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Elhunyt szeretteink
Első alkalommal tartottak fényünnepséget a tapolcai temetőben
Első alkalommal tartottak
úgynevezett fényünnepséget a régi tapolcai temető kápolnájában hétfőn, halottak alkalmából.
Kifejezetten a temető látogatói számára szervezte Péter atya és Balázs atya az
elhunytakért történő közös
imádkozást, amelyre - mint
az kiderült - komoly igény
mutatkozott. Sok tapolcai,
és távolabbról, az itt nyugvó
hozzátartozókhoz érkező látogató vett részt a temetőben első alkalommal, de
mindenképpen hagyományteremtő szándékkal megszervezett fényünnepségen.
A kápolnában az elhunytak
lelkéért imádkoztak közösen, majd este szentmisén a
templomban szintén. A hétfői halottak napját megelőzően, vasárnap a szokásos
miserend megtartásával zajlott a mindenszentek Tapolcán.
Péter atya lapunk
kérdésére elmondta, hogy az
emberekben nagy az igény
arra, hogy halottaikról méltó
módon
emlékezhessenek

Halottaikról emlékeztek meg a hozzátartozók a temetőkben
Fotó: Szijártó János
meg minden évben novem- elhunyt, de az üdvösséget zánkban a halottak napja fober másodikán.
még el nem nyert, a tisztító- kozatosan vált a katolikus
egyház ünnepnapjából, álA mindenszentek az üdvö- tűzben lévő hívekért.
zült lelkek emléknapja, Ezen a napon sokan útra kel- talános, felekezetektől fügamelyet a katolikus, keresz- nek, és felkeresik a közeli, getlenül, az elhunytakról vatény világ november elsején vagy egészen távoli teme- ló megemlékezés szép naptőkben nyugvó hozzátarto- jává. Tapolca mindkét temeünnepel.
A halottak napját mindig a zóik sírját, hogy gyertyát, tőjében rengeteg apró gyerkövetkező napon, novem- mécsest gyújtsanak elhunyt tyaláng jelezte, igazolta
(szj)
ber másodikán tartják az szeretteik emlékére. Ha- mindezt.

Érzékszervi
változások
Ha a ragadozó nem
jut zsákmányhoz, az
elhatalmasodó éhség
arányában egyre jobban figyel a részletekre. Kifinomul a hallása, a szaglása, élesebbé válik a látása.
Olyan dolgokat is észrevesz, amit jóllakottan nem is figyelt,
vagy ha érzékelt is,
nem tulajdonított neki
jelentőséget. Így vagyunk ezzel mi emberek is. Ha valamit
megvonnak
tőlünk
(étel, ital, pénz, hatalom), amit megszoktunk, mindjárt módosul a világlátásunk.
Kritikusan szemléljük
környezetünket, fennakadunk apró hibákon, észre veszünk
olyat, amit ugyan eddig is láttunk, de nem
volt annyira fontos. A
másik hibái megnőnek
szemünkben,
még akkor is, ha éppen ezeket követtük
el mi is korábban. Az
éhség nagy úr.
Szijártó János

Országos első helyezés
színes palettáján többek kö- A Bárdos iskola csapata
zött magyar várak felisme- (Sásdi András, Vadászi Vikrése, honvédelem, az aradi tor, Balta Bálint) lövészetvértanúk témaköre, tárgyfel- ben a 3. helyet, az elméleti
ismerés, bukóalakos légpus- versenyben az 1. helyet, és
kalövészet, betegszállítás, az összesített versenyben az
kötélhíd
(lajhármászás), 1. helyet szerezte meg.
gránáthajítás (célba és távol- (Írásunk folytatását a 2. olA Káptalanfüreden lebonyo- ságra (szerepelt). A tapolcai dalon Honvédelemből ötös!
lított megmérettetésen, az gyerekek kitettek magukért. címmel olvashatják) (szj)
ország különböző pontjairól
érkező közép- és általános
iskolai együttesek versenyeztek. Az esős, borongós
idő ellenére kifejezetten jó
hangulatú, izgalmas programban lehetett része mindenkinek. A diákoknak mintegy nyolc kilométert kellett
terepen, térkép alapján megtenniük időre, és közben a
kapott feladatokkal is meg
kellett birkózniuk. A szellemi és gyakorlati vetélkedés A tapolcai iskolások és kísérőik a honvédelmi versenyen
A tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskolából négy
csapat vett részt az Országos Ifjúsági Honvédelmi Versenyen, ahol a gyerekek szép eredményeket
értek el.

A szombati rendezvény középpontjában természetesen
a tökfaragás, lámpakészítés állt
Fotó: Archív

Töklámpást készítettek
Több családot, sok lakótelepi gyermeket mozgatott
meg a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület „Töklámpás napja”. A szombat
esti rendezvény középpontjában természetesen a tökfa-

ragás állt, ami az utána következő felvonulással együtt
egészen biztosan a helyi fiatalok kedvelt elfoglaltsága
ebben az időszakban. (Folytatás a 2. oldalon Közösségi
programok címmel).
(tl)
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Lovon érkezik
Szent Márton
a belvárosba
A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és a
Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesülete november 14-én, szombaton délután rendhagyó Szent Márton-napi kézműves udvart és
lampionos felvonulást szervez Tapolcán. A Templomdombon, a katolikus iskola
udvarán és épületében megrendezendő
programok
megelevenítik Szent Márton
példaadó életét és az alakjához kapcsolódó néphagyományokat. A katolikus
templomban tartott szentmise után sokrétű kézműves
foglalkozások várják a gyerekeket. A résztvevők lampionokat készíthetnek, részt
vehetnek a pajzs- és címerkészítő műhely, valamint a
libagyár munkájában is. A
belvárosi lampionos felvonulást maga Szent Márton
vezeti majd lovasként, jól ismert köpenyébe burkolózva,
akit a gyerekek saját készítésű lapionokkal követhetnek. A katolikus intézmény
és a Balaton-felvidéki Nagycsaládosok civil egyesületének páratlan összefogásából
létrejött ünnepségre várják
Tapolca apraját-nagyját.
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Döntések sora
ÜLÉS Több rendeletet is módosított a testület
Módosították az elismerő
címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló önkormányzati rendeletet a legutóbbi nyilvános
képviselő-testületi
ülésen.

A Tamási Áron Művelődési
Központ második emeleti
tanácstermében a résztvevők először meghallgathatták a polgármester és az alpolgármesterek beszámolóit
a fontosabb tárgyalásokról,
valamint a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.
A második napirendben foglalkoztak a képviselők az elismerő címek, helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelettel. Elsődlegesen a
díszpolgári és tiszteletbeli
polgári elismerő cím, mint
különálló kategória megszüntetésének igénye merült
fel, így a módosítás után
csak a díszpolgári cím adományozható. Ez alapján hatályát vesztik a rendeletben a
tiszteletbeli polgárra vonatkozó rendelkezések. További változtatásként bekerült a
rendeletbe, hogy a Tapolca
Városért kitüntetés és a
szakmai kitüntetések egy
A Wass Albert Könyvtár és személy, vagy közösség réMúzeum szervezésében november 5-én (csütörtök), 17
órakor kezdődik a 90 éve
született Marton László (Folytatás az 1. oldalról)
szobrászművész Emlékséta. Nem vallottak szégyent a taTalálkozó a múzeum épüle- polcai gyerekek az Országos
ténél, a séta végén a tóparti Ifjúsági Honvédelmi VerseMarton László Emlékmú- nyen.
zeumban filmvetítéssel idé- A Batsányi tagintézmény
zik fel Tapolca híres szülöt- együttesei is jól szerepeltek.
tét. Az esemény ideje alatt az A Bajner Márton, Gárdonyi
Emlékmúzeum ingyenesen Valentin, Kránitz Soma alkotta 1. csapat az elméleti
megtekinthető.
versenyen a második helyen
www.tapolcaiujsag.hu végzett. A László Dominik,
Sipos Ákos, Monostori BáFogadóórák a városházán:
lint összeállítású 2. csapat az

Marton László
Emlékséta

KÖZÉLET

INFORMÁCIÓ
Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:

A tapolcai képviselő-testület a legutóbbi nyilvános ülésen egy perces néma gyásszal emlékezett meg azokról
az elhunytakról, akik a közösséget szolgálták Fotó: szj.
szére többször is adományozhatóak. Ezt azért tartotta fontosnak a testület, mert
eddig ugyan a rendelet nem
zárta ki, de a gyakorlat az
volt, hogy, akik egyszer már
kaptak elismerést, még egyszer nem kaphatták meg.
Az egyes szakmai kitüntetések közül a közművelődésért és a nevelésügyért kitüntetés meghatározását bővítették, továbbá két új kitüntetés is bekerült a rendeletbe. Az egyik az év rendőre, a másik az év vállalkozása kitüntetés. Pontosították az elhunyt személy emlékére adott díszpolgári cím
esetén felavatandó emléktábla tartalmát, amelyen eddig nem szerepelt az adomá-

nyozott születési és halálozási évszáma.
A nyilvános ülésen foglalkoztak még az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításával,
a lapunkat is működtető Tapolcai Média Kft. támogatásával. Téma volt a Szász
Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola fenntartóváltásával kapcsolatos megállapodások elfogadása, a
Wass Albert Könyvtár és
Múzeum alapító okiratának
módosítása és az intézmény
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.
Döntött a testület közterület
elnevezéséről, és a Tapolca
név használatáról.
(szj)

Honvédelemből ötös! Közösségi
elméleti verseny 3. helyezését érte el, míg az összesítettben negyedikek lettek.
A Kazinczy tagintézmény
csapatának harmadik tagja
nem ment el, de a többiek Fazekas Marcell, Kranabet
Bence - becsülettel küzdöttek.
A gyerekeket Bajner Imre,
dr. Komjátiné Nyakó Györgyi és Krachun Éva pedagógusok (felkészítők) kísérték el Káptalanfüredre. (szj)

programok

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyesület gyakorta szervez rendezvényeket, ez
utóbbi is sikeres, már hagyománya van. Sárközi Szaniszló egyesületi elnök szerint azonban nem mindig
könnyű a tagokat és a helyieket
megmozgatni.
Papíron sok tagunk van, de
12-14 fő az, akivel, ha valamit szeretnénk, akkor meg
- Rig Lajos országgyűlési
tudjuk
valósítani. Karácsoképviselő minden hónap első
nyi, húsvéti rendezvényeink
csütörtökén (15.00-16.00 óra
között) a Tapolcai Közös Önmindig megtöltik a közöskormányzati Hivatal udvari taségi házunkat, persze van
nácstermében tart fogadóórát
aki csak az ingyen ételért,
- Kozma Henrik Alajos
italért jön, de aki valóban
alpolgármester
komolyan tesz közösségünNovember 9. 14.00-16.00
kért, az inkább ad, hoz, süDobó Zoltán polgármester
teményt,
bármit ha kell. ForNovember 16. 14.00-16.00
raltborfőző napunk is volt,
- Lévai József alpolgármester
(tl)
November 23. 14.00-16.00
A győztes csapat Karchun Évával és az egyik rendezővel nagyon jól sikerült.

Ughy Jenőné jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
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péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400
Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Benczik Zsolt
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete
8300 Tapolca, Kossuth u.2.
Tankerületi igazgató:
Tóth Mária
Tel: 87/687-478, e-mail:
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Családok szolgálatában
Újságunk hasábjain hétről
hétre a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
részegységeinek vezetőit,
fő tevékenységi köreit és terveit ismerhetik meg.
E heti számunkban Juhász Horváth Szilvia, a Házi segítségnyújtás vezető gondozója és
Majerné Gulácsi Tünde, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai vezetője mutatkozik be.
- 2015. július 1-e óta látom el a
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetését.
Ezt megelőzően 2010. április
óta családgondozóként dolgoztam ugyanitt. Viszonylag későn, 39 évesen jutottam el odáig, hogy megtaláljam azt a tevékenységet, amit teljes szívvel
és odaadással tudok végezni.
Addig teljesen elfoglalt a három gyermekünk nevelése, a
férjem vállalkozásának elindítása, szinten tartása. Meggyőződésem, hogy a megfelelő bizalom kiépítésével minden ember hajlandó és képes a pozitív
változásra. Ez az erős hit az
alapja az eddig végzett munkámnak, ez ad erőt, hogy az apró, kívülről talán láthatatlan, a
családok életében történt változásoknak örülni tudjak, és,

A tapolcai családsegítők igyekeznek jobbá tenni mások életét
hogy tovább inspiráljam őket a
magukhoz képest elérhető fejlődésre.
-Milyen feladatokat lát el a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat?
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül működő önálló szakmai egység. Szolgálatunkon belül két csoport működik, az egyik a családsegítő,
a másik a gyermekjóléti csoport.A családsegítő csoport
munkatársai segítséget nyújtanak a Tapolcán és Raposkán
élő, nehéz helyzetbe került
egyének és családok számára.
Célunk, hogy a vonzási körzetünkben hátrányos helyzetben

Heti Ötlet
Lenner Lászlóné
védőnő
A meséknek nagyon fontos
szerepe van a gyermek személyiségfejlődésében, az érzelmi intelligencia alakulásában. Nem mindegy azonban, hogy milyen formában
kapja! A nagyobb gyermeknek sem mindegy, hogy felolvassuk neki, vagy leültetjük a TV elé, hogy nézze a
mesefilmet. Ha egyedül nézi
a mesét, nincs kihez fordulnia a kérdéseivel. Már az
egészen kicsi csecsemőkre is
megnyugtatóan hat az anya
hangja (már az anyaméhben
megbarátkozott ezzel). A
mesélést - úgy, mint Kodály
véleménye szerint a zenei nevelést - már a születés előtt
kilenc hónappal kell kezdeni.
A bölcsődallal, a ringatás
öröme az énekkel kapcsolódik össze. Ennek a kapcsolatnak magas érzelmi töltete
van.
Örömet jelent úgy is, hogy a
csecsemő nem érti a szövegét. Két, három éves korban

egészség
környezet
közlekedés
informatika

nagyon szeretik hallani, ami
velük történt aznap. Imádják,
amikor a szülő találja ki a
mesét.
Dr. Kádár Annamária szerint
a 4-5 éves kor mérföldkő a
mesei érdeklődés szempontjából.
A gyermek már el tudja különíteni a valóság és a mese
elemeit. Azonosul a mesehőssel, szurkol neki, nem téveszti össze magát vele.
Gyermeklélektannal foglalkozó szakember szerint, ha a
gyermek érzelmileg rendben
van, nem jelent veszélyt 1-1
rajzfilm, amennyiben nem
túl hosszú és a szülővel átbeszélik a látottakat. Az olvasott mesét azonban semmi
nem pótolja! Akiknek mesélnek otthon, élénkebb a fantáziájuk jobb a rajzkészségük.
Kiemelném még a diafilmet,
melynek előnye, hogy állóképet lát a gyermek, elidőzhet egy-egy részletnél, vagy
visszakérdezhet.

élők életminőségét a lehetőségeinkhez képest javítsuk. Feladatunk a szociális és mentálhigiénés problémák, a krízishelyzetek megoldásában történő segítségnyújtás. A hozzánk
forduló személyek segítséget
kaphatnak szociális, hatósági
ügyeik intézésében. Anyagi nehézségekkel küzdők számára
felkutatjuk a pénzbeli, természetbeni, szociális támogatások
lehetőségeit. Szolgálatunknál
minden páros hónap harmadik
pénteki napján 10:00 - 12.00-ig
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi
Osztálya ingyenes jogi tanácsadást tart. A családokban, életközösségekben kialakult konf-

Fotó: Havasi Gábor

liktusok kezelésére egy fő mediátor (közvetítő) áll rendelkezésre. A családjukban fogyatékkal élő gyermeket, vagy már
felnőttet nevelő, gondozó szülők nehézségeik leküzdésében
segítséget kaphatnak munkatársunktól, aki végzett mentorszülő. A családsegítő szolgálat
munkatársai adományközvetítést is végeznek. Szívesen fogadunk ruha, bútor, háztartási
eszköz, játék, élelmiszer felajánlásokat, amelyeket igyekszünk a leginkább rászorulóknak eljuttatni. Szolgálatunk
egy kisebb alapterületű adományraktárt működtet, ahol
minden szerdán 8:00-16:00-ig
várjuk az érdeklődőket. A gyermekjóléti csoport munkatársai

a családjukban élő, testi, lelki,
erkölcsi, érzelmi veszélynek
kitett gyermekek gondozását
végzik. Célunk a veszélyeztetettség megelőzése, és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Minden gyermek
családban történő nevelésének
segítése terén vannak kötelezettségeink. A gyermekjóléti
családgondozó, tevékenységével támogatja a gyermeket az őt
veszélyeztető körülmények elhárításában, a személyisége
kedvező irányú fejlődésében.
Segíti a szülőket a gyermek
gondozásában,
ellátásának
megszervezésében, a családban
megjelenő működési zavarok
megszüntetésében. A gyermekeket érintő veszélyeztető körülmények mielőbbi észlelése
érdekében, a Gyermekjóléti
Szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet. Tagjai kötelesek írásbeli jelzéssel élni a
Gyermekjóléti Szolgálat felé,
ha valamely gyermekkel kapcsolatban, veszélyeztető körülményt tapasztalnak. A gyermekjóléti csoportunk munkatársai programokat szerveznek
a velünk kapcsolatban lévő
gyermekek számára szabad idő
hasznos eltöltésére, a bűnelkövetés megelőzésére. Feladatunk még válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása.
Ha bárkinek a vonzáskörzetünkben tudomása van egyedül,
hátrányos helyzetben élő
egyénről, családról, gyermekről, forduljon hozzánk bizalommal személyesen, telefonon, vagy emailben!
(hg)

Amatőr színjátszás könyvben
Az alkotóképesség megnyilvánulásának sokféle módja
van. Ezek között különleges
és egyedi helyet foglal el a
színjátszás, amelynek felszabadító öröme, katartikus
hatása, önbizalmat erősítő
szerepe, embert és jellemet
formáló ereje közismert.
Megsárgult fotók, szórólapok,
újságkivágások és nem utolsó
sorban családi legendáriumok
egész sora őrzi a tapolcai amatőr színjátszás több mint egy
évszázados történetét.
A Tapolcai Városszépítő Egyesület kiadásában hamarosan
megjelenő könyv arra vállalkozik, hogy ennek a küzdelmesen
szép történetnek a különböző
állomásait bemutassa. N. Horváth Erzsébet újságíró, helytörténész, a kötet szerzője több
mint negyed évszázados színházrendezői tapasztalattal a háta mögött látott hozzá a gyűjtőmunkához. Mint lapunknak
elmondta, fantasztikus kincsekre bukkant a kutatómunka
során. Találkozott olyan, világhírűvé lett művész nevével, aki
a helyi templomi kórusból indult útra, de Sárdy János énekes

Archív kép a Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című
művének 1994-es bemutatásáról. Pósalaky, az öreg vak úr
szerepében Tóth József, Nyilas Misi Coroiu Gábor. A színdarabot N. Horváth Erzsébet rendezte
is Tapolcán ismerkedett meg a tükrében arra is fény derül,
színjátszás alapjaival. A kötet- hogy milyen műfaji gazdagság
ben nemcsak az amatőr színját- jellemezte a helyi színkörök
szóknak kíván emléket állítani munkáját.
a szerző, de azoknak a rende- A kiadó és a szerző arra kér
zőknek is - köztük Marx Viktor- mindenkit, aki a helyi amatőr
nak, Cs. Varga Jánosnak -, akik színjátszásról dokumentuma társulatok megálmodói, lelkei mal, fotóval rendelkezik, juttassa el hozzájuk, hogy azokkal
és motorjai voltak.
A kötetben arról is szó lesz, gazdagítani tudják a kiadványt.
hogy Tapolca polgárai nemcsak A könyv annak a sorozatnak az
a nézőtérről buzdították hatal- ötödik kötete lesz, amelyben
mas vastapssal a színpadon ját- eddig Tapolca múltja és jelene,
szó gyermekeiket, szüleiket, a 100 éves kórház bemutatása
barátaikat, de színházpártoló megtörtént, illetve amelyben a
egyletek, alapítványok létreho- helyi mestereket, mesterségezásával is a nemes ügy mellé ket ismertető negyedik kötet
álltak. A visszaemlékezések idén decemberben megjelenik.

MAGAZIN

4 - TAPOLCAI ÚJSÁG

Rövid hírek
n A BATSÁNYI há-

zaspár zenei ízléséről,
kapcsolatukról, amely a
kor zenéjéhez fűzte őket
vajmi keveset tudhat az
átlag olvasó. Aki igazi
irodalmi,
történelmi
csemegére szomjazik,
az feltétlenül látogasson
el Németh István Péter
tapolcai költő, „A
Batsányi házaspár és a
zene” című előadására
november 12-én, 16
órakor. A Batsányi KörIrodalmi Szalon szóbanforgó előadásának a
VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központ ad helyet. (tl)
n HÉTFŐ esténként
19 órától Jó estét Tapolca! címmel élő, interaktív magazinműsorral jelentkezik városi televízió. A vendégektől a nézők is kérdezhetnek az
adás ideje alatt.

2015. NOVEMBER 5.

A legmélyebb érzések kötete
A téma az utcán hever,
ám csak kevesen veszszük fel azokat. Én megtettem és leírtam legbelsőbb érzéseimet - fogalmazott Holdudvar című
verseskötetének apropóján Horváth József a
Wass Albert könyvtárban
a napokban.
A közismert tapolcai költőnek a „Holdudvar” immár a
tizenharmadik kötete, de töretlen lelkesedését és késztetését, hogy szívének gondolatait a közönségnek is
átadja, az elmúlt másfél évtizednyi idő csak fokozta. A
vele készült interjú során,
így fogalmazott. - Ez évben
kétszer tapasztaltam meg a
szuper hold jelenségét, a
megébredések, visszaalvások során jöttek azok a képek, amelyek a verseskötet
címadó
költeményében
megjelentek, tudtam le kell

Horváth József legújabb verseit maga a költő, illetve
Dr. Görcsösné dr. Takáts Gizella mutatta be a Wass
Albert könyvtárban
Fotó: Töreky László
írnom ezeket a gondolatokat. Témáim a család, a természet, az elmúlás, de a napi
politika is. Ez utóbbiból az,
ami bánt, ami nem tetszik a
mai világban. Mindenki tudna írni, de nem mindenki veszi a bátorságot, hogy kiírja
legbelsőbb érzéseit magából, én megteszem - mondta

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

Lapterjesztés
Lapunk terjesztésével kapcsolatos észrevételeit a lenti
telefonszámon jelezheti:

06/20/358-3295

TAPOLCAI ÚJSÁG - 06/87/412-289

www.tapolcaiujsag.hu

el a nyugalmazott rendőrtisztből szenvedélyes írószemélyiséggé vált Horváth
József. Arra a kérdésünkre,
hogy kiket tart írói-, költői
példaképének azt válaszolta, hogy voltak, vannak mesterei, például a néhai Pintér
Tibor a veszprémi Váci Mihály irodalmi színpad ve-

zetője és a baráti kör; Hangodi László történész, Németh István Péter tapolcai
költőtárs. - 1997-98 óta írok,
úgy gondolom némileg petőfis stílusban, amelyen azt
értem, hogy a dallamos, nem
rafinált, egyszeri olvasásra
is értelmezhető költészetet
gyakorlom. Nem kedvelem
a bonyolultságot, szépen,
jól, magyarul szeretek írni
egy olyan korban, amelyben
Lőrincze Lajos biztosan forog a sírjában- vallja.
A könyvbemutató mintegy
félszáz fős közönségét és az
új kötettel, friss olvasmánnyal jelentkező írót Décsey Sándor könyvtárigazgató köszöntötte. A költő
Dr. Görcsösné dr. Takáts
Gizellával beszélgetve ismertette meg a jelenlévőkkel a Holdudvar múltba révedő, de mindenképpen a
szeretet hangján megszólaló
költeményeit.
(tl)
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ÉV VÉGI AKCIÓ!

20-50%
KEDVEZMÉNY
HIRDETÉSEINKBŐL!
- 20%
- 50%
- 50%

A Tapolcai Újságban feladott minden keretes hirdetésre 20%
kedvezményt adunk az év utolsó két hónapjában! Ráadásként az
újságban feladott hiretések a Városi TV képújságában is
megjelennek, természetesen ingyen!

ÚJ!

Önálló, kedvező tarifák a Tapolcai Újságban a családi (névnap,
szülinap, évforduló, születés, stb.) hirdetésekre, továbbá
gyászjelentésre, köszönetnyilvánításra!

A Városi TV-ben sugárzott 30 másodpercnél nem hosszabb
reklámfilmek 50%-os kedvezménnyel rendelhetők meg!
A képújságában minden hirdetést 50%-os kedvezménnyel adunk
a jelzett időszakban!
A hétfő esti élő TV-adás alatt futó reklámcsík szintén féláron!

ÜZLETI APRÓ!
Az akció 2015. november 1. és 2015. december 17. közötti megjelenésre érvényes!

Hívja
Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
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olvasóink írták - olvasóink írták - olvasóink írták

„Igazi kincsre leltem a temetőben”

H

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
november 5 - 11.
csütörtök – szerda
5 - 6. csütörtök - péntek
14:00 1000,-Ft
8 – 11. vasárnap - szerda
Macbeth
Színes, szinkronizáltangolamerikai film
Hossz: 113 perc
Rendező: Justin Kurzel
5 - 6. csütörtök – péntek
16:00 1200,-Ft
7. szombat 17:00
8 -11. vasárnap – szerda
16:00
A kis herceg 3D
Színes, szinkronizált francia
animációs fantasy
Hossz: 108 perc
Rendező: Mark Osborne
5 - 6. csütörtök – péntek
18:00 1000,-Ft
7. szombat 19:00
8 – 11. vasárnap – szerda
18:00
007 Spectre – A fantom
visszatér
Színes, szinkronizált angolamerikai akció-thriller
Hossz: 150 perc
Rendező: Rob Letterman
5 – 6. csütörtök – péntek
20:30 1200,-Ft
7. szombat 21:30
8 – 11. vasárnap – szerda
20:30
Libabőr 3D
Színes, szinkronizált
amerikai akció-kalandfilm
Hossz: 103 perc
Rendező: Rob Letterman

elytörténettel foglalkozó
barátom
sugalmazta, sétáljak nyitott szemmel temetőnk déli felében, kincset fogok találni. Tudom kincseket szoktak elásni, de a szavai szerint nem föld alatt kell
kutakodnom, nagyon is látható a kincs. És ha rálelek is,
legyek diszkrét. Hát a napsütésben ezért járok a sírok
között. Nyolcvan éven túli
orvos mélyen eltűnődve észleli, telve van temetőnk tapolcaiakkal, akiket személyesen ismertünk. Nini, ovális üveges keretből éppen
egy diákkori kislány mosolyog rám, egy sírkőről. De
biztosan nem ő lenne a beígért kincs. Egyszerre csak
földbe gyökerezik a lábam.
Közel megyek a látottakhoz.
Gyermeksírra lelek, de sírkövén nem látok nevet, évszámot, csak egy szépen, kőből faragott kisgyermek-figurát. Annyira szép, annyira
lenyűgöző megjelenítése,
hogy azonnal súgja egy belső hang, rátaláltál. Műalkotás, csak teherség alkothatta.

Szobor a kisfiú emlékére
A figurácska néhány éves fiúcskát ábrázol, korának
megfelelő lenge öltözetben.
Gödrös lábacskáin áll, semmi nem utal bajra!
De a halál komorsága is hiányzik arcáról. Mosolyog és
azonnal Vörösmarty nagyszerű költeménye zendül
meg bennem, ”A Kis gyermek halálára.” Ez a mosolygós fiúcska meghalt,
mielőtt élete szárbaszökkent
volna. De milyen halált
osztott ki rá a kérlelhetetlen

sors? ”Múlásod könnyű volt
és tiszta, mint, Az égbe viszszareppenő sugáré?” Nem,
mosolya megtévesztő. Borzalmas halála volt, e kellemmel, szépen mosolygó kisfiúcska, halálos baleset szörnyű kínjai közt végezte be
rövid életét. Szappanfőzés
forró lúgjába esett és testfelületének nagy része kellett leégjen, hogy áldozatul
essen szerencsétlenségének.
Mert belehalt.
Megkaptam N. Horváth Erzsébet Tapolca múltjáról
összegyűjtött képeit és abban találtam egy kis fotográfiát a fiatal, kezdő művész
barátomról, Marton Lászlóról. Házuk udvarán, nyári
melegben, mert inget éppen
nem visel, farag egy nagy
mészkő tömböt, amin már
emlékmű rendeltetésének
nyomai rajta vannak.
A kor, a körülmények, a szituáció és a nagyszámú információ azt mondatja, hogy
éppen az előtt a szobormű
előtt állok, mely anonim emléket állít egy régmúlt tragédiának. Ami műalkotást

Hirdetés

A hirdetések tartalmáért
a kiadó nem
vállal felelősséget!

2015. november 19-én 18 órai kezdettel

Dr. Korzenszky Richárd
OSB perjel a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója
a tapolcai Boldog Özséb Alapítvány szervezésében,
a szerzetesek éve kapcsán előadást tart a
Bencés Rendről a Tapolcai Nagyboldogasszony
Római katolikus Általános Iskolában.

szült.
Marton László korunk és
szülővárosának akkora, és
egyre jobban értékelt képzőművésze, akit ugyan elég későn, jutalmaztak meg a többszörösen kiérdemelt Kossuth-díjjal. Életműve tanárának, Pátzaj Pálnak és példaképeinek, a francia Rodinnak és Maillolnak az artisztikumát folytatja, mely a
modern kor szobrászatának
figuratív, mégis új értékeket
teremtő eszménye. Amikor a
fellelhető kincset kerestem
és megtaláltam, arra gondoltam, László néhány kallódó
művének nyomába eredek,
hogy megismertessem értékükkel az olvasókat.
A talált műnek bár ismerem,
mégis őrzöm anonimitását,
mert név nélkül is kifejez
egy tragédiát és annak művészi nagyságát megőrző
tényt. Ez a szobor mindenképpen védelmet érdemel,
Tapolca kincse!
Dr. Sáry Gyula, Tapolca
Hirdetés
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Egy héten belül
a két legerősebb FOCI Az öregfiúk nem szereztek pontot otthon
teljesítményt
ellenfél a pályán Felemás
mutat a megyei IV. osztály
A múlt heti 0:5-s veresé- déli csoportjában szerepget követően sajnos ismét lő Tapolcai Öregfiúk FC
nagyarányú gólkülönb- eredménylistája.
séggel nyert az ellenfél.
Mindenszentek napján, a taA TIAC, a második Úrkúttal bellát vezető Sümegprága
csapott össze. Az első gólra együttesét fogadták a tapolalig egy percet kellett várni. caiak. A hajtós, lendületes
Tüske Marcell kapott egy jó 0:0-s félidőt követően, az ötlabdát, melyet védhetetlenül venegyedik percben Viski
lőtt a vendégcsapat kapujá- László góljával megszerezba. Ekkor felcsillant a re- ték a vezetést az Öregfiúk.
mény, azonban gyorsan el is Sokáig azonban nem tartott
illant. A gólerős Korpos Ti- az öröm, mivel a vendégek
bor az ötödik percben csereként beálló „tízese” a
egyenlített, majd még kettőt hatvannyolcadik percben
rúgott, így 1:3-mal fordultak egyenlített. A sokszor kérdéa csapatok. A jó játékvezetés ses esetekben, ütközésekben
mellett zajló küzdelem me- a játékvezető a tapolcai csanetét nem sikerült a pat kárára döntött és büntetapolcaiaknak megváltoz- tett. A mérkőzésen összesen
tatni, még egy gólt kaptak, hat sárga lapot osztott a haamit Marton Gábor jegyzett, zai oldalra, míg a vendégek
így a végeredmény 1:4 lett. két figyelmeztetést kaptak.
A sportszerű mérkőzést kö- A pattanásig feszült, indulavetően a hazai együttes toktól sem mentes végjáték
visszacsúszott az utolsó utolsó percében tizenegyeselőtti helyre. November 7-én hez jutottak a listavezetők,
a hatodik helyen szereplő amit a kilencvenharmadik
Várpalotát fogadják, a percben gólra is váltottak, a
meccs 13:30 – kor kezdődik tapolcaiak csapatkapitányát
a Sporttelepen.
(hg) pedig piros lappal az öltöző-

Hajtós, jó iramú mérkőzésen szerezte meg a három
pontot a vendég gárda Tapolcán
Fotó: Havasi Gábor
be küldte a bíró, így a végeredmény 1:2. A TÖFC kilenc mérkőzést játszott eddig, ebből háromszor kikapott, négy döntetlent játszott
és csupán kétszer tudott
győzni, akkor viszont nagy
gólkülönbséggel, így a tizenkét csapatos tabella nyolcadik helyén áll. Következő

mérkőzésüket ismét hazai
pályán játsszák, amikor is
városi rangadóra kerül sor,
az újjáalakult Diszel SE- vel,
akik a tizedik helyen tanyáznak. Több szempontból is
érdekesnek ígérkezik a rangadó, melyre november 8-án
10 órakor kerül sor a Városi
Sporttelepen.
(hg)

Kosarasok győzelme
Jól kezdték a tapolcai kosaras palánták az országos szereplést az 5. régió
Kenguru bajnokságában,
ahol számos nagy múltú
kosárlabda klub utánpótlás csapata ellen mérhetik
össze tudásukat.
- A Tapolcai Sárkányok először a Szombathelyi Kosárlabda Akadémia utánpótlás
csapatát győzték le, 20:87
arányban, a Tapolcai Tigrisek pedig a Zala Volán kenguru csapata ellen diadalmaskodtak 33:59-re a szombathelyi tornán. Majd mindkét gárda fordulatokban gazdag, izgalmas végjátékú házi

döntőt játszott egymással,
melynek eredménye 42:42
lett, itt a helyezés eldöntésében a félidőben bedobott
több büntető dobás döntött,
így az aranyérem a Sárkányok birtokába került. A forduló legeredményesebb fiú
játékosa Papp Botond 34, a
legeredményesebb leány játékosa pedig Molnár Dóra
lett 30 ponttal. A mérkőzéseken a Tapolca Sárkányok
23, a Tapolcai Tigrisek csapat pedig 20 büntető dobást
értékesített összesen. A csapatok sikeres felkészülését
Molnár Lajos, Kovács Kristóf és Németh Katalin edzők
irányították.
(hg)

A tapolcai kosaras palánták szépen szerepeltek

Bányai Botond, Nagy Dávid, idősebb és ifjabb Andrásfi Tibor, valamint Farkas Csaba a klagenfurti aranycsapata

Aranycsapat született
Remek eredményt ért el
az ausztriai Klagenfurtban rendezett egyéni és
csapat európai körversenyen a kadet párbajtőr
korosztály.
- A hatalmas mezőnyben,
ahol két fegyvernemben
összesen 450 egyéni és 65
csapat indult a világ minden
tájáról, kiemelkedő eredményeket értek el a magyarok.
Farkas Csaba, az SZL-BAU
Balaton Vívó-klub tehetséges ifjú versenyzője a kilencedik helyen végzett
egyéniben. A legjobb hatvannégy közé jutásért, svájci
vívót győzött le 15:8-ra,
majd az ausztrál Sells ellen

diadalmaskodott 15:5-re. A
tizenhat között orosz ellenfelét múlta felül, a nyolcad
döntőben
honfitársától,
Andrásfitól szenvedett 8:15s vereséget, így a kilencedik
helyen végzett. Andrásfi
döntőig menetelt, ahol az
amerikai Griffith állította
meg. Farkas csapatban egy
célért küzdött legyőzőjével.
Törökországot, az Egyesült
Államokat, Görögországot
könnyen verték, majd a döntőben egy tussal (45:44)
hozták el az aranyat a lengyelek elől. Az aranycsapat
tagjai: Andrásfi Tibor, Bányai Botond, Farkas Csaba,
Nagy Dávid. Csaba edzője,
Borosné Eitner Kinga. (hg)
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Rövid hírek
n PÁRBAJTŐR

Fantasztikus teljesítményt nyújtott Siklósi
Gergely a finnországi
junior Világkupa versenyen. Gergő a döntőig
menetelt, ahol csupán
egyetlen tussal maradt
alul az osztrák Mahringer ellen. A Turkuban
rendezett, közel száznyolcvan párbajtőrözőt
felvonultató versenyen
öt győzelemmel és egy
vereséggel jutott a fináléba. Az erős mezőnyben kiemelkedő az
ezüstérem, és az is
örömre ad okot, hogy a
legjobb nyolc között
rajta kívül három magyar sportember volt. A
válogatott edzője, az
SZL Bau Balaton vívóklub vezetője, Borosné
Eitner Kinga volt. (hg)
SAKK - NBI/B-s
sakkcsapatunk
szép
eredménnyel rajtolt a
csapatbajnokságban. A
Tapolca Rockwool VSE
a Komlói BSKval
7,5:4,5-et játszott, s ezzel a magabiztos győzelemmel a tapolcai
együttes a nyolcadik helyen áll, tizenhat ponttal.
(hg)
n

n PÁRBAJTŐR
Nem sikerült jól szerepelni a berni Világkupán a tapolcaiakkal
erősített magyar férfi
párbajtőr válogatottnak,
amely az olimpiai részvételért harcol. Csapatunk csupán a tizenegyedik helyen végzett a
svájci versenyen. Magabiztosan,
45:29-re
verték Üzbegisztánt, a
nyolcad döntőben azonban 35:36-ra alulmaradtak a csehekkel szemben. A folytatásban Japánt legyőztük, azonban Svájctól kikaptunk.
A Boczkó Gábor, Rédli
András, Imre Géza és
Somfai Péter alkotta
csapatnak még nem
úszott el az esélye, hogy
kijussanak Rióba. A balatonosok közül ugyanezen versenyen egyéniben, Siklósi Gergely a
64., Rédli András a 76.,
File Mátyás a 80.,
Hanczvikkel Márk pedig a 98. helyezést
szerezte meg.
(hg)
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Követ dobáló darvak
Dr. Csernai Balázs atya,
Sárközi Szaniszlóval és
Benedek Lászlóval az
egyesület minapi rendezvényén Fotó: Töreky László

Beszélgetés
az atyával
A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület hívő
tagjai számára szervezet
meghitt beszélgetést. Dr.
Csernai Balázs atya volt a
meghívott előadó.
A közösségi program apropóját a Mindenszentek ünnepe, illetve a Halottak Napja adta. Sárközi Szaniszló, az
egyesület vezetője lapunknak elmondta, hogy jó néhány tagjuk hívő, rendszeres
templomba járó, így felmerült az igény, hogy helyi
egyházi
személyiségek
klubkeretek között is találkozhassanak a tagsággal.
- Jó a kapcsolat Balázs atyával, aki szívesen jön rendezvényeinkre - fogalmazott.
Benedek László az egyesület
tagja. Ehhez hozzátette,
hogy a húsvéti, karácsonyi
események vonzzák leginkább a tagokat, azok, amelyekben a gyermekek, a családok számára sokat jelentenek. Csernai Balázs atya
lapunknak elmondta, nagyon jó lehetőségnek tartja,
hogy viszonylag családias
körben is tud beszélgetni a
hívőkkel, lelki támaszra
szomjas emberekkel, hiszen, amint fogalmazott,
emberi kapcsolatok tudnak
épülni és ennél hasznosabb
dolog nincs”. A két fontos
egyházi ünnepről, azok üzenetéről pedig így beszélt: a
Mindenszentek és Halottak
napja annak megtapasztalása is, hogy mennyi fájdalom
és veszteség ért bennünket.
Az egyház arra hív, hogy a
remény felől szemléljük az
elmúlást. Ünnepeljük azokat
szenteket, akik eljutottak a
mennyei dicsőségbe és azt,
hogy mi is meghívót kaptunk ugyanoda. Ha a beteljesedés felől nézzük a Halottak napját, akkor imádkozunk halottainkért, hogy
megérkezhessenek
oda,
ahova mi is készülünk. (tl)

A darvak a gólyánál is nagyobb, impozáns megjelenésű madarak. Mostanában érkeztek meg
északról, különleges szokásaik is vannak, például
köveket dobálnak a magasba.
A jelenséget a Hortobágyi
Nemzeti Park területén, Balmazújváros térségében örökítette meg Pálinkás Gábor
természetfotós, akiről lapunk egy korábbi számában
már írtunk a Tapolcai-medence hihehetetlenül gazdag
madárállománya kapcsán.
Annyit mindenképpen érdemes tudni róla, hogy térségünk vízivilágában előforduló, nagytestű madarak elhivatott és sikeres fotósa.
Lapunknak elmondta, régi
vágya volt, hogy egy kirándulás erejéig a Hortobágyon
mostanában
viszonylag
nagy számban érkező darumadarak életét megörökíthesse. - Rendkívül óvatos,
nehezen megközelíthető és
fotózható madár a daru, természetes viszonyok között,
mindössze hatvan méterre
sikerült a közelükbe férkőz-

A darvak játékból tereptárgyakat dobálnak a magasba

Fotó: Pálinkás Gábor

állva alszanak, halastavakban vagy belvizes, mocsaras
részeken tudnak biztonságosan pihenni. A területre
egyébként a learatott kukorica maradványai vonzották
őket. Csodálatos látványt
nyújtottak, ahogy táncoltak,
játszottak egymással, pedig
ez nem is április, a nász időszaka számukra, csak egy
hónap a sokból. A szakirodalom szerint pusztán játékból köveket dobálnak a ma-

gasba, én ezt kukoricacsővel, csutkával láttam. A kedves jelenséget szerencsére
néhány fotón sikerült megörökítenem.
A faj egyébként szerepel a
Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján, de
még mint nem veszélyeztetett.
Európában sebezhető fajként tartják nyilván, itthon
védett, eszmei értéke ötvenezer forint.
(tl)

Házasságkötés

Gólyahírek

2015.szeptember 26.
Dormány Balázs József
és Kersner Noémi
2015. október 6.
Csom Gábor és
Bognár Mária Anna
2015. október 24.
Sándor Eszter
és Tóth Roland
2015. október 26.
Gerencsér Tamás
és Kondrák Zsófia
2015. október 26.
Bagin György és Illés Ilona

Kedves nénik és bácsik!
Örömmel jelentem be,
hogy 2015 október 30-án
megérkeztem. Szüleim
Bogdánné Tamási Zsófia
és Bogdán Dániel, engem
Bogdán Gréta Eszternek
hívnak. Magasságom 57
centiméter, súlyom 3750
gramm. Anyukám és én is
jól vagyunk!

nöm. Hasonló nehézségi
fok, mintha réti sast szeretnénk fényképezni - árulta el.
- Álcahálóval sikerült csak
láthatatlannak maradnom
számukra, majd hosszú órák
kitartó várakozása egy apró
hordozható székben, ez a
minimum amit ki kell bírnia
a fotósnak. Ezek a madarak
nem ragadozók, így nagyon
figyelnek, nehogy ellenségeik prédájává váljanak.
Például leginkább vízben

SZEM - PONT
Előző lapszámunkban (október 29.) írtunk a Nagyköz utca 7. számú társasház déli oldalán található „Mindkét
irányból behajtani tilos!” közúti jelzőtábla szomorú sorsáról.
Szem-Pont rovatunkban természetesen a pozitív észrevételeknek is helyt adunk és örülünk, ha beszámolhatunk
róla. Így történik ez most is.
A fentiekben említett közúti jelzőtáblát október 30-án
helyreállították, így újra képes betölteni a szerepét, figyelmeztetni a gépjárművezetőket arra, hogy mindkét
irányból behajtani tilos!
(di)

Továbbra is keressük a
legfinomabb süteményeket, hétről hétre!
Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen
osztana meg másokkal
lapunk hasábjain, azt
kérjük küldje el e-mailban elektronikus címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

A tábla október harmincadikán visszakerült eredeti
helyére a Nagyköz utcában
Fotó: Dancs István

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 40 - 46/db
Burgonya: 140-160 Ft/kg
Sárgarépa: 220 Ft/kg
Zeller: 220 Ft/kg
Vöröshagyma: 190 Ft/kg
Vöröskáposzta: 280 Ft/kg
Karalábé: 150 Ft/kg
Paprika: 400 Ft/kg
Paradicsom: 680 Ft/kg
Uborka: 450-530 Ft/kg
Körte: 300-350 Ft/kg
Naspolya: 250 Ft/kg
Szőlő: 500 Ft/kg
Kiwi: 350 Ft/kg
Citrom: 460 Ft/kg
Banán: 400 Ft/kg

