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Városunk kitüntetettjei

A járványveszély miatt idén tavasszal elmaradt a Tapolca Város Napja rendezvény és az ahhoz szorosan kötődő
városi kitüntetések átadása. A közelmúltban pótolta a biztonságra törekvés szülte korábbi elmaradást a város.
Fotónkon Kertész Károly és hitvese a frissen átvett díszpolgárságot igazoló oklevéllel ... Cikkünk a 4. oldalon
Átadták a város kitüntetéseit címmel...
Fotó: sg

19. SZÁM

7. oldal
A vakcina
Egy online áruház friss
kutatásában azt vizsgálta, mennyire tartanak a
magyarok a koronavírus
második hullámától. A
válaszadók kétharmada az
akadozó egészségügyi ellátástól és a rendelőintézetek
bezárásától fél, a kijárási
tilalom és a munkahelyek
időleges bezárása a válaszadók közel felét aggasztja.
A félelmeket ugyanakkor
egy másik félelem űbereli,
hiszen az oltóanyag beadását csak a negyedük
kérné, 40 százalék biztosra mondta, hogy nem
adatna be magának egy új
vakcinát. Jelenleg mintegy
másfélszáz különféle koronavírus elleni oltóanyag
fejlesztése, illetve tesztelése zajlik a világban, ezektől várjuk a megoldást.
Ha komolyan vesszük
egy, (az egészségiparban
egyébként nem érdekelt)
webáruház saját kutatását,
akkor egy érdekes társadalmi jelenséggel kell
szembenézniük a leendő
gyártóknak, forgalmazóknak: ez pedig a gyógyszeripar és a védőoltások iránti bizalom megroppanása.
Egy valóban jó vakcina
ezért rögtön gyógyírt jelenthetne két bajra is.
/Töreky László/

Megnyílt a Sport-és Egészségközpont
Sport- és Egészségközpont nyílt a Halápi
úton, csúcskategóriás
edzőgépekkel,
szakemberek által nyújtott
szolgáltatásokkal.

Lampert Miklós tulajdonos és Dobó Zoltán polgármester az egészségközpont ünnepélyes megnyitóján Fotó: hg

Közel 1000 négyzetméteren várják a sportolás szerelmeseit Tapolca
legújabb edzőtermében,
mely a legmodernebb,
minden igényt kielégítő
gépparkjával a napok-

ban nyitotta meg kapuit.
A hatalmas térben, az

Minden igényt
kielégítő,
csúcskategóriás
gépek a jó
kondíció
szolgálatában
alap kondicionáló gépek
mellett megtalálhatók a

különböző testrészekre,
izomcsoportokra specializálódott eszközök is.
Testépítők,
sportszakemberek, személyi edzők
segítenek a legnagyobb
hatásfok elérése érdekében. Crossfit, spinning,
köredzés, karate, gyógytorna és pilates is helyet
kapott a központ termeiben. Emellett kozmetikus és masszőr várja a
frissülni vágyókat. /hg/
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Intézkedések, jegyfoglalási Közösségi teret építenek
Egy tavalyi utcafóru- ti, segíti majd a környező
szabályok változása
mon vetődött fel az öt- utcák lakóinak kényelA kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel a Belvárosi Közösségi
Ház- Mozi új látogatási
szabályokat, például kötelező maszkhasználatot
léptetett életbe, illetve
korlátozta és szabályozta a jegyfoglalások számát, rendjét is – tudtuk
meg Bakonyi Veronika
mozivezetőtől.

A mozi, a teleház, a serlegbolt látogatása a látogatók egyéni felelőssége.
A vezetőség kéri, hogy az
intézménybe
kizárólag
egészségesen, tünetmentesen lépjen be mindenki,
kötelező az orr-száj maszk
használata, illetve a mozi
előterében a kézfertőtlenítés, továbbá ajánlott
a mosdók érkezéskori,
hosszabb
tartózkodás
esetén pedig gyakoribb
használata. 2020. szeptember 17., csütörtöktől
– visszavonásig – minden
meghirdetett műsorrendi előadásra korlátozott
számban foglalhatók je-

gyek, konkrétan előadásonként 106 darab. A
jegyfoglaló rendszerben
pedig minden előadásra
csak a fehéren jelzett székek foglalhatók. Kizárólag
1, 2, 3 és 4 fős foglalásra
van lehetőség, ennél nagyobb létszám (egymás
mellé foglalását) nem engedi a rendszer. Az intézményvezető hozzátette, a
járványhelyzet fokozódása esetén, a vetítéseken,
programokon való részvétel, az intézményben való
tartózkodás az alapvető
higiénés szabályok betartatása mellett további intézkedések bevezetésével
egészülhet ki, melyről a
látogatók a mozi honlapjáról, illetve a bejáratnál
kifüggesztett tájékoztatókból értesülhetnek. /tl/

let, hogy a Fenyves és a
Bartók utca találkozásánál lévő önkormányzati
területen létesüljön egy
igényes, pihenést és szabadidő eltöltést segítő
hely, amely a közvetlen
környék lakóit szolgálja.
A munka a napokban
megkezdődött. Az új
közösségi tér megvalósulását az Egységben
Tapolczáért
Egyesület
tagjai társadalmi munkájukkal támogatják. Ez a
szabadidős hely több generáció számára készül és
reményeink szerint erősí-

mét, pihenését, közösségi
összetartozását – mondta
el a helyszínen Dobó Zoltán polgármester. Takács
Gábor
önkormányzati
képviselő hozzátette, első
ütemben térkő burkolatot
kap a terület, majd utcai
bútorokat, pihenőpadokat, asztalokat telepítenek, illetve szalonnázó,
grillsütő helyet hoznak
létre. Később, a második
ütemben – ha erre pályázati lehetőségek is nyílnak- játszótéri hinták,
edzésre alkalmas eszközök is kerülhetnek a helyszínre- tudtuk meg. /tl/

Az egyesület tagjai munka közben

Fotó: tl

Irodát nyitott Tapolcán a Mi Hazánk Mozgalom
A Mi hazánk Mozgalom
pártirodát nyitott Tapolcán, a városi piaccsarnok
közelében. A nemzetiszínű szalagot a helyi és
környékbeli párttagok,
szimpatizánsok jelenlétében dr. Apáti István a
párt alelnöke és Eszli István megyei elnök vágta át
szeptember 20-án.
Eszli István lapunknak elmondta, jelenleg a Veszprém megye 3-as számú
választókerület, azaz Tapolca, Sümeg, Ajka és 60
települést magába foglaló
térsége számít országosan
a párt egyik legerősebb
bástyájának. – A pártvezetés, illetve személy
szerint Apáti István alelnökünk ezt látva és értékelve úgy döntött, hogy
országgyűlési képviselői
keretéből támogatja egy
iroda bérlésének költségeit. Büszkék vagyunk rá,
hogy Tapolcán, a járás, a
választókerület központjában sikerült megnyitnunk

az irodánkat. Reméljük,
hogy azok az emberek,
akik egyetértenek pártunk
céljaival, de valamiért nem
mernek nyilvános rendezvényeinken megjelenni,
vagy pártszimpátiájukat
felvállalni, azok is megkeresnek, illetve fogadóóráinkon elérnek minket-fogalmazott. A Mi hazánk
Mozgalom megyei elnöke
köszönetet mondott az
iroda létrejöttét pénzadománnyal, vagy éppen szakmunkákkal támogatóknak
is. Apáti István szerint, az
új pártiroda nem pusztán
a 3-as számú választókerület büszkesége, hanem
közvetett módon megyei,
illetve regionális központ
is, amely egy komoly, áldozatos és kiemelkedő
szervezőmunka gyümölcseként valósulhatott meg.
A helyi választókerületi
iroda egy központi hely, a
kampányok és a kampányok közötti munkák fontos összekötő eleme, amelyet élettel kell megtölteni.

Eszli István és Apáti István méltatják a Mi Hazánk
Mozgalom tapolcai irodájának jelentőségét
Fotó: tl
Erre a feladatra az egyre
népesebb tagság és a megyei elnök személye lesz
a garancia- hangsúlyozta
a Mi Hazánk Mozgalom

országgyűlési képviselőcsoportjának tagja, a párt
egyik alelnöke a szalag
átvágása előtti pillanatokban. /tl/
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“Antigraffiti”- Megtisztult az összefirkált aluljáró
Egy helyi vállalkozó
több napos munkája
eredményeként a közelmúltban megtisztult a
falfirkáktól és a korábbinál jóval kulturáltabb
képet mutat a tapolcai
vasútállomást és a közeli
Petőfi ligetet összekötő
aluljáró. A következő
ütemben kijavítják a létesítmény sok helyen feltöredezett járófelületét,
később térfigyelő kamerát is felszerelnek, hogy
visszatartsák a rongálókat.
A vonatra igyekvők, illetve az állomástól a városcentrum irányába tartók
számára már régóta lehangoló látványt nyújtott
az egyébként esztétikus,
igényes műkőburkolattal
ellátott, de festékszóró
sprayvel és egyéb festékfélékkel alaposan össze-

A 2005-ös Nyelvművelő
kéziszótár még így ír a sokat támadott jelenségről:
többnyire puszta szófecsérlés, kötőszóhalmozás.
Ugyanezzel az indokkal

GRAFOLÓGUS
GOSZTOLA
BRIGITTA

A makacs festékfoltok eltávolítása érdekében többféle eljárást alkalmazott Szi-Márton Jenő vállalkozó, köztük az úgynevezett vákuumkamrás eljárást
Fotók: mr
firkált, elcsúfított aluljáró.
Rendbetételét, felújítását
egy szakszerű és alapos
tisztítási műveletsor előzte meg. Horváth Gábor a
Cselle-Ház Kft. műszaki

vezetője érdeklődésünkre
elmondta, egy helyi céget
bíztak meg a feladattal.
A cél az volt, hogy úgy
tisztuljon meg az aluljáró, hogy közben a falazat
felülete megújuljon, de ne
sérüljön. A legmakacsabb
festékszennyeződések
eltávolítása
érdekében
többféle eljárást alkalmazott a vállalkozó, köztük
az úgynevezett vákuumkamrás eljárást, amely
egy homokfúváshoz hasonló folyamat- tudtuk
meg. A csúf feliratoktól,
ábráktól így megszabadított felületet (a város

egyéb közterein már sikerrel alkalmazott) fertőtlenítőszer felhordásával, illetve gőzborotvával
tisztították, fertőtlenítették. Ezen műveletekkel
párhuzamosan, az aluljáró áramrendszerét, közvilágítását és csapadékvíz elvezető rendszerét is
kijavították. A következő
ütemben a járófelületet
teszik rendbe, majd térfigyelő kamera üzembe
állítását ígérik az illetékesek, hogy ne állhasson
vissza a leharcolt állapot
a város egyetlen aluljárójában. /tl/

„Nincs olyan, hogy de viszont!”

Ezt a szabályt sokan álmukból felébresztve sem
rontanák el, használata
hallatán és láttán pedig
szinte fizikai fájdalmat
éreznek. Az önjelölt
nyelvművelő
csoportokban sem szűkölködő
Facebookon több követője van a közismert tiltást
zászlajára tűző közösségnek, mint Tapolca teljes
lakossága. Miért akkora
hiba ez a magyarban? És
miért nem?
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magyarázták a ránk szólók, vagy magyarázzuk mi
magunk a tiltást: a de és a
viszont egyaránt ellentétes
jelentésű kötőszó, amelyek
közül logikusan egy is elegendő ennek a szerepnek
a betöltésére egy mondatban. A nyelvi rendszerek
általában gazdaságosságra
törekszenek, és a felgyorsult világ is a tömörséget
támogatja – ennek pedig
igencsak ellentmond a de
viszont használata. A természetes nyelvek azonban
nem „logikusak”, igaz, nem
is „logikátlanok”. Gombocz
Zoltán nyelvészt idézve: a
nyelvnek megvan a maga
logikája. E gondolat lényege, hogy bár valóban
rengeteg szabályt kell elsajátítanunk egy-egy nyelv
helyes használatához, nem
érdemes matematikai értelemben vett szabályosságot
elvárni a természetes (azaz
nem mesterségesen megalkotott), élő (azaz használatban lévő, nem kihalt),
ezáltal számos külső és belső tényezőtől befolyásolt,
azokra reagáló, folyamatos

változásban lévő nyelvektől. Ebből a nézőpontból
könnyen
elképzelhető,
hogy a rövid de szócskát
talán nem mindig érzik a
beszélők elegendőnek az
ellentétes tartalom kifejezésére, ezért azt önkéntelenül is követi a megerősítő viszont. Két kötőszó
használata ugyanabban a
pozícióban és funkcióban
valóban felesleges, helytelen. Egybeírva és nyomatékosító szerepét megértve
azonban már azt mondhatjuk, hogy egy további kötőszóval számolhatunk a magyar nyelvben: a két tagból
álló, de immáron egy szót
alkotó deviszonttal.
Ebben a formájában, önálló szócikként szerepel már A magyar nyelv
nagyszótára ötödik, 2013ban megjelent kötetében
is (a Nagyszótár munkálataiért a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete felel).
Ez tiltás helyett a következő definícióval szolgál:
„deviszont: kötőszó […]
az előző (tag)mondatban v.

mondatrészben megfogalmazott információ alapján
a várakozásnak, elvárásnak
nem megfelelő kijelentés
bevezetésére […]; a nem
várt következmény kiemelésére […]; egymást nem
korlátozó kijelentések kapcsolására […]; a második
tagmondat bevezetésére a
kiegészítés nyomatékosításával, illetve annak kifejezésére, hogy az előző (tag)
mondatban kifejezettekhez
valami még hozzájárul”. A
szócikk számos példát is
idéz a jelenség használatára a magyar nyelv történetéből, többek között Széchenyi István egy 1834-es
munkájából, még különírt
állapotban: „gondimnak
teljes bucsút nem adhatok
még, de viszont semmi sem
is epeszt többé”.
Az elemek összeolvadása
egyébként nem példa nélküli a magyarban: a habár, a
jóllehet, a mégis, a valamint
és több más kötőszavunk
tagjai is különálló szavakként szerepeltek korábban
(pl. Verseghy Ferenc egy
1792-es eposzában: „Ám

A mindennapi életben
való mozgásodat, helytállásodat és a közben
benned
munkálkodó,
rád jellemző, előrevivő,
haladásra serkentő, építő erőket vagy éppen az
aszociális,
visszatartó,
Én-beszűkítők jegyeket,
a kézírásod teljes egészében visszatükrözi. Ahogy
az életben, a nagyvilágban viselkedsz, ugyanúgy
fogsz viselkedni a papírlapon. Hogy mekkora helyet
kívánsz magadnak a világban, azt az írástömböd – a
kézírás legnagyobb szerkezeti egysége - nagysága, elhelyezése, a margóid
mérete, formája, az aláírásod mérete, elhelyezése,
a betűid és azon belül is
az ovál betűid nagysága,
a kezdő-, és végvonalak
hossza fogja megmutatni.
A térigényen, az élettered
nagyságán kívül az is fontos, hogy mit kezdesz az
adott térrel. Meg tudod-e
tölteni, ki tudod-e használni, hogy érzed benne
magad. Van, aki a kisebb
térrel is jól, gazdaságosan
tud bánni, míg van, aki a
nagyban is csak lézeng és
elfecsérli azt. Az egyik ember könnyedén megtölti
feladatokkal, elfoglaltsággal, hobbyval, míg más
frusztrációval, szorongással teli érzésekkel igen, de
tettekkel már nem.
de lehet még-is nagyot ábrázolni kitsinyben”, vagy
Vörösmarty Mihály egy
1819-es drámájában: „s
te is nyugodt lehetsz ha
bár nem is szerencsés”).
Az, hogy ki milyen szavakat, szerkezeteket és egyéb
nyelvi megoldásokat kedvel, és melyeket kerüli,
egyénileg változó lehet. Kirázhat bennünket a hideg a
deviszont használatától, de
sem logikára, sem nyelvhelyességi szabályra nem hivatkozhatunk jogosan, ha
mástól hallva, olvasva kijavítanánk ezt. Lenézni érte
másokat pedig végképp
nem érdemes: lehet, hogy
az illető jobban követi a
nyelvtudomány legfrissebb
eredményeit, mint e régi-új
kötőszó ellenzői!
Dr. Parapatics Andrea
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Színek, formák, harmónia- kiállították munkáikat a helyi foltvarrók
Kiállította egyedi, szemet
gyönyörködtető
munkáit a Foltvarró Klub a
Tamási Áron Művelődési Központban szeptember 22-én. Az alkotókör indulóját ezúttal
gitárkísérettel énekelték
el a lányok, asszonyok.
Vassné Sárossy Gabriella
klubvezető szerint, egy
jó foltvarrónak kreativitásra, kézügyességre,
fantáziára, szorgalomra,
játékosságra és fegyelemre van szüksége, de soha

nem lehet senki túl idős
ahhoz, hogy elkezdje. Az
ajándékötletek a varrógép alatt születnek, mindenből kihozható valami,
nincs olyan, hogy “nem jó
semmire”, egy-egy elkészült új darab pedig felér
egy győzelemmel.
A megnyitóra érkezett közönséget és a kiállítókat
Barczáné Tóth Boglárka a
TÁMK vezetője köszöntötte, majd bemutatta és
méltatta az intézményi

Balról Barczáné Tóth Boglárka a TÁMK vezetője méltatja a foltvarrók szorgalmát és kreativitását
Fotó: tl

keretek közt lassan öt éve
működő klub tevékenységét, a kiállított munkákból
sugárzó derűt és játékosságot, az alkotók szorgalmát és kreativitását. Vassné
Sárossy Gabriella a klub
vezetője is csoportjuk bemutatásával kezdett, majd
a foltvarrás eredetéről, lényegéről osztotta meg gondolatait. Elmondta, már a
kezdetekkor nagy érdeklődés mutatkozott tevékenységük iránt, jelenleg egy jól
együttműködő, szorgalmas
és elhivatott húsz főnyi
tagság varr a klub keretein belül. Az első időszakban a lányok, asszonyok
megismerkedtek az alapfogalmakkal, alaptechnikákkal, szakkifejezésekkel,
majd ezekre építkeztek új
témákkal, ötletekkel, technikákkal, motívumokkal.
Egy-egy évszakhoz, vagy
ünnepkörhöz kötődő kisebb munkák, de nagyobb
lélegzetvételű
alkotások
is születnek varrógépeik
alatt. A jelenlévők megtudhatták, a foltvarrás az angol

Vassné Sárossy Gabriella (balról a 3.) klubvezető a foltvarró klubtagok szeretetétől övezve a megnyitón Fotó: tl
ipari forradalomig vezethető vissza, az ír és angol
telepesek révén jutott el a
tevékenység Amerikába,
ahol nagyon népszerűvé
vált. Ma már világszerte
foltvarró csoportok ápolják
a hagyományt, a tevékenységnek még világszervezete is van. A klub alkotói,
Almásiné Pagács Anita,
Antal Jánosné, Bálintné
Riba Mónika, Benkő Erzsébet, Bőcze Györgyné, Dr.
Csóka Cecília, Gelencsér

Ildikó, Gergely Józsefné,
Giczi Béláné, Holczer Edina, Nemcsók Anikó, Papp
Józsefné, Soós Péterné, Szabó Jenő Sándorné, Szabó
Józsefné, Szabó Kálmánné,
Tarrósi Ildikó, Török Krisztina, Vizeli Józsefné és Zebegényi Gáborné alkotásainak megtekintéshez Farkas
Mihály klasszikus gitárjátéka teremtett meghitt atmoszférát. A tárlat október
8-ig látogatható a TÁMK
aulájában. /tl/

Átadták a város kitüntetéseit
Ünnepséget, majd állófogadást tartottak a napokban az érintett kitüntetettek részére a Tamási Áron
Művelődési Központban.
Az eseményt az előírások
szerinti biztonsági óvintézkedések mellett tartották meg.
A megjelenteket Kovács
Melinda a Tapolcai Városi
Televízió főszerkesztője
köszöntötte, majd Dobó
Zoltán mondott beszédet.
A polgármester az elmaradt idei városnapi ren-

révén Tapolca eljuthatott
a jelenig. – Azt gondolom, hogy mindazok, akik
az elmúlt években, évtizedekben,
egyengették,
javítgatták ennek a városnak az útját és közösségét,
akik elkövettek mindent,
hogy jobb legyen a városnak, megérdemlik az elismerést. A mai nap arról
szól, hogy értékeljük őket,
azokat a tapolcaiakat, akik
szakmájukban, hivatásukban, bármilyen téren és
módon gondviselői voltak
városunknak- fogalmazott

Baski Sándor egykori tanácselnök Tapolca Városért
kitüntetést vehetett át a város polgármesterétől Fotó: tl
dezvény kapcsán többek
között arról beszélt, hogy
ezen a napon nem csak saját születésnapját és teljesítményét ünnepli a város,
hanem azokat is, akiknek

Dobó Zoltán, majd a díjazottak részletes méltatását
követően, Puskás Ákos alpolgármesterrel átadták a
város önkormányzatának
kitüntetéseit.

A Tapolca Város Díszpolgára címet Kertész Károly
nyugalmazott könyvtárigazgató vehette át. A Tapolca Városért elismerést
idén Baski Sándor nyugalmazott
tanácselnök

„...A mai nap
arról szól, hogy
értékeljük azokat
a tapolcaiakat,
akik
szakmájukban,
hivatásukban
bármilyen téren és
módon
gondviselői voltak
a városnak...”
részére ítélte meg a város.
Tapolca Közművelődésért
kitüntetést Tihanyiné Bálint Zsuzsanna művészeti vezető kapott. Tapolca
Nevelésügyért elismerést
Balázsné Kiss Éva óvodai
pedagógus, Bodor Tamás
a Kazinczy iskola tagintézmény vezetője, továbbá
Takácsné Németh Magdolna a Járdányi Pál zeneiskola zongora tanszékvezetője
vehetett át. Tapolca Egészségügyért és Szociális Ellátásért elismerésben ré-

Kertész Károly díszpolgári címet kapott
szesült Körmendiné Szabó
Zsanett szakápoló. Siklósi
Gergely párbajtőrvívó Tapolcai Testnevelés és Sport
kitüntetésben
részesült

Tihanyi Bálint Zsuzsanna
kitüntetett
Fotó: tl
(a díjat édesapja Siklósi
Gábor vette át az ünnepségen). Az Év Tapolcai

Fotó: tl

Rendőre lett Keszler Imre
r. főtörzszászlós. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft., illetve annak ügyvezetője, Mezőssy
Tamás vehette át idén az
Év Tapolcai Vállalkozása
kitüntetést.
Elismerő oklevelet kapott
Rig Lajos országgyűlési
képviselő a város egészségügyi, szociális és tanintézménye részére szerzett,
közvetített nagy értékű
adományok kapcsán.
A díjátadó ünnepi hangulatát a Járdányi Pál zeneiskola tanárainak, tanulóinak muzsikája, szép
előadásai emelték, később
pezsgős koccintás, állófogadás várta a jelenlévőket
a TÁMK aulájában. (A
díjazottak részletes méltatását a Tapolcai Újság korábbi nyomtatott lapszámaiban közöltük.) /tl/
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Vona Gábor új könyve Kiállítással tisztelegnek a névadó előtt
nyomásfél évtized munkája, Széchenyi-emlékek
mában Európában címtárlat nyílt a Széchenyi István Baptista
de nem a politikáról szól mel
Technikum, Szakképző
Iskola és Gimnázium aulájában a „legnagyobb
magyar
„születésének
229. évfordulóján.

Míg a halál el nem áraszt címmel írt könyvet Vona Gábor. 15 éves munka eredménye a kiadvány
Fotó: tl
Vona Gábor szerint aki az
élet értelmét keresi, annak
előbb-utóbb választ kell
adnia a halál értelmére.
Az ex-politikus, történész
Míg a halál el nem árasztcímmel megjelent (politikusi múltjához és közéleti szerepvállalásaihoz
nem kapcsolódó) könyvét
mutatta be és dedikálta
olvasóinak Tapolcán, a
Tamási Áron Művelődési
Központban szeptember
26-án.
Vona Gábor felvezetőjében
elmondta, hogy tőle sokan
azt várnák, hogy politikai
múltjáról, közéleti szerepvállalásairól, vagy valami
hasonlóról ír könyvet, nekik ezúttal csalódniuk kell.
A frissen napvilágot látott,
több, mint 300 oldalas mű
nem az elmúlt hónapok,
évek, hanem 15 év munkája és politikai, közéleti

Vona Gábor interjú közben
Fotó: tl
pályafutásánál is fontosabb
szerzője számára. A könyv
műfaját tekintve leginkább
egy kultúrtörténeti esszé,
amelynek megírására a
gyermekkorától fogva folyamatosan átélt szorongásai, halálfélelmei inspirálták Vona Gábort. A szerző
szerint, a halálszorongás

nem pusztán egy a sokféle
szorongásfajta között, hanem maga a nagybetűs szorongás, amely az ember félelmeinek alapja. Meglátása
szerint ennek feloldására
jött létre az emberi kultúra
minden megnyilvánulása, a
vallás, a művészet, a tudomány, szokások, normák,
hiedelmek és minden más,
amit a kultúra kifejezés

A szerző 24
gondolatébresztő
fejezet köré
csoportosította
történelmi,
filozófiai, társadalomtudományi
eszmefuttatását
széleskörű értelmezésben
jelent. ”A homo sapiensben a haláltudat és a halhatatlanság-érzet gondolati
konfliktusa bénító, halálos
ellentmondást okoz. A kultúra ennek, az ember faji
specifikusságát jelentő egzisztenciális paradoxonnak
a leküzdésére jött létre.” –
állítja és igyekszik bizonyítani Vona Gábor könyve 25
izgalmas, gondolatindító
kérdés köré csoportosított fejezetében. A szerző
egyébként felkészült arra,
hogy munkáját politikusi
előélete okán más mércével mérik majd kritikusai,
tehát kritikát kevésbé a
könyvére, mint a nevére
fog kapni- árulta el a vele
készült interjúban. Ugyanakkor tisztában van azzal
is, hogy egyelőre a hazai
tudományos körök kívülállóként tekintenek rá, hiszen
korábban a tudományos
karrier útja helyett, a politikusi pályát választotta. /tl/

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE)
által összeállított kiállítási
anyag 29 tablón mutatja be
gróf Széchenyi István európai emlékeit és utazásainak
helyszíneit. Az egyesület e
tárlat közreadásával kíván
meghajolni a „nemzet napszámosának” máig példát
adó munkássága előtt- tudtuk meg. A kiállítás létrehozásában a középiskolával együttműködő Messik
Miklós egyesületi elnök
levelében így fogalmazott:

Széchenyiről és koráról szólt az iskolai kiállítás Fotó: isk
„Meggyőződésünk, hogy
csakis múltunk legszebb
értékeinek ismeretével és
megbecsülésével tekinthetünk a jövőbe. Ahogyan
Széchenyi megfogalmazta: Nem lehet tisztességes
emlékezés nélkül nemzetet építeni”. A Széchenyi
István Technikum a jelen
pandémiás
helyzetben

nem szervezett kiállítás
megnyitót, de a tanítási
órákon és a szünetekben a
diákok és tanárok megtekinthetik a tárlatot. Ezáltal
még jobban megismerhetik az iskola névadójának,
a reformkor legnagyobb
alakjának életét, munkásságát- tájékoztatott Szollár
Gyula igazgató. /tl/

Bemutatták a Tapolca környéke
1848/49-ben című kiadványt
Hangodi László főmuzeológus legújabb történelmi, helytörténeti munkája a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum kiadásában
jelent meg a közelmúltban és egy korábbi, a szabadságharc időszakának
tapolcai
vonatkozásait
feldolgozó könyv folytatásának tekinthető. Bemutatóját
szeptember
16-án tartották a városi
könyvtár emeleti nagytermében. A közönség számára projektoros vetítéssel is élménydússá tették
az eseményt, a szerzővel
Rainer Pál történész-főmuzeológus beszélgetett.

A kötet címe: Tapolca
környéke
1848/49-ben.
Megjelenésére a tapolcai
könyvtár és múzeum már
csak azért is büszke, mert

utoljára 1991-ben sikerült
önállóan, azaz intézményi kiadásban megjelenő
könyvet napvilágra segíteni. Dr. Décsey Sándor igazgató lapunknak elmondta,
a Nemzeti Kulturális Alap
könyvkiadási kollégiumától mintegy 300 ezer forintot nyertek el a célra, amit
600 ezer forinttal egészített
ki intézményük. Megtud-

Hangodi László, Rainer Pál és Dr. Décsey Sándor Fotó: tl
tuk, Hangodi László történelmi munkáját már két
éve, a 170 éves évfordulóra
szerették volna megjelentetni, a lehetőségek azonban csak az idei évben tették lehetővé a kiadást. Az

Számos
környékbeli
község
szabadságharc
korabeli
krónikájába
tekinthet be az
olvasó
igazgató reméli, a jövőben
évente tudnak majd olvasóik kezébe adni egy-egy
Tapolcával, illetve a közvetlen környék történelmével
foglalkozó igényes szakmai
kiadványt. – A Tapolca
szabadalmas mezőváros

1848/49-ben című könyvben leírtak után, most a városkörüli 18 község, nagyjából Sáskától Szigligetig
és Lesencefalutól Hegyesd
községig terjedő földrajzi
terület korabeli krónikájába tekinthet be az olvasó- árulta el a szerző, akitől
megtudtuk, könyve évtizedes gyűjtőmunka eredménye, amely fárasztó, sok türelmet igénylő, de egyben
szép és izgalmas kihívást,
sokrétű feladatot jelentett
számára egyéb munkái és
elfoglaltságai mellett. A
Tapolca környéke 1848/49ben című frissen napvilágot látott könyvvel, a kötetben szereplő ősökkel, a
forradalom és szabadságharc korának helytörténeti vonatkozásaival a közeljövőben a kiadványban
érintett településeken is
megismerkedhetnek majd
az érdeklődők. /tl/
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75 éve történt

Nőáldozatok (2) – Az elérkező rémség
„Zalahaláp felől foglalták el az oroszok Tapolcát. Itt voltak harcok, ezt
mutatta a sok kilőtt jármű és harckocsi. A szőlőhegyen és Zalahalápon
a faluban sok erőszakosságot követtek el. A
pincéket feltörték, sokan
berúgtak, a nőket sorra
megerőszakolták. Ismertem azt a szép, magas,
karcsú halápi lányt, akit
negyvenen megerőszakoltak. Életben maradt.
Pár évvel ezelőtt Pesten
találkoztam vele egy
postahivatalban, a Keleti
pályaudvarnál. A Tapolca felé vezető út mentén kilőtt tankok és már
szagosodó halott katonák hevertek. Tapolcán
is sok nőt megerőszakoltak. Akiket elértek, azt
szinte mindet. Az apácákat is. Az én feleségemet
is meggyalázták. Ő ma
Pesten él.”
1993 januárjában így idézte az 1945 március végi/
április eleji tapolcai helyzetet a háborúból Rózsa
utcai (ma Bem apó utca)
otthonába gyalogosan és
kalandosan hazatérő R. F.
többszörösen kitüntetett,
több légigyőzelmes repülő tiszthelyettes.
Az első tapolcai nőáldozatok a Véndek-hegyi
szőlőkbe menekülők és a
Halastópusztán elrejtőzni próbálók közül kerültek ki. „Állatok voltak!
Rettenetes bitang népség
volt. Rablóhorda. De hát
meg is volt nekik engedve.” Összegezte a halastói
eseményeket 14 évesen
átélő tapolcai J. Ő. bácsi
2005 áprilisában. Majd
ekként folytatta: „Amikor
Halastón megjelentek az
oroszok, a nővérem fölment a padlásra, és már
nem is tudom mivel lett
letakarva. Aztán lentről
elkezdett egy orosz szuronnyal szurkálni felfelé
a stukatoron keresztül,
de nem találta el.” Ennek
ellenére drámai pillanatok következtek: „Egy fiatal nő bejött oda közénk,
hogy menedéket találjon.
Az anyám eléje állt, hogy
megvédje. Egy kicsit tudott oroszul, mert az I.
világháborúban Halastón
voltak orosz hadifoglyok,
így tudott gagyarászni
valamennyit. Egy orosz
mindenképpen el akarta
vinni azt a fiatal nőt, azt
mondta anyámnak, álljon félre, különben lelövi.

Anyám erre letépte a saját
ruháját, a hálóing volt rajta és kiabálta: Ide lőjön!
Szudá! Szudá! (azaz: Ide!
Ide!)” Erre a katona megrökönyödve meghátrált.
De nem mindenkinek
lehetett vakszerencséje:
„Volt ott egy ház, abban
volt két szép nő. Hát azokat „kisajátították” maguknak. Az orosz tisztek
gyűrtették
mindkettőt,
nem tudom mennyi ideig,
de sokáig. Aztán a H. Pista. Annak is megerőszakolták az anyját.”
A Haraszt felől a város
területére beérkező szovjet előrevetett osztagok
csatárláncai már a legelső városszéli házakban
megkezdték a fosztogatást és az erőszaktételeket.
A lakosság zöme ugyan
még időben kimenekült
a tapolcaiak hagyományos szőlőhegyi területeire
(Véndeki-hegy,
Szent György-hegy mo-

Erzsébet, történetünk
egyik 19 éves halálos
áldozata
Fotó: Ladányi András
gyűjteményéből
gyoróshegyi része stb.),
de akik az otthonaikban
maradtak, azok védtelenül voltak kénytelenek
elszenvedni az ellenséges
hadak átvonulását, majd a
nyomukban érkező meg-

Halastópuszta a Halápi-hegyről
Az áthaladó ellenséges
gyalogság azonban megtalált mindent és mindenkit, ami, és aki érdekelte
őket: „davaj csaszi!, vina,
bárizsnya” (ide az órát!,
bor, fiatal nő). A városbeli
egyik legelső megerőszakolást a Batthyány Lajos
utcának a Haraszt felé eső
utolsó házainak egyikében Sz. S.-né szenvedte el,
aki valamilyen megfontolásból nem menekült el az
otthonából, így az őt ott
érő szovjet katonák áldozatává vált. Hasonló történések sora jelezte végig
a városon, hogy Tapolcára
is megérkezett a rémség
ideje. A várostörténeti irodalmunkban szinte csak
halovány nyomokban találunk tájékozódási pontokat e történelmi szegmensre. A historiográfiai
elsőség érdeme Ujlaki Tibor Sándor 1956-os tapolcai gimnazista forradalmáré, aki a Megkésett
napló című 2016-os kiadású könyvében megírt

Egy áldozat 68 évvel később
szálló erők önkényeskedéseit. Bár a szőlőhegyek
is csak annyiban jelentettek relatív biztonságot,
hogy azokat nem érte
tervszerű tüzérségi tűz,
koncentrált légitámadás,
ott nem dübörögtek át
harckocsik és nem zajlottak utóvédcsatározások.

Fotó: Hangodi László

barlangot felfedezték az
orosz katonák. Hogy mi
történhetett itt, soha nem
tudtam meg, csak azt vettük észre, hogy nagynéném ettől kezdve zavartan
viselkedett és később a
szombathelyi elmegyógyintézetbe került.”
A városi halotti anyakönyvek bejegyzései is
több tragédia szűkszavú,
de mégis kibogozható vonatkozó emlékét őrizték
meg, ugyanis Tapolcán is
követelt asszonyéleteket
a győztesek tombolása. A
22 évesen már özvegy V.
J.-né V. Jolán április 2-án
vesztette életét, amikor itt
Tapolcán már közel egy
hete véget értek a harcok. Nyilván nem hagyta magát, mivel a „halál
oka” rovatba szűkszavúan
csak annyit jegyzett be az
anyakönyvvezető, hogy:
„revolverlövés”. A Fazekas utcában is hasonló
végzet ért egy fiatalas�szonyt. Az utca közepe
táján, a kertek végében.

Fotó: Hangodi László
egy Csobánc utcai családi
tragédiát, amely szerint:
„Velünk lakott még apám
egyik nővére is, aki nem
tartotta elég biztonságosnak a pincét, s ilyenkor a
Tavasbarlangban berendezett óvóhelyre menekült. De itt sem lehetett
biztonságban, mert a

H. N.-nét két fegyveres
szovjet katona támadta
meg, hiszen: „abban az
időben nem egyedül jártak az oroszok”. A fiatal
nő bátran ellenállt: „Belekörmölt az egyik orosz
szemébe és elfutott, de a
géppisztolysorozat gyorsabb volt…”. A kölcsönke-

nyér azonban Tapolcán is
részleges viszonzással járt,
és több erőszakoskodót itt
is utolért a végzet. A mai
Rockwool üzemi területén
állt egykor a Hirsch-telep.
A szájhagyomány szerint
R. Ő. tapolcai vasutas
több fosztogató, kóborló és erőszaktevő szovjet
katonával végzett, akiket
úgymond „agyoncsapott”.
Fegyvert a Hirsch-féle ház
padlásáról szerzett, amelyeket a korábban oda beszállásolt német katonák
hagytak hátra. A megölt
szovjet katonákat egy a
Hirsch-teleptől északra
lévő kútba tüntette el. A
Keszthelyi úti volt gimnáziumi kollégium telkén
álló házban élt, eredetileg
lesencefalusi fiatalasszony
A. A. ugyancsak végzett
egy erőszakoskodni próbáló szovjet katonával.
Ez azonban kitudódott
és hosszú szibériai rabság várt rá, ahonnan viszont végül hazakerült.
Az 1970-es években még
életben volt.
Infernális történéssorozat
helyszínévé vált a Kórházbarlang is, ahol a tapolcai
ütközet napját megelőző
német-magyar
katonai
evakuálás után hátramaradó kórházi személyzeten, a szállíthatatlan sebesülteken és betegeken
kívül, nagyobb számú
helyi lakos és menekült
polgári személy remélt oltalmat az áthaladó harcok
idejére. Az ő kálváriájukról a következő alkalommal.
Hangodi László
történész-főmuzeológus
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Töretlenül menetel a TIAC
A megyei labdarúgó I.
osztály hatodik és hetedik fordulójában ismét
tapolcai győzelmek születtek, így tovább folytatódik a TIAC VSE veretlenségi sorozata.

Közel 300 lelkes szurkoló látogatott ki a Városi
Sporttelepre, hogy buzdítsa kedvenc csapatát a
vendég Úrkút SK együttesével szemben. A tabella első helyén tanyázó
hazaiakon egyre nagyobb
a nyomás, hiszen a mérkőzést megelőzően öt hete
nem találtak legyőzőjükre,
minden meccsüket ma-
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SPORT

gabiztosan nyerték és az
úrkútiak ezt a sorozatot
próbálták megtörni, sikertelenül. Bár a vendégek
kezdték jobban a meccset,
hamar meg is szerezték a
vezetést. A rutinos játékosokkal tűzdelt ellenféllel
szemben felálló fiatal tapolcaiak megilletődötten
próbálták visszaverni a
támadásokat, több-kevesebb sikerrel. Az első játékrész végéhez közeledve,
egy szabálytalan szerelést
követően, a vendégek hálóőrét piros lappal küldte
a játékvezető az öltözőbe,
majd nem sokkal később
érkezett is a hazai egyenlí-

tő gól, melyet Falati Milán
jegyzett. A második félidő
küzdelmes, férfias párharcokat hozott. Az Úrkút
SK játékosai folyamatos
nyomás alatt tartották A
mieinket, azonban az ellentámadásokkal operáló
hazaiak egy újabb Falati gólnak köszönhetően
hatodik
győzelmüknek
örülhettek. Végeredmény:
2:1. A csapat ellenfele a
következő fordulóban, a
tabella utolsó helyén álló
Várpalota volt, akiket 5:2
– re múlt felül a hibátlan
alakulat. Gólszerzők: Tóth
Marcell, Sági György, Kiss
János (2), Péter Bence. /hg/

LCAI ÚJSÁG 7

A legkisebbek rúgták a bőrt
Városunkban rendezték
az U7/9 és U11/13-as korosztály Bozsik – program
labdarúgó tornáját és
fesztiválját.
A Városi Sporttelepen
gyűltek össze a magyar
labdarúgás jövőjét jelentő

és a tehetséggondozás.
Megismertetni és megszerettetni a sportágat a
legszélesebb körben, fiúk
és a lányok közt egyaránt.
A gyermekek már kiskorukban megtapasztalhatják, milyen érzés a csapathoz tartozás, a csapatért

A gyerekek már kiskorban megtapasztalják, milyen
érzés csapatban játszani
Fotó: hg
gyermek focisták, hogy küzdés, olyan formában,
megmérettessék magukat hogy közben nem élnek
versenyhelyzetben is. Ta- meg kudarcot, hiszen nem
polca vonzáskörzetéből győztes, vesztes meccsre
több csapat is nevezett a megy a játék.
tornára, ahol nem az ered- A játéknap végén minmény volt a fontos, hanem denki emléklapot kapott
a részvétel. A Bozsik prog- a részvételért és gazdagoram célkitűzése a töme- dott a labdarúgás élmégesítés, a tehetségkutatás nyével. /hg/

A Úrkút SK többet támadott, de a TIAC ismét győzött, ezúttal itthon. Egy héttel
később Várpalotát otthonában három gólos különbséggel verte
Fotó: hg

Keményen küzdöttek vívóink
Az Olimpici Párbajtőr
Bajnokság országos döntőjét
Balatonfüreden
rendezték, mely hat napon keresztül, 16 páston,
több mint 500 vívó, ebből 9 tapolcai versenyző
mustrája volt.

Párbajtőr számban, 76 induló közül Süketes Miklós
Csaba a 26. helyen végzett.
A lányoknál Cserép Dorina a 11. helyezést érte el,
Konczek Lina Melodi 17.
lett. A harmadik napon a
Törpici Leány Párbajtőr
versenyzői mérték össze

Félezer versenyzőből kilenc volt a tapolcai vívó Balatonfüreden az Olimpici döntőjében Fotó: helysz.felv.
A rendkívül megerőltető,
kimerítő versenysorozat
első napján Gyermek Férfi

tudásukat. A 43 indulóból
Bolla Sára a 11., míg Hegyi Dorka a 22. helyezett

lett. Bicsérdi Csongor 10.
lett az Újoncok között,
Süketes Miklós Csabának
a 30. hely jutott. Az Újonc
leányoknál Cserép Dorina /felversenyzett/ 13.,
Cséri Sára 19., Konkoly
Evelin 30., Konczek Lina
Melodi /felversenyzett/
38. helyre elegendő eredményt ért el. Az OB hazai vonatkozású legszebb
eredményét az Újonc Leány Csapat érte el, ők a 4.
helyet szerezték meg. A
serdülő fiúknál Bicsérdi
Csongor /felversenyzett/
16. míg Süketes Miklós
Csaba
/felversenyzett/
42. lett. Serdülő leányok
közt vívott Cséri Sára felversenyzett/ 22., Konkoly
Evelin
/felversenyzett/
37., Kovács Bianka 53.
és Cserép Dorina /felversenyzett/ 63. Serdülő
leányaink csapatban a 8.
helyen végeztek. /hg/

Tapolcai Öregfiúk vezetik
a bajnokságot FUTBALL
A megyei III. osztályú
labdarúgó bajnokságban is elkezdődtek a
küzdelmek. A Tapolcai
Öregfiúk eddigi mérlege, öt mérkőzésből négy
győzelem és egy döntetlen, ezzel az első helyen
állnak.
Először a diszeli csapatot verték 9:1-re, 1:1 –

győztes mérkőzés következett. Lesenceistvándon
3:1-re nyertek, míg a hétvégi hazai pályán játszott
mérkőzésen Káptalantóti 5:2 – vel maradt alul.
Boczkó Gyula, a TÖFC
képviseletében elmondta,
folytatni szeretnék az elkezdett munkát és remélik, hogy az eredmények
is tükrözik a befektetett

Az öregfiúk vezetik a tabellát, dobogóra pályáznak F:hg
es döntetlent játszottak
Révfülöpön, majd hazai
pályán diadalmaskodtak 3:2 arányban Dörgicse felett. Ezek után két

energiát. Jelenleg vezetik
a tabellát, amit szeretnének megőrizni és az
idény végén dobogós helyen zárni. /hg/
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Győzelemmel kezdtek
Hosszú hónapok kihagyása után állhatott újra
pályára a megyei bajnokságban szereplő Tapolca VSE női kézilabda
csapata.

A lelkes közönség előtt
játszott mérkőzésen az
Úrkút SK vendégeskedett. Bár a felkészülés
nem úgy alakult, ahogy
azt Antal Edit, a tapolcai
csapat trénere elképzelte,
ennek ellenére egy lelkes,
összetartó, küzdeni tudó
együttes képét mutatták

mutatott az eredményjelző. Ezután magára talált
a vendég együttes, az is
nagymértékben hozzájárult az Úrkút felzárkózásához, hogy a játékvezetők ebben az időszakban
négy kiállítással is büntették a Tapolcát; így a félidő
13:12-es hazai vezetést
hozott. A második félidő
gyakorlatilag ugyanúgy
kezdődött, mint az első
játékrész, gyors gólok,
pontos játék. Előbb egy
4:0-ás, majd egy 5:0-ás
szakaszt produkáltak mi-

Gyors gólok, pontos játék jellemezte tapolcaiakat a
második félidőben, hat góllal nyertek
Fotó: hg
lányaink. Több játékos is eink. 10 perccel a vége
úgy döntött, visszatérnek előtt 24:16 volt az állás.
a TVSE-hez és játékukkal Egy durva vendég szajárulnak hozzá a kitűzött bálytalanságot követően
célok eléréséhez. A me- felvillant a játékvezető
gyei bajnokság dobogóját kezében a piros lap is. Az
tartja reálisan elérhető utolsó pár percben már
eredménynek az edző, aki itt-ott estek a gólok. A
elsődlegesen egy stabil, végeredmény 29:23 lett.
megbízható gárda létre- A tapolcai csapatban
hozásán dolgozik. Antal mindenkit dicséret illet
Edit
következőképpen az odaadó, közönséget
értékelte az idény első kiszolgáló és szórakoztafordulójában
játszott, tó játékért. Egri Nikoletta
győztes mérkőzést: -Az személyében újoncot is
első félidő elején a lá- avatott a csapat, aki hetest
nyok villámrajtot vettek, harcolt ki, míg a pályán
a 13. percben már 6:2-t volt. /hg/

SZÍNES

2020. október 02.

Házasságkötés

Hamis rendszám

2020. 09. 18.
Kovács Katalin
Schvetz Tamás
2020. 09. 19.
Finta Rebeka
Ernyey Marcell
2020. 09. 26.
Bényi Márta
Varga Péter
Nagy Viktória
Szijártó László
Szmolicza Alexandra Vivien
Jónás Viktor

Egy 17 éves zalahalápi férfi 2020. szeptember 9-én,
délután személygépkocsival közlekedett Tapolca
és Zalahaláp között, amikor a járőrök igazoltatni
akarták, a sofőr azonban
továbbhajtott egy közeli
erdő irányába.

A vészhelyzetre tekintettel, 2020. 09. 29-től a
Deák Jenő Kórház Ady
Endre utcai bejárata felől, a Sebészeti Ambulanciánál történik a lakosság
szűrése. Az előszűrés célja megvizsgálni, hogy az
érkezők fertőzöttek-e- tájékoztatott az intézmény.

A fiatal a kocsiból kiszállt,
majd gyalog folytatta útját,
végül a tapolcai járőrök elfogták és előállították.
Kiderült, a személygépkocsit kivonták a forgalomból
és rendszámát is kicserélték a sofőr pedig nem rendelkezett vezetői engedél�lyel. Ellene szabálysértés
és azonosítójellel visszaélés bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak- tájékoztatott a rendőrkapitányság illetékese. /tl/

