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KÉTHETENTE MEGJELENŐ VÁROSI KIADVÁNY

Gyászunk,
veszteségeink
feldolgozásának
módszertana

3. oldal

A közelmúlt
történelmét
dolgozzák fel
interaktívan

2020. október 30.

5. oldal

VI. ÉVFOLYAM

Az ember
lelkét tükrözik
Sütő György
alkotásai

Önkéntes temető-takarítók

Több konténernyi hulladékot gyűjtöttek össze azok a lelkes tapolcaiak, akik Mindenszentek ünnepére készülve, önkéntes munkájukkal a régi városi temető megtisztításán dolgoztak október 21-én ... Folytatás a 6.oldalon
Önkéntesen, jókedvvel dolgoztak a temető-takarítók címmel...
Fotó: tl

21. SZÁM

6. oldal

Jegyzet
Korábban a teljes összeget
a településeknél hagyta,
2013-ban 60 százalékát elvonta, idén a koronavírus
elleni védekezés költségeinek részbeni fedezetére
azt is elvette. A hírek szerint, 2021-ben már tartósan magánál tarthatja
a gépjárműadót az állam.
Az intézkedés mindös�sze 1-2 százalékos bevételcsökkenést jelent, ám
ha pusztán ezt a számot
nézzük, csalóka a kép. Egy
kisváros több milliárdos
költségvetéséhez képest
talán nem is olyan sok
egy tapolcai szinten 100110 milliós kiesés. Ám ha
ahhoz viszonyítjuk, hogy
az önkormányzat szabadon felhasználható kerete
400-450 millió, akkor már
kifejezetten jelentős az áldozat. Az iparűzési adóból
származó bevételek, ha
a parlament is úgy dönt,
hasonló sorsra juthatnak.
A szűkösebb költségvetéseket még csak tervezik,
de az állami póráz rövidüléséről, vagy éppen a
hatékonyabb adóztatásról
szóló homlokegyenest ellentétes kormányoldali-ellenzéki magyarázatok már
megszülettek...
/Töreky László/

Koszorúzás, néma tiszteletadás
Katonai
hagyományőrzők
tiszteletadása
mellett, koszorúzással,
néma főhajtással emlékezett a város a 64 éve
történt eseményekre és
rótta le kegyeletét az
1956-os forradalom és
szabadságharc helyi hősei, áldozatai előtt.

Koszorúzás a földhivatalnál, ahol az 1956-os Tapolcai
Járási Forradalmi Tanács börtönbüntetésre ítélt tagjainak emléktáblája található
Fotó: tl

A régi temetőben Tóth István áldozat sírjánál, majd
a katonai emlékparkban,
az 56-os emlékműnél helyezték el az emlékezés és

a kegyelet koszorúit Tapolca önkormányzatának
képviselői, a város legfontosabb civil szervezetei, a
helyi pártszervezetek képviselői és Rig Lajos parlamenti képviselő. Később
a földhivatal épületénél a
Tapolcai Járási Forradalmi Tanácsnak a szabadságharc leverése után börtönbüntetésre ítélt tagjai;
Gucsi István, Halász János, Kazal Gábor, Kopacz
Károly, Laczay András és
Vollmuth Frigyes tisztele-

tére állított emléktáblánál
folytatódott a koszorúzás.
A szovjet hadsereg helyi
hadműveletei során hősi
halált halt 22 éves Gál
György honvéd kórházi
emléktáblájánál, majd a
tóparti
Panteon-falnál,
Dr. Hillinger János főorvos, az 1956-os Tapolcai
Forradalmi Tanács elnökének emléktáblája mellett is fejet hajtott a város,
illetve a politikai pártok
és civil szervezetek prominensei. /tl/
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Nem támogatja a kistérség Tapolcán sem tűrik az
Tapolca csatlakozását
LMBTQ propagandát
A Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás soros ülésén elutasította Tapolca városának
a társuláshoz történő
csatlakozási kérelmét. A
kistérségi szervezetből
még 2013-ban lépett ki
Tapolca. A város önkormányzata ez év nyarán,
testületi ülésen döntötte
el és jelezte visszatérési
szándékát.
“Tapolcának
földrajzi,
gazdasági
helyzeténél
fogva is- nagyobb szerepet kell vállalnia a járás önkormányzataival
való együttműködésben.
Mindezen
feladatokat
tagönkormányzatként
hatékonyabban
tudná
képviselni” – állt számos
egyéb indok mellett abban az előterjesztésben,
amelyet ez év júliusában
támogatásáról
biztosított a tapolcai képviselőtestület. A helyi önkormányzat időben, azaz hat

hónappal a csatlakozás
tervezett időpontja előtt,
minősített
többséggel
hozta meg döntését és
adta be kérelmét a társuláshoz. A környező
tagtelepülések
polgármesterei azonban nem
támogatták a kérelmet.
Dobó Zoltán, aki a város két alpolgármesterével jelen volt a kistérségi
ülésen, csalódottságának
adott hangot. – Szerettünk volna a járás településeivel együttműködni
úgy, ahogy az korábban
történt.
Csak remélni tudjuk,
hogy meghívnak bennünket az érintett polgármesterek azokra a
képviselő-testületi ülésekre, ahol a Tapolcát
érintő döntést meg kell
erősíteniük saját önkormányzati testületük, képviselőik által és szakmai
döntés születik- nyilatkozta Dobó Zoltán polgármester. /tl/

Eszli István a Mi Hazánk
Mozgalom megyei elnöke szerint Dúró Dóra, a
párt elnökhelyettesének
könyvdarálására a normális szó tökéletesen
helytálló.
– Az elhíresült mesekönyv
és társai által, a deviánsok
a többségi, normalitáspárti társadalomra akarják
ráerőszakolni a világukat,
ennek pedig nem szabad
engedni. Egy népszavazás
eldönthetné, hogy az embereknek mi a véleménye a
témáról – hangzott el Eszli
István megyei pártelnök
minapi tapolcai sajtótájékoztatóján.
A helyi politikus szerint, a
Mi Hazánk által felvetett
problémát álságos módon
kezeli a kormány, hiszen
évekig támogattak vitatott
tartalmú
kiadványokat.
Budapesten már több kerületi önkormányzat megtiltotta a Meseország mindenkié könyv jelenlétét, és

egyre több önkormányzat
követi példájukat- mondta
Eszli István, majd hozzátette, a Mi Hazánk nevében
Tapolca
polgármesterét
is megkereste a témában.
– Azt kérdeztem polgármester úrtól, hogy a városban, az iskolákban a könyv
révén jelen van- e a homoszexuális propaganda.
Szerettem volna megtudni,
hogy tudnak-e ilyesmiről,
és ha igen, akkor tesznek-e
valamit ellene. Mi ugyanis azt valljuk: nem szabad,
hogy gyermekeink, unokáink ilyen propaganda mellett nőjenek fel- mondta. A
párt megyei elnöke szerint,
a kormány témához való
hozzáállása
felháborító
és álságos. – Hosszú évek
óta több tízezres példányszámban tették lehetővé és
támogatták, hogy LMBTQ
kiadványok Magyarországon napvilágot lássanak.
Korábban tehát soha nem
jutott eszükbe, hogy ez
probléma. /tl/

Rig Lajos az új törvény rejtett paragrafusairól
Rig Lajos parlamenti
képviselő a közelmúltban lakossági fórumon
mondott véleményt a
kormány új törvényjavaslatáról és annak “rejtett
paragrafusairól”,
amely az orvosi bérek
felzárkóztatása mellett,
a paraszolvencia (hálapénz) teljeskörű kiűzését
célozta meg az egészségügyből. A fórum legfőbb
célja az volt, hogy a helyben kialakított álláspontot a jobbikos képviselő
tovább tudja vinni a döntéshozók, törvényalkotók
felé.
A képviselő szerint, a törvényjavaslatnak több rejtett passzusa is van, mely
az elmúlt hetekben nagy
port kavart az egészségügyi dolgozók körében.
A törvényjavaslatot azonban a kormánypárt és az
ellenzék is egyhangúlag
megszavazta. Rig Lajos elmondta, hogy a törvény
alapja az egész egészségügyi rendszer átalakítását

célozza és 2021. január
1-től lép hatályba. A törvénytervezet rendelkezik
arról, hogy az egészségügyi szakdolgozók és az
orvosok átvezényelhetők
lesznek más egészségügyi
intézménybe 1 év időtartamra, amely további 1
évvel hosszabbítható meg.
Erről a dolgozót 10 nappal előtte kell értesíteni.
A képviselő hangsúlyozta,

Az egészségügyi
rendszer
átalakítását célzó
törvény
módosításához
kérte a képviselő
a fórum
résztvevőinek
észrevételeit,
tapasztalatait
hogy ezek a rejtett paragrafusok a szakma ellehetetlenítéséhez vezethetnek. Rig

Rig Lajos: a rejtett paragrafusok a szakma ellehetetlenüléséhez vezethetnek
Fotó: hg
azt látná megoldásnak, ha
a Magyar Orvosi Kamara,
és a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara a
szakszervezetekkel együttesen egy módosító indítványt nyújtana be, mely
magába foglalja, hogy a
miniszteri rendeletek megtervezésébe olyan beleszólási jogkörük lenne, amely
jobbá teszi ezt a törvényt.
Ha ez nem valósul meg,
akkor az országgyűlési

képviselők törvénymódosító javaslatokkal próbálják
meg elfogadhatóbbá tenni
az egészségügy átszervezését. A Népjóléti Bizottság
alelnöke kiemelte, hogy
ezúttal nem politikai, hanem elsősorban szakmai
fórumot tartott, ahol több
szempontból
megvizsgálták elsősorban a helyi
egészségügyi
dolgozók
helyzetét a törvényjavaslat
bevetése esetén. /hg/
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Kiút a bánatból, lelki segítség a gyászolóknak

Kiss Katalin, mentálhigiénés szakember, Gyászfeldolgozás Módszer specialista
Fotó: archív
A nagy veszteségekhez
az egészséges, szeretni
képes embernél a gyász
érzése, gyakran mély
lelki fájdalma társul. A
gyász a szeretetre való
képességünk bizonyítéka, annak egy olyan formája, amely akkor alakul ki, ha nincs már akit
szeretünk. Fájdalmunk,
jóesetben idővel tompul,
emlékezetünkben pedig
az életünkből kilépett
személyről, vagy éppen
házi kedvencünkről szóló szép emlékeink maradnak meg. Kiss Katalin azonban mindennapi
munkája során számos
olyan esettel is találkozik, amikor a fájdalom
tartósan, akár hosszú
éveken, évtizedeken keresztül gyötri a gyászolót, súlyos életviteli nehézséget, hosszútávon
pszichés tüneteket, testi
megbetegedéseket okozva. Van azonban kiút,
létezik egy bevált, a gyakorlatban már évtizedek
óta bizonyított módszer,
amely a gyászban történő megrekedtséget feloldja - állítja a tapolcai
szakember.
Ó hagyd már, vegyél másikat! - mondja a kutyusát gyászoló gazdinak egy
családtag, vagy egy közeli
ismerős - ez, az egyébként
jószándékú bagatellizálás
bizony nem segít feloldani a fájdalmat. Egy szülő,
férj, feleség, vagy ne adj
isten gyermek elvesztését követő gyászra sem az
a jó tanács, hogy „most
már szedd össze magad,
légy erős, az élet megy
tovább! „A baj gyakran
az, hogy nem tiszteljük
mások gyászának egyediségét. Kéretlenül adjuk
„jótanácsainkat”, ami a
gyászoló emberben azt

az érzetet kelti, hogy gyásza nem normális, hanem beteges viselkedés.
Ez nem így van, de a túl
hosszan elnyúló, feldolgozatlan gyász valóban
megbetegíthet. A gyászfeldolgozásnak mára már
bevált, a hetvenes évektől az USA-ból származó
módszertana és intézete
is van- tudom meg Kiss
Katalintól, aki maga is
ennek az intézetnek a
módszereit sajátította el,
hogy elsőként önmagán,
majd másokon is segíthessen. - Nagyszüleink
gyakran nem értek rá önmagukkal foglalkozni, a
puszta túlélés, a megmaradt családtagok eltartása, a mindennapi kemény

... mert azt
megtanultuk,
hogy hogyan
szerezzünk meg
valamit, de azt
nem, vajon mit
tegyünk,
ha elveszítjük
azt...
munka olyan feladatokat
rótt rájuk, amelyek miatt
hamarabb túl kellett lépniük a veszteség gondolatán. A halál ugyanakkor
régen az élet természetes
része, velejárója volt. A
halotti torban például
együtt van a családi, rokoni, baráti együttérzés, a
halállal járó szomorúság,
de a jókedv és gyakran a
mulatozás is, ez utóbbiak
már az élet irányába mutatnak. A modern embernek gyakran már ez sem
adatik meg, ám ettől még
a gyász normális emberi
reakció marad- állítja a
szakember. - Gyászolni valamit, vagy valakit
azonban egy olyan összetett érzéscsomag, amelyben nemcsak negatív érzések vannak. Igaz, hogy
elsősorban a keserűség,
a bánat kavarog az emberben, de néha felbukkan a megkönnyebbülés, vagy akár a hála, sőt
az öröm, de a vele járó a
bűntudat érzése is- gondoljunk csak egy idős,
súlyosan beteg, sokat
szenvedett
szerettünk
halálára. Minden gyász
egyedi, más-más módon
nyilvánul meg. Elnyomni
a gyászt hatalmas ener-

A gyász normális emberi reakció valami fontos elvesztése után, egyfajta bizonyítéka a szeretet képességének
Fotó: illusztráció
giavesztéssel jár, amelyet
a hétköznapi élettől vesz
el a gyászoló. Hatása a
jelenből történő kiesés,
a tartós fáradékonyság,
a lelassulás, a szétszórtság, a balesetekre való
hajlam, egyfajta érzelmi
hullámvasút, amely végül
megbetegít, testi betegséget, depressziót okoz.
A pszicho edukáció, az
ismeretek átadása, a tudatosítás jó, de még önmagában nem megoldás.
A fejtől a szívig kell, hogy
eljussunk! Módszerünk
lényege, hogy a rászorulónak magának kell több
kisebb
cselekményből
álló cselekménysorozatot elvégeznie, néhány
kicsi, de helyes döntést
meghozni ahhoz, hogy
a passzív, érzelmileg elszigetelt állapotából kitörjön, a gyász normál
lefolyása megtörténjen. A
gyász a szívet töri össze,
nem a fejet. Ezért minden
próbálkozásunk,
hogy
fejünkkel gyógyítsuk a

A módszer
lényege, hogy a
rászorulónak több
kisebb
feladatot kell
elvégezni, néhány
aprónak látszó,
de helyes döntést
meghozni
szívünket meddő lesz, hiszen az értelem nem elég
eszköz erre- vallja a gyász
feldolgozásának útjairól
és tévútjairól Kiss Katalin. Az általa alkalmazott
módszertant egyébként
John W. James és Russel
Friedman saját fájdal-

muk, veszteségeik feldolgozására munkálták ki és
adták át az olvasóknak az
azóta 29 nyelvre lefordított, és 3.5 millió érdeklődőhöz eljutott Gyógyulás a gyászból című
önsegítő könyvükben. A
kiadvány címlapon megjelenő mottója maga az
alapprobléma: ... mert
azt megtanultuk, hogy
hogyan szerezzünk meg
valamit, de azt nem, vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt... Magyarországon dr. Sarungi Emőke
pszichiáter, egyetemi oktató a hazai Gyászfeldolgozás Módszer Magyar
Központ vezetője. Az általa létrehozott szervezet
által támogatott Gyászfeldolgozás Módszer specialistái, köztük Kiss Katalin egyéni és csoportos, (a
járványra való tekintettel)
akár online is működő
támogató programjaikon
adják vissza egy örömteli

élet lehetőségét azoknak,
akik ha magukra maradnának, talán végérvényesen felőrölne, megbetegítene a veszteséggel együtt
járó bánat./tl/
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Rózsafüzér-imádsággal egy jobb Megújult az izraelita
világért
temető ravatalozója
Ahogy a korábbi években, a Nagyboldogas�szony Római Katolikus
Általános Iskola diáksága idén is csatlakozott
az „Egymillió gyermek
imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez.
A helyszín a templom
melletti gesztenyefás liget volt ma reggel kilenc
órakor.

Minden év október 18-án,
9 órakor világszerte soksok gyermek imádkozik
fél órán át a békéért és az
egységért. A kezdeményezés keresztény közösségektől,
Venezuelából
indult, ahol 2005 nyarán
a gyermekek közösen
imádkozták a rózsafüzért
és a mellettük álló as�szonyok kézzelfoghatóan
érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a
kezdeményezés nem csak
Dél-Amerikában, hanem
szerte a világon elterjedt.
Kiinduló gondolata az
a Szent Piótól származó
idézet volt, miszerint „ha
egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor
a világ meg fog változni”.
Hazánkban a Magyar

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének
pénzügyi
támogatásával és egy
helyi építőipari vállalkozó munkájának eredményeként, mintegy 2
millió 400 ezer forintos
költséggel elkészült a
zsidó temető ravatalozójának részleges felújítása.

Csonka Nándor plébános: a ti gyermeki hangotok immár Istenhez szól...
Fotó: tl
Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az
Országos Lelkipásztori Intézet hívta a gyermekeket,
tanítóikat és hitoktatóikat, hogy miként az előző
években, kapcsolódjanak
be idén is a közös rózsafüzér imádságba, lélekben
egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte
a világon. (Mivel október 18-a idén vasárnapra
esett, ezért az azt követő
iskolai napra tették át a
szertartást.) A gyerekeket
és pedagógusaikat Rohály
János igazgató köszöntötte, aki Szent Pió atya
üzenetének nyomán arra
kérte a tanulókat, hogy

Mária pártfogását kérték önmagukért, szeretteikért és
hazájukért a katolikus iskola diákjai
Fotó: tl

Emlékezés biztonságban

A közelgő mindenszentek és
halottak napja alkalmából
egyre többen látogatják meg
a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses
gyújtásával emlékezzenek
elhunyt szeretteikre. Megtudtuk, a rendőrség idén is
megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés
nyugalmát
veszélyeztető
bűncselekmények megelőzésére.

A rend őrei figyelmeztetnek, az emlékezés perceiben
a bűnelkövetők ellophatják
a síroknál felügyelet nélkül
hagyott táskákat, a lezáratlan

kerékpárokat, a temető előtt
parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat, a tömegközlekedési eszközökön
a külső zsebben tartott mobiltelefonokat, pénztárcákat és a
nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokból pedig az értékeket. A zavartalan
bűn- és balesetmentes megemlékezés érdekében arra
kérnek mindenkit, hogy az
otthont elhagyva körültekintően zárják be az ablakokat,
ajtókat, kertes házak esetén
a kerti kaput is, ezzel megakadályozva, hogy az utcáról
illetéktelenek könnyű szerrel
be tudjanak jutni az udvar-

imádkozzanak
azért,
hogy a járvány véget érjen és a korábbinál szebb,
igazabb, békében és szeretetben gazdagabb világ
jöjjön el. Csonka Nándor
atya, az iskola lelki igazgatója is szólt a diákokhoz.
– Rajtatok most kedves
tanulók a világ szeme.
A ti gyermeki hangotok
immár Istenhez és Máriához, égi édesanyánkhoz
szól. Ez a hang mindig
kedves, a gyermekhangra
mindig odafigyelnek, fohászukat mindig meghallgatja a jóságos Isten. Nem
véletlenül mondja Jézus,
hogy engedjétek hozzám
a gyermekeket, mert, ha
nem lesztek olyanok, mint
ők, akkor nehezen tudtok
belépni Isten országába”.
Mi Isten gyermekei vagyunk, és imával szólítjuk
meg őt. Tesszük ezt Mária közvetítésével, akinek
anyai pártfogását kérjük
önmagunkért, szeretteinkért, hazánkért, Európáért és az egész világért. Legyen béke, legyen egység
és szeretet a világban, de
azt előbb önmagunkban,
saját szívünkben keressük…- hangzott Nándor
atya imára hívó gondolata. /tl/
ra. Értékeiket mindig a belső
zsebekbe rakják és ne vigyen
senki magával a temetőbe felesleges értékeket! Válasszák
a kijelölt, őrzött és kivilágított
parkolókat járműveik számára! A temetőben a táskát és
egyéb értékeket egyetlen pillanatra se hagyja senki őrizetlenül! Viseljen fényvisszaverő
ruházatot vagy kiegészítőt,
ha gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik: legyen látható valamennyi közlekedő
számára. Lakott területen
kívül, éjszaka és korlátozott
látási körülmények esetén
indokolt a fényvisszaverő
mellény használata és egyéb
kiegészítők, mint például
a fényvisszaverő karszalag,
akár matrica is elősegítheti

Az izraelita temető rendbetételének ügyét felkaroló Varga Károlynétól,
a Tapolcai Városszépítő
Egyesület Nőklubjának
vezetőjétől megtudtuk, a
ravatalozó és a zsidó te-

szétmállott 142 darab
sír felállítása a Nemzeti Pantheon Alapítvány,
Tapolca Város Önkormányzata és a Mazsihisz
összességében 1.070.000
Ft anyagi támogatásával,
szponzorok segítségével
és jelentős társadalmi,
baráti összefogással készült el az idei nyáron.
A most szeptember elején megkezdődött munkálatokkal, amint azt
Giczi Béla vállalkozótól
megtudtuk, belül új vas
födémtartó szerkezetet,
gipszkarton födémburkolást, a robosztus vasajtók, az ablakok, falbur-

Megújultak a ravatalozó épületének robosztus vasajtói
is - mutatja Giczi Béla kivitelező
Fotó: tl
mető a MAZSIHISZ tulajdonában van, de azt a
rendszerváltás időszakáig a város tartotta rendben. Később gazdátlanná
vált az épület és a temetkezési hely is, az előbbi
tetőzete, födémszerkezete beszakadt, életveszélyessé vált, a temető egy
jelentős részét pedig ellepte a vadnövényzet,
a sírok megsüllyedtek,
eldőltek. Korábban már
lecserélték a tetőszerkezetet és a tetőhéjalást.
A még menthető, nem

kolatok felújítását, a falak
és több régi ravatalozói
bútordarab
kijavítását
és a teljes belső festési
munkálatokat elvégezték
az épületen. (A tapolcai
zsidó temető rekonstrukciója remélhetőleg a jövőben is folytatódik, hiszen
nemrégiben a Tapolcai
Értékmegőrző Egyesület a
kőkerítés és a vízelvezetés
problémáinak megoldása
érdekében nyújtott be pályázatot a Magyarországi
Zsidó Örökség Közalapítványhoz.) /tl/

az észlelhetőséget. Lehetőség
szerint úgy induljon gyalogosan vagy kerékpárral útnak, hogy még nappali látási
körülmények között haza is
érjen. Amennyiben a fentiek

ellenére mégis bűncselekmény áldozatává válik vagy
közlekedési baleset éri, hívja
a 112-es hívószámot! – kérik
a rendőrség munkatársai.
/forrás: police.hu/
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Amikor az “Y” -házak kinőttek a földből…
“Nem is olyan rég…”
címmel
várostörténeti
beszélgetés-sorozat
indult a városi könyvtárban. A hajdani Dimitrov-tér Y-házainak
történetéről és a város
egyéb lakótelepeinek keletkezésről Dr. Décsey
Sándor a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum
igazgatója és Gyarmati Tamás Tapolca város
főépítésze tartott több
mint egy órás, tartalmas,
interaktív és kifejezetten
jó hangulatú előadást az
elmúlt héten.

(A program a Közösen
Tapolcáért
TOP-7.1.116-H- ESZA-2019-00757
pályázat sikerének ered-

ményeként valósulhatott
meg.)
A könyvtár nyolc, – szaknyelvi megfogalmazásban
– az oral history (elbeszélt
történelem) műfajában
keletkeztetett
rendezvényt szervez az elkövetkező másfél évben. Ezek
mindegyike Tapolca 1945
és 1990 közötti időszakába, a sokunk által megtapasztalt szocialista évtizedekbe repíti vissza a
résztvevőket. Dr. Décsey
Sándor a sorozat első
tagját útjára bocsátva elmondta, a városi televízió
által is rögzített nyolc interaktív előadás történelmi forrásanyagot biztosít
majd azoknak, akik a jövőben Tapolca múltjával,

A beszélgetésbe többen is bekapcsolódtak, fotónkon
Hangodi László főmuzeológus egészíti ki az elhangzottakat
Fotó: tl

korrajzával foglalkozni
kívánnak. A sorozat első
tagját jelentő Y-házak és
a város egyéb lakótelepeinek történetéről szóló
előadásban elhangzott,
a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalat és Tapolca között
már 1964-ben elkezdődtek a tárgyalások, hogy a
cég igazgatási központja és dolgozóinak egy
jelentős része Tapolcán
telepedjen le. Kevésbé
közismert, hogy a bányavállalat először Nyirádot,
majd Sümeget kereste
meg terveivel, de a tárgyalások zátonyra futottak.

Az előadások
felvétele
történelmi
forrásanyagot
biztosít majd
azoknak a
kutatóknak, akik
a város múltjával,
korrajzával
foglalkoznak
Az akkori sümegi tanácselnök és a járási pártbizottság titkára ugyanis
mereven elzárkózott attól,
hogy ideiglenes irodaként
átadják a nyírlakpusztai
szociális otthon épüle-

Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója és Gyarmati Tamás városi főépítész Fotó: tl
tét, illetve egyéb igényelt
közművesített építési telkeket a vállalat részére.
Tapolca, – akkoriban Piriti Károllyal, majd Egyed
Béláné
tanácselnökkel
a város élén – azonban
befogadóbb volt és megszülethetett a terv a bányászok
letelepedését
szolgáló épületek Tapolca
községben történő megvalósítására…Valahogy
így kezdődött Tapolca
újbóli várossá válása és
a város szimbólumává
vált Y-házak története is,
amelyek talán soha nem
valósulhattak volna meg,
ha nem az a kiváló építész
kapja a feladatot, akit tehetsége ellenére, politikai
okokból korábban csak

sokadik
próbálkozásra
vettek fel az építészmérnöki karra. Erről már
Gyarmati Tamás főépítész beszélt, aki a kor
lakhatási körülményeibe,
városrendezési terveibe,
építészeti
prioritásaiba
és szakmai elődjei panelrajzolásra
kárhoztatott
világába avatta be a jelenlévőket. A rendezvényen
projektoros kivetítéssel
szemléltetve jelentek meg
az Y-házak építésének folyamatait és körülményeit
bemutató korabeli fotók,
tervrajzok és légi felvételek. Az előadást pedig
teljes terjedelmében rögzítette a városi média, így
az a jövőben bárki számára megtekinthető lesz. /tl/

Tablókon mutatják be a rendszerváltás időszakát, történéseit
30 éve szabadon- címmel
nyílt kiállítás pénteken a
Fő téren. A körbejárható, szerelt fémállványzaton elhelyezett 13
magyar és angol nyelvű
tabló időrendben mutatja be, hogy miként jutott
el a kelet-európai térség,
köztük Magyarország a
szocialista, kommunista
diktatúrától a rendszerváltozásig. A már több
hazai városban kiállított, Tapolcán november 2-ig megtekinthető
szabadtéri tárlatot az
időjárásra való tekintettel a városi moziban nyitotta meg Dobó Zoltán
polgármester és Balogh
Gábor, a Terror Háza
Múzeum történésze.

Dobó Zoltán elsősorban
tizenévesen átélt személyes élményeit osztotta
meg az előző politikai
rendszerrel kapcsolatban,
végül feltette a kérdést,
hogy vajon 30 évvel a
rendszerváltás után, való-

ra váltak-e azok az álmok,
elképzelések, amelyek az
elképzelt nyugati mintájú
jólét eljövetelének hitére
épültek.
Balogh Gábor szerint, a
rendszerváltozással
és
mindazzal ami akkoriban történt Európában
foglalkozni kell. – 1945
után azt az ígéretet kapta
a szovjetektől ez a térség,

hogy most aztán eljött a
tejjel-mézzel folyó Kánaán.
Ezzel szemben Sztálin halála után három hónappal
már felkelések vannak az
NDK-ban, három évvel
később Lengyelországban, majd Magyarországon, később Csehszlovákiában…fogalmazott
a Terror Háza Múzeum

A tablók külső oldalán magyarul, a belsőkön angolul
szólnak hozzánk a rendszerváltás dokumentumai F: tl

Csépai Eszter színművész és zenész partnere, Cseh Tamás és Bereményi Géza dalaival idézték meg a 70-es,
80-as évek értelmiségének lelki kilátástalanságát Fotó: tl

történésze, aki a rend- irodalmi, zenés összeszerváltáshoz vezető tör- állítást tekinthettek és
hallgathattak
ténelmi utat
meg a jelenvette górcső A kiállítás
lévők. Cseh
alá. Beszédét
Tamás
már
Varga Bélának szabadtéri,
a nemzetgyű- de a megnyitóját saját korában
kultikussá vált
lés volt elnökének gondo- a városi moziban dalai szólaltak
meg Csépai
latával zárta:” tartották meg a
Eszter szína szabadság szervezők
művésznő és
nem körülaz őt gitáron
mény, hanem
feladat”. A felszólaláso- kísérő partnere értő tolkat követően egy igényes mácsolásában. /tl/
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Önkéntesen, jókedvvel dolgoztak Retuspisztollyal “lőtt”
a temető-takarítók ÖSSZEFOGÁS képei, rajzai az emberi
lélekről szólnak
...Folytatás a címlapról...
A város és az Egységben
Tapolczáért Egyesület által
meghirdetett temető-takarítási akció nem előzmény
nélküli, hiszen a korábbi
években már bebizonyosodott, hogy egy ilyen jó
cél érdekében szívesen
mozdulnak meg a szűkebb
környezetükért tenni akaró emberek. Most is fontos
szempont volt, hogy kizárólag a sírok melletti részeken és utakon történjen a
takarítás, a síremlékeken
lévőkhöz nem nyúltak az
önkéntesek. A cél az volt,
hogy a városüzemeltetés
dolgozóinak munkáját segítve, összegyűjtsék a kegyeleti értékkel már nem
bíró mécsestartókat, elszáradt virág- és koszorú
maradványokat, törmelékeket és egyéb hulladékokat, hogy Mindenszentek
ünnepére és a halottak
napjára gondozott és tiszta

Több mint hatvanan, leginkább szorgalmas tapolcai
civilek tevékenykedtek a nemes cél érdekében Fotó: tl
legyen a temető. Az összegyűlt szemetet az NHSZ
szállította el és a konténereket is ők biztosították. A
munkálatokban részt vett
Dobó Zoltán polgármester,
aki örömmel konstatálta,
hogy sok helyi civil mozdult meg a kezdeményezésre. – Több mint hatvanan érkeztek, köztük helyi
sportolók, tapolcai civil

Zsákokba gyűjtötték a temetői hulladékot, amelyet később a helyi NHSZ konténerekben elszállított Fotó: tl

szervezetek, nyugdíjas klubok tagjai, akiket a város
támogat, és akik maguk is
szívesen együttműködnek
az önkormányzattal. Az
időjárás miatt halasztottuk
néhány nappal későbbre a munkát, de megérte,
hiszen a napsütésben a
munka is vidámabban zajlik- mondta el lapunknak
a város polgármestere. A
temető- takarítók élelmezéséről a Tapolcai Diák és
Közétkeztető Kft. dolgozói gondoskodtak, ezért
szendvics és meleg tea idén
is mindenkinek jutott a pihenés perceiben. /tl/

Sütő György munkáiból
nyílt kiállítás október 21én a Tamási Áron Művelődési Központ földszinti
aulájában. Az alkotó, aki
előre nem látható okok
miatt végül nem tudott
személyesen megjelenni a megnyitón, arra
számít, hogy a képeket
megtekintve “mindenki
megleli a maga igazságát,
és találkozik egy picit
önmagával”. A teremtve
birtokolni- címet viselő
tárlat november 9-ig lesz
látható, látogatható a
kulturális intézményben.
A Tapolca Városi Képzőművész Kör tehetséges alkotója nemrégiben
Keszthelyen állíthatta ki
újszerűnek, modernnek
ható, airbrush technikával (dekorpisztollyal, sűrített levegős kiszórással)
készült műveit. Tapolcán

életben egy idősotthon
ápolójaként dolgozó Sütő
György így ír a művészettel való viszonyáról: …
valaki megkérdezte tőlem,
hogy miért rajzolsz, miért
jó ez neked? Azt feleltem:
azért, hogy teremtve birtokolhassak. Újra kreálva,
újra teremtve a látottakat,
így egy kicsit magamévá
tehetem azt az isteni valamit, ami minden létezőben ott leledzik. Témám
szinte mindig az ember
maga, a saját lelki történéseivel és olyan alapvető félelmeivel, mint a magány,
a fájdalom, a bűntudat…A
zentai születésű, 41 éves
alkotó, korábban hivatásos művésznek készült,
ám kaposvári főiskolai
tanulmányait a szerbiai
kötelező sorkatonai szolgálat, majd ez időszak
alatt a főiskolai tagozat
megszüntetése keresztül-

Kigyulladt a ház, meghalt egy férfi Tapolcán

Meghalt egy fiatalember
abban a Fazekas utcai lakástűzben, amelyhez az
esti órákban vonultak ki
a tapolcai, a badacsonytomaji és az ajkai tűzoltók.

A tűz a ház középső lakrészében keletkezett, majd a
tetőre is átterjedt. A tűzoltóknak sikerült a lángokat
megfékezni, így az a környező házakra nem tudott
átterjedni.
– A közös udvaros ház
egyik lakásában élő fiatalember az öngyilkosságnak
ezt a módját választotta,
magára gyújtotta az épületet. Korábban már voltak
próbálkozásai, hogy önkezével vessen véget az életének, ezúttal sajnos sikerrel
járt. Édesanyját, aki a hát-

Sütő György nagyméretű portréi különleges technikával készültek és látványosak
Fotó: btb
első ízben jutott önálló bemutatkozási lehetőséghez.
(Ennek oka a koronavírus
járvány volt, eredetileg
korábbra tervezték a kiállítást a szervezők.) A civil

A lángokat eloltották a tűzoltók, de a ház lakóját már
nem tudták megmenteni
Fotó: dz
só lakásban élt, ki tudták
menteni -írta facebook bejegyzésében Dobó Zoltán
polgármester, aki egyúttal

megköszönte a helyszínen
szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók és mentők
munkáját. /tl/

húzta. 2016-ban ismerte
meg feleségét, véglegesen Tapolcára költözött,
és -ahogy fogalmaz- neki
köszönheti, hogy újra elkezdett rajzolni. /tl/
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Hazai pályán is idegenben
A vírushelyzet miatt
Tapolcán játssza hazai
mérkőzéseit az NB1-ben
szereplő Sümegi Röplabda Egyesület felnőtt
férfi csapata.

A Sümegi Röplabda Egyesület, a Szolnoki Röplabda Klubot látta vendégül
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. Sokan voltak kíváncsiak a
mérkőzésre, mely komoly
izgalmakat,
fordulatos
szetteket hozott. Tamás
Zoltán, a Sümegi RE vezetőedzője örömét fejezte
ki, hogy a tapolcai csarnokban helyet kaptak és
lejátszhatják meccseiket,
ugyanakkor elmondta,
hogy nincsenek könnyű
helyzetben, hiszen Ajkán
edzenek és így tulajdonképpen a hazai mérkőzéseiket is „idegenben” bonyolítják. Csalódott volt a
meccs végeredményét tekintve, szerinte nyerhető

Végig kiélezett volt a küzdelem
lett volna az összecsapás,
de döntő szituációkban
hibáztak. Az akarással
véleménye szerint nem
volt probléma, a játék
nem úgy alakult, ahogy
azt tervezték. Fiatal csapatról van szó, akiknél
sok esetben még hiányzik
a rutin, de bízik abban,
hogy a fiúk a kilátogató
közönség szurkolásának
köszönhetően új erőre

Fotó: hg

kapnak, és a lelkesedés
kompenzálja az esetleges
fizikális hiányosságokat.
Mindegyik szettben fejfej mellett haladtak a csapatok, de a végjátékokban
a vendég együttes akarata
érvényesült. A mérkőzés
végeredménye 3:1 lett a
szolnoki csapat javára, a
legeredményesebb játékos Péter Benedek lett 24
ponttal. /hg/

Továbbra is a tabella élén a TIAC
A TIAC megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapata nyolc meccsig
tartó győzelmi sorozatát
egy döntetlen és két vereség követte.

Sajnos véget ért a TIAC
álomszerű menetelése és
az utolsó három mérkőzésből csupán egy pontot sikerült szerezniük. A
nyolcadik fordulóban 3:3as döntetlent játszottak a
Füzfői Ak csapatával. Bár
Kiss János kétszer is betalált a hazaiak hálójába,
valamint Tóth Marcell is
gólt szerzett, azonban a
büntetőt hibázó tapolcai
alakulat így sem tudott
győzni. A nyolc mec�csig veretlen TIAC a következő fordulóban több
sérültet nélkülözve állt ki
hazai pályán a rivális Ajka
Kristállyal szemben. Itt is
többször zörrent a háló,
szám szerint ötször, de
sajnos ebből csak kettőt jegyeztek mieink. Kiss János
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Újabb kosaras sikerek
Az Országos Kosárlabda Gyermek Bajnokság
U11-es korosztályában
is megrendezték az első
fordulót, melynek a
Csermák József Rendezvénycsarnok adott otthont.
Az U11-es bajnokságban
négy mérkőzésből, négy
hazai győzelem született.
Németh Katalin edző
elmondta, hogy az idei
évben kiemelkedően jól
sikerült a tagtoborzás, sokan választották a kosárlabdát. Bár a vírushelyzet

megnehezítette a felkészülést, hiszen kevesebb
edzésszámmal készülhettek a mérkőzésekre, mivel
az iskolák tornatermeit a
tankerület döntése alapján
nem használhatták, ennek
ellenére szép, nagyarányú
győzelmek születtek.
Tapolcai Gepárdok –
Zalakerámia ZTE KK/B
43:37
Hévíz SK I. – Tapolcai Gepárdok 49:5
Tapolcai Szöcskék –
Ricsilla Becsehely 87:20
Hévíz SK II. – Tapolcai
Szöcskék 6:114

Fiatal kosarasok a Csermák József Rendezvénycsarnok
küzdőterén. Sokan választották ezt a sportágat Fotó: hg

Az öregfiúk keményen
küzdenek az első helyért

Bár a csapat némileg megtorpant, Kiss János tovább
szerzi a gólokat
fotó: hg /archív/
két gólja sem volt elegendő a győzelemhez, ugyanis
az ajkaiak hármat lőttek.
A több hiányzóval felálló
TIAC ezután Pétre látogatott, ahol a műfüves pályán lejátszott mérkőzésen
Kiss János újra betalált, viszont az ellenfél kihasználva a sok pontatlan passzt
és erőltetett támadást végül 3:1-es eredménnyel
tartotta otthon a három
pontot. A TIAC Vse 11

forduló után is tartja első
helyét a tabellán, azonban
az utolsó háromheti mélyrepülésnek köszönhetően
egy ponttal felzárkózott
szorosan mögéjük az Ajka
Kristály, akik ráadásul két
meccsel kevesebbet játszottak. A góllövőlistát a
tapolcai Kiss János vezeti
14 találattal, de a negyedik
helyen is TIAC-os labdarúgó áll, Tóth Marcell 10
góllal. /hg/

A megyei harmadosztályú
labdarúgó-bajnokság utolsó három fordulójában a
következő tapolcai eredmények születtek.
8. forduló:
Nemesvita SE – Tapolcai
Öregfiúk FC 0:7
Balatonederics SC – Diszeli SE 10:0
9. forduló:
Tapolcai Öregfiúk FC –
Balatonakali SE 6:1

Diszeli SE – Nemesgulács
– Kisapáti SE 1:3
10. forduló:
Balatonszepezd ÖKSC –
Tapolcai Öregfiúk FC 5:1
Nemesvita SE – Diszeli SE
3:0
A Tapolcai Öregfiúk FC
utolsó vereségével visszacsúszott a tabella második
helyére, míg a Diszeli SE
továbbra is 0 ponttal zárja
a sort. /hg/

A TÖFC nyolc győzelemmel, egy döntetlennel és egy
vereséggel áll a második helyen
Fotó: TÖFC
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Infrás lázmérőket kapott a város Szövevényes szerelmi
kalandok a színpadon
egy helyi üzlettulajdonostól
Mészáros Csilla a Támasz
Pont gyógyászati segédeszköz szaküzlet vezetője
öt darab infrás lázmérőt
adományozott Tapolca
város részére. Az értékes,
mai körülmények között
kifejezetten nehezen beszerezhető
műszereket
szerdán vette át az adományozótól Dobó Zoltán
polgármester.

A boltvezető kérdésünkre
elmondta, hogy amikor a
médiában hallott a koronavírus ellen hozott legújabb
biztonsági intézkedésekről,
úgy döntött, hogy saját lehetőségeivel élve szűkebb
környezetében és saját
profiljába vágóan maga is
segíteni akarja a védekezést. Mészáros Csilla, aki
mindössze egy éve nyitotta meg üzletét Tapolcán,
öt darab érintésmentes
infrás lázmérőt vásárolt
és ajánlott fel a városnak.
Mint azt megtudtuk, ezek
az elemmel működő pisztolymarkolatú műszerek

A 2019/2020 – as színházi bérletes évad elmaradt
előadásainak
pótlását,
a Pesti Művész Színház:
Boldog
születésnapot!
avagy Hatan pizsamában
- című két felvonásos vígjátékával kezdte a Tamási
Áron Művelődési Központ.

Mészáros Csillától Dobó Zoltán vette át a nagyjából
120 ezer forint értékű műszereket
Fotó: tl
kiválóan alkalmasak arra,
hogy homlokra irányítva,
pillanatok alatt kimutassák
az enyhe hőemelkedést, illetve a lázat. A város és polgármestere nagy örömmel
fogadta a felajánlást, azokat
Dobó Zoltán személyesen
vette át a bolt tulajdonosától. – A speciális lázmérőket a tapolcai alapellátás
szociális intézményei kap-

ják meg- mondta, majd
hozzátette, hogy adományokat mindig szívesen és
köszönettel fogad a város.
– Ha valaki úgy érzi, hogy
van miből adnia, az biztos
lehet benne, hogy pénzbeli, vagy egyéb adománya
oda kerül majd, ahol arra
legnagyobb szükség vanhangsúlyozta a polgármester. /tl/

A színdarab cselekménye
bonyolult szerelmi történet. Egy franciaországi nyaralóban Bernard és
neje, Jacqueline vendégeket
várnak. Jön Bernard legjobb barátja, Robert, aki
Jacqueline titkos szeretője,
Brigitte, Bernard titkos sze-

retője. A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot,
mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert
még sosem látta a nőt, ös�szetéveszti a szobalánnyal.
Ám beállít a szobalány
férje is, Bertrand… Nyertes
Zsuzsa a darab főszereplője, akit Jacquelineként, nyílt
színi tapssal fogadott a közönség úgy fogalmazott:
„Ezt a történetet könnyebb
eljátszani, mint elmondani.” A maszkok mögül kiszűrődő kacajok és ritmikusan összeütődő tenyerek
hangja jelezte, a színházlátogató közönség vágyott a
folytatásra. /hg/

Házasságkötés
2020. 10. 10.
Starcsevicsné Csoma Mónika
Starcsevics Zoltán Milán
2020. 10. 13.
Czeiner Szimonetta
Ékes Dávid
Szabó Noémi
Horváth Sándor
2020. 10. 20.
Demeter Judit
Bak Ferenc
Németh Eszter
Varga Tibor

Egyházi Géza (jobbra) Bernard szerepében

Házasságkötés
2020. 10. 24.
Csernalovics Szabina
Ágoston Szabolcs
Makkos Katalin
Bogdán Zsolt
2020. 10. 27.
Kovács Nóra
Dajka Patrik

Fotó: hg

- Örömmel hirdeti a
tapolcai
babazászló,
hogy kisbaba született!
Október 18-án a veszprémi kórházban megszületett Hock Zselyke.
Anyukája Hockné Mayer Adél, apukája Hock
Zoltán. Két bátyja nagyon örül a kishúgnak,
aki a Tapolcai Vándorbölcső új kis lakója!

