben
és 10-ben is. Országos tanulmányi versenyen
is eredményesen szerepelt kémiából.

Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub szorgalmas
és eredményes párbajtőrözője Szalay Gyöngyi

tanítványa. A tavalyelőtti és a tavalyi országos
diákolimpián csapatával első helyet szerzett,
így a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

Fotó: Antal

A győztes U-16-os csapat a Dán Kupán. Gratulálunk!

Gratulálunk, Botond!
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Rövid sporthírek, eredmények
STRANDKÉZILABDA:
A Borsodi nemzeti strandkézilabda-bajnok-
ság Alsóörsön rendezett ötödik kvalifikációs
tornáján a tapolcai színeket a Királylányok
csapata képviselte.  A 16 csapatot felvonulta-
tó női mezőnyben a tapolcaiak a negyedik
helyen végeztek, így jó eséllyel pályáznak az
augusztus 8-10-e között megrendezésre kerü-
lő balatonfüredi fináléba jutásra. 

LABDARÚGÁS:
Véget ért a női keresztpályás labdarúgó bajnok-
ság. A Tapolca csapata a bronzérmet szerezte meg.
A csoportban a legjobb góllövőnek járó címet
tapolcai hölgy érdemelte ki: Gyarmati Renáta.

SAKK:
Meggyőző tapolcai siker született a Hajdúbö-
szörményben megtartott országos korosz-
tályos rapid egyéni és csapatbajnokságon. 
A tapolcai sakkiskola egy aranyérmet, négy ezüs-
töt és egy bronzérmet szerzett. Eredmények:
A 8 év alatti lányok versenyén a győzelmet
Gaál Zsóka szerezte meg, hatodik helyen
végzett Bodó Boglárka. E korosztály fiú

mezőnyében Tóth Csongor harmadik, Kötél-
jártó Áron tizedik lett. A 10 év alatti lányok-
nál Juhász Judit ezüstérmet szerzett. Ugyan-
csak ezüstérmes lett a 14 év alattiaknál Érse-
ki Tamara és a 16 év alattiaknál Árvai Esz-
ter. A 14 alatti fúk versenyében Kaufmann
Péter az ötödik, Buzás Bertalan a hetedik
helyet szerezte meg.
A 14 év alattiak csapatversenyén (15 résztvevő
csapat) a Tapolca Rockwool VSE együttese
ezüstérmes lett, mindössze fél ponttal lemarad-
va a győztestől. Az ezüstérmes csapat tagjai vol-
tak: Kaufmann Péter, Buzás Bertalan, Szabó
Benjamin, Áts Márton, Érseki Tamara.

ELISMERÉST KAPTAK:
Gaál Zsókát, Kaufmann Pétert és Kaufmann
Kristófot, a Tapolca VSE eredményes fiatal
sakkozóit köszöntötték Ajkán a városházán.
Schwartz Béla polgármester és Utassy István,
az önkormányzat sportbizottságának elnöke
üdvözölte a tehetséges, közelmúltban szép
sakksikereket szállító ajkai fiatalokat, akik
ajándékcsomagot vehettek át teljesítményük
elismeréséül.  Az oldalt készítette: Antal Edit

Ismét szép sikerek futóinktól

A június 13-27. között a görögországi Kava-
lában rendezték a sakkvilágbajnokságot. A
balatonlellei országos bajnokságon hat
tapolcai állt dobogóra.

Az új tapolcai sakkcsillag, a mindössze 7 éves
Gaál Zsóka óriási sikert ért el a korosztályos
rapid és villám egyéni sakkvilágbajnokságon,
ahol 27 nemzet versenyzői ültek asztalhoz, és
mérették meg sakktudásukat. Zsóka mind a két
versenyszámban (rapid, villám) ezüstérmet szer-
zett a 9 év alattiak kategóriájában. A rapid ver-
senyen a 9 mérkőzésen szerzett 7 pontjával lett
ezüstérmes, míg az 5-5 perces villámversenyen
a 9 mérkőzésen 8 pontot begyűjtve nyerte el az
ezüstérmet. Felkészítői: Kosztolánczi Gyula

FIDE-mester, Istvándi Lajos nemzetközi mester
és Zsóka édesapja. A győztes mindkét verse-
nyen egy azerbajdzsáni kislány lett. A világbaj-
noki ezüstök után Zsóka remekelt a balatonlel-
lei országos versenyen, ahol a 8 év alattiak mező-
nyében aranyérmet szerzett. Gratulálunk! 

Gaál Zsóka aranyérme mellett Árvai Eszter
sem adta alább az aranynál a 16 év alattiaknál.
Az aranyérmeken kívül ezüst és bronzérmek is
termettek. Ezüstérmet nyert Bodó Boglárka (U-
8), Juhász Judit (U-10) és Érseki Tamara (U14),
bronzérmes lett Buzás Bertalan (U-14).

Balatonlellén a korcsoportos országos baj-
nokságon a tapolcai sakkiskola lett a legered-
ményesebb csapat az egész mezőnyt tekintve.

Gaál Zsóka két ezüstje

Június 28-án Zalaegerszegen, július 11-én
Veszprémben értek el első helyezést a Tapol-
ca VSE utánpótlás leány kézilabdásai.

A Zalaegerszegen rendezett utánpótlás leány
kézilabda tornán a Tapolca VSE leányai kupa-
győzelmet arattak. Az Egerszegi KK gárdáját
17:7 arányban győzték le nagyon magabizto-
san, majd  a Szentgotthárd együttesét küzdel-
mes csatában 20:19 arányban. A szervezők a
torna legjobb játékosának tapolcai lányt válasz-
tottak, Giczi Vivient.

Hosszú évek óta rendszeres résztvevői a
tapolcai lányok a Dán Kupa elnevezésű nem-
zetközi tornának. Az idei esztendőben két
lánycsapattal (U-16 és U-14) és egy U-14-es
fiúcsapattal nevezett a szakosztály a háromna-
pos versenysorozatra. A három csapat három

helyszínen (Alsóörs, Balatonfüred, Veszprém)
mérte össze tudását zömében dán csapattal.

A legjobb tapolcai eredményt az U-16-os
lányok érték el, akik tornagyőzelmet arattak.
Ebben a korosztályban egyetlen magyar csapat
nevezett, a Tapolca VSE, a többi mind dán volt. 

A győztes csapat tagjai voltak: Kondrák Sára,
Ruzsa Melissza, Giczi Vivien, Németh Benigna,
Janzsó Diána, Almás Vanda, Pupos Lili, Veress
Virág, Pálmai Dia. Az eredményhirdetésen a meg-
érdemelt kupa, a győztesnek járó érmek és pólók
átvétele után még egy meglepetés született. A
rendezők és a játékvezetők értékelése alapján a
legjobb kapus cím is tapolcaié lett, Kondrák Sáráé.

Az U-14-es lányok  a 10. helyen zártak a 15
csapatos mezőnyben, az U-14-es fiúk pedig
hetedikek lettek a 10 csapatból. 

A dobogó legmagasabb fokán 
a tapolcai kézilabdás lányok

Kalácska Botond Magyarország 
jó tanulója-jó sportolója

Fotó: Antal

Jelenleg a kazanyi világbajnokságon ver-
senyző Sz-L Bau Balaton Vívóklub kiváló
párbajtőrözője, Rédli András magas kato-
nai kitüntetésben részesült a közelmúltban.

Javában zajlik a kazanyi vívó világbajnok-
ság, ahol az újdonsült egyéni Európa-bajnok,
Rédli András egyéniben a nyolcaddöntőben

szenvedett egy tusos vereséget (4:3) a dél-
koreai Pak Jung Du-tól. Ezen a napon nem
érezte annyira a vívást, majd csapatban javít.

Nézzünk vissza a címben jelölt témára!
Budapesten, a Gerevich Aladár Sportcsar-

nokban Hende Csaba honvédelmi minisztertől
vehette át András a Szolgálati Érdemjel ezüst
fokozatát.

Mint tudjuk, az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
válogatott párbajtőrözője a tavalyi budapesti
rendezésű világbajnokságon a magyar csapat
tagjaként aranyérmes lett, az idén júniusban
pedig a Franciaországban rendezett Európa-
bajnokságon egyéniben aranyérmet szerzett. 

András 2014 februárjában elkezdte a kato-
nai szolgálatot, amelynek kezdetekor a Magyar
Honvédség tizennégyhetes alapkiképzésén vett
részt. Májusban esküt tett, főhadnagyi rendfo-
kozatot kapott, azóta a szentendrei MH Altisz-
ti Akadémia Mecséri János Kiképző Osztály
Katonai Testnevelési és Közelharc-módszerta-
ni Részlegének testnevelő tisztjeként szolgál. 

A világ-és Európa-bajnok sportoló úgy gon-
dolja, hogy az Európa-bajnoki sikerben igen
nagy szerepe volt  a honvédségnek, hiszen ami-
óta a katonai pályáját elkezdte, sportteljesítmé-
nye lényegesen kiegyenlítettebb lett, személye
pedig a páston fegyelmezettebb, koncentráltabb.
Gratulálunk! 

Rédli András katonai kitüntetése

Fotó: Antal
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A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály 

augusztusi túraterve

Augusztus 14. (csütörtök)
19:00 Ünnepélyes felvonulás (Hősök tere-
Fő tér-Kossuth utca-Kisfaludy utca-Köztár-
saság tér)
19:30 Mazsorett műsor Ajka
20:00 Megnyitó – Borverseny díjainak
átadása
Augusztus 15. (péntek)
Koncertek, ünnepi hangverseny
Augusztus 16. (szombat)
XVI. Tapolcai Kupa – Nemzetközi Nagy-
pályás Labdarúgótorna (Városi Sporttelep)
Augusztus 17. (vasárnap)
XVI. Tapolcai Pörköltfőző Verseny

Augusztus 18-19. (hétfő-kedd)
Koncertek, bemutatók
Augusztus 20. (szerda)
10:00 Ünnepi térzene a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekarral (Fő tér, Szentháromság-
szobor)
11:30 Kenyérszentelés, Ünnepi köszöntő
(Közreműködik: Batsányi Táncegyüttes)
18:00 Márió
20:00 Tapolcai Musical Színpad ünnepi
műsora
21:00 Tűzijáték

Violent Moon
22:00 Pál Dénes
Borait kínálja: Borbély Családi Pincészet,
Csobánci Bormanufaktúra, Effendy-Vin
Kft., Epermester Pincészet, Horváth Pince,
Lesencei Pupos Borház, Szent Antal Bor-
múzeum, Szent György Pince, Varga Pin-
cészet Badacsonyörs.

Programajánló
(Részletek a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét programjaiból)

Tíz esztendővel ezelőtt, 2004. június
4- én, nemzeti tragédiánk napján avat-
ták föl a Köztársaság téren a Triano-
ni Emlékhelyet. Utam során néhány
percre mindig megállok, ha időm
engedi, leülök… de a múlt fájó emlé-
kei mellett van egy másik oldala is az
éremnek.

Tapolca város méltóképpen emlékezik
történelmi eseményeinkre, illetve jelen
esetben a Trianoni Emlékhelyre, annak
környékére mindig nagy hangsúlyt fek-
tettek, fektetnek az illetékesek.

Ahogy fotónk is tanúskodik róla, ezút-
tal is nemzeti trikolorba „öltöztetett”
virágok díszítik az objektum környékét,
illeszkedve a hely történelmi hangulatá-
hoz. Pósa Lajos versének egy idézete jut
ilyenkor eszembe: „Aki magyar, nem tud
sehol boldog lenni!/Szép Magyarorszá-
got nem pótolja semmi!/Magyarnak szü-

lettem, magyar is maradok,/A hazáért
élek, ha kell, meg is halok!/Ringó böl-
csőm fáját magyar föld termette,/Kopor-
sóm fáját is magyar föld növelje!”

Dancs István

Észrevettük, szóvátesszük...

Májusi eső aranyat ér… és a júliusi?
Ugyanis 17-én este nem igazán voltak
kegyesek az égiek hozzánk. Ekkor nyitot-
ta kapuit a Tapolcai Nyár rendezvényso-
rozat. Az első fellépő formáció, a Fourtis-
simo Jazz Orchestra – Majsai Gáborral
kiegészülve – hiába reménykedett a szer-
vezőkkel együtt, a fellépésüket szó sze-
rint elmosta az eső.

Településünkön már több éves
múltra tekint vissza a Tapolcai Nyár
rendezvénysorozat. A zenés csütör-
tök estéknek helyszínéül szolgáló,
mediterrán hangulatú, festői kör-
nyezetben elterülő Malomtó fan-
tasztikus összhatást kölcsönöz a
műsoroknak. A szervezők gondos-
kodtak róla, hogy lehetőleg min-
den korosztály találjon ízlésének
megfelelő stílusú előadót. 

Sajnálhatjuk, hogy az 1993-ban
alakult, Nívó-díjas zenekart nem
hallhatta a tapolcai közönség, mert
minden fellépésükön magas színvo-
nalú műsorral lepik meg az érdek-
lődőket. 

Miután elállt az eső, a város
vezetése részéről Bognár Ferenc
önkormányzati képviselő köszön-

tötte a Víziszínpadról az egybegyűlteket,
majd átadta a terepet a népszerű énekesnő-
nek, Dér Heninek, aki már nem először
lépett föl Tapolcán.

Az énekesnő ezúttal is egy nagyszerű,
pörgős koncerttel lepte meg a kitartó közön-
ségét, felcsendült többek közt nagy slágere,
az „Ég veled” is. Dancs István

A szünidő hasznos eltöltése céljából a
helyi Gyermekjóléti Szolgálat idén is
tábort szervezett a nagycsaládosok gyer-
mekei számára.

Ennek egyik állomása volt július 10-én a
Tapolcai Rendőrkapitányság. A hozzánk láto-
gató 28 gyermek betekinthetett a rendőrség
hétköznapjaiba, munkájába. Megnézték és ki
is próbálták a rendőrautót és a rendőrmotort,
valamint bejárták a rendőrség épületét.

A látogatás vidám hangulatban telt. A gye-
rekek szívesen fogadták hasznos tanácsain-
kat a nyár veszélyeiről és a biztonságos köz-
lekedés szabályairól.

A program végeztével a kis lurkók baleset-
megelőzési ajándékokkal és egy, a kerékpá-
ros közlekedésről szóló kiadvánnyal indultak
vissza a táborba.    Nagy Judit sajtóreferens

Azok, akik a Kistó két partja között
feszülő kis fahídon átmennek, tapasztal-
hatják, hogy egyre több kis lakat kerül rá. 

Ezek a kis lakatok őrzik azoknak az emlé-
keit, akiket Tapolcának, ennek a dunántúli
kisvárosnak, és benne a csodálatos Tópart-

nak a szépsége megfogott.
A mára már szép hagyománnyá nemese-

dett gesztus pedig arra késztet bennünket,
tapolcaiakat, hogy hívó szeretettel várjuk
vissza mindazokat, akik ily módon is kife-
jezték tetszésüket. NHE

Égi áldással vette kezdetét 
a Tapolcai Nyár 2014

Betekintés a rendőrség munkájába

Tapolca visszavár

Fotó: Internet

Fotó: N. Horváth

Fotó: Nagy

Ez aztán a járgány!

Gyűlnek és gyűlnek a lakatok...

Fotó: Dancs

A Trianoni Emlékhely történelmi
hangulatához alakítva a növények
között is fellelhetők a nemzeti tri-
kolor színei

Fotó: Für


