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Rendhagyó
módon
megünnepelt
Magyar
Kultúra Napja

Újjáépülő történelmi várfalak

Fotónkon Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója és Hangodi László történész, főmuzeológus a Romkert nemrégiben felújított, korábban elhanyagolt részén
Fotó: Töreky
A város és a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum
gondozásában lévő Templom-domb sok évszázados építészeti emlékeket,
többek között egy 18.
században elpusztult vár
maradványait rejti. Az
1980-as években elindult
szakszerű
romfeltárásnak, régészeti munkának
jól látható, de városképi,
várostörténeti szempontból is értékes eredményeit
láthatják évtizedek óta a
helyiek és a városba érkező turisták egyaránt. Az

utóbbi időszakban szakmai és pénzügyi támogatást, s vele új lendületet
kapott a Templom-domb
és környéke földbesüllyedt
falainak ügye- tudtuk meg
Dr. Décsey Sándortól a városi könyvtár és múzeum
igazgatójától és Hangodi
László főmuzeológustól.
– A 2018-as Kubinyi Ágoston Program segítségével
2019-ben egy új állandó
múzeumi kiállítást tudtunk
létrehozni, a 2019-ben elnyert hasonló pályázat már

a múzeumi épületen kívüli
terveink megvalósítására
is lehetőséget teremtett. A

Több sikeres
pályázat teszi
lehetővé
a területrészen
a részleges várfal
rekonstrukciót
Romkert nagyrészt ugyan
kulturált arcát mutatta, de
az alsó tóhoz legközeleb-

bi oldala gazos, sitt-hegyet
idéző szégyenfoltként rontotta a hely általános képét.
Az önkormányzat, mint a
múzeum fenntartója ennek
a területrésznek a felújítására adott be pályázatot
2019-ben. A pályázatban
látványrajzok, műszaki tervek, kiállítás forgatókönyv,
múzeumpedagógiai füzetvázlat, a később elhelyezésre kerülő információs táblák szövegezése szerepelt...
Folytatás a 4. oldalon Tapolca várának múlja és jelene
címmel...

2. SZÁM

3. oldal

Jegyzet
A leghidegebb és legsötétebb hónap közepén,
a vírus okozta egészségügyi és gazdasági válság
idején jó néha szép reményekkel a tavasz, a nyár
színeire és örömeire gondolni. Ilyen boldog pillanatokkal ajándékoz meg
a szabadidős bringázás is,
amely nagy népszerűségnek örvend hazánkban.
Ehhez lenne páratlan
ajándék egy bringaút Tapolca és Szigliget között.
Jogos, bőségesen indokolható igény van rá. Ezt
az igényt nyilván észlelték azok a szakemberek,
döntéshozók, akik a négy
érintett település közös
projektjeként, 2016 márciusában több, mint 410
milliós forintos pályázatot nyújtottak be annak
létrehozására. A pályázat
a jogosultsági kritériumoknak megfelelt, kedvező elbírálására viszont
2018 júniusáig várni
kellett. És itt megszakadt
a film szórakoztatóbb
része. Kiderült, hogy az
elnyert pénz vajmi kevés
az eredeti tervek megvalósításához,
hiszen
közben az útépítési költségek az égbe emelkedtek. Ekkor a nyomvonal
újratervezésén, a csökkentett műszaki tartalom lehetőségein törték
a fejüket a konzorcium
települései. Valamiféle
kompromisszum létrejött, a háttérben összetett
egyeztetések,
engedélyeztetési eljárások zajlottak és zajlanak ma is... A
keserű valóság azonban
az, hogy nincs ember, aki
ma megmondaná, hogy
mennyibe kerül és mikor
épülhet meg végül az áhított bringaút Tapolca és
Szigliget között...
/Töreky László/
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Az országos átlag fölött teljesített a tapolcai Tourinform

A napokban a Magyar
Turisztikai Ügynökség
megküldte a Tourinform
irodákban végzett 2020.
évi próbavásárlásainak
(Mystery Shopping) eredményeit, melyet az irodai
szolgáltatások
színvonalának,
minőségének
javítása érdekében végez
minden évben- tájékoztatta lapunkat Böröndy
Tamás, a helyi Tourinform iroda vezetője.
A tapolcai Tourinform
irodát a tavalyi évben 10
alkalommal, különböző
módon és időpontokban
ellenőrizték. Az irodákat ezekben az esetekben
személyes
megkeresés,
e-mail-en és telefonon
történő próbavásárlások

alkalmával
szondázták
magyar, angol és német
nyelven egyaránt. A tapolcai iroda eszerint összesítve 90 %-os eredményt produkált, amely meghaladja
az országos átlagot és a két
évvel ezelőtt elért eredményét is. Ugyanakkor a
Covid-19 járvány miatt az
iroda közel másfél hónapon keresztül zárt ajtó mögött, majd augusztus közepéig csak rövidített nyitva
tartással tudott működni.
– Ebben a csökkentett időintervallumban is közel
4000 vendéget fogadtunk,
2000 e-mail-t és 700 telefont kaptunk. Célunk,
hogy 2021-ben élni tudjunk a Tourinform hálózatban elkezdődött irodafejlesztéssel és sikeresen

Böröndy Tamás: a járvány és a rövidített nyitva tartás
ellenére közel 4000 vendéget fogadtunk 2020-ban is F:tl
pályázzunk egy szebb irodáért.” – mondta el kérdésünkre Böröndy Tamás
irodavezető. Hozzátette,
ehhez fontos a fent említett magas mérőszám fo-

lyamatos elérése, hiszen az
irodafelújítással kapcsolatos pályázat egyik elvárása
a magas szintű tevékenység további fenntartása,
biztosítása. /tl/

Zárlat alatt a hajléktalanok „Hálával, köszönettel
átmeneti szállása Tapolcán tartozunk munkásságáért”
Teljes intézményi zárlatot
rendeltek el az elkövetkező napokra a tapolcai
Hajléktalan Személyek
Átmeneti Szállásán. Cikkünk megírásakor nyolc
fő pozitív koronavírusos
személyt az ajkai Magyar
Imre kórházban kezeltek,
egy fő gyanús személy
ugyanott
megfigyelés
alatt állt.

Mostantól néhány napig
zárva tart a szálló Fotó: tl
Mint azt Magvas Zoltán telephely-vezetőtől megtudtuk, a napokban több lakó
esetében igazolták a koronavírus fertőzést. – 2021.
01. 18-án egy fő ellátottunk COVID gyorstesztje
pozitív lett, a 78 éves férfit
az ajkai kórházba szállította az OMSZ. Ezt követően
egyik szobatársa produkált tüneteket, így ismét

kihívtuk az mentőket. Az
ő COVID gyorstesztje negatív lett, de a gyanú miatt
őt is Ajkára szállították,
ahol végül nála is igazolódott a betegség. Elsődleges kontaktként a betegek
szobatársait
határozták
meg, az ő tesztelésüket
Dr. Huberth János főorvos
rendelte el. 20-án gyorsteszt szűrésük megtörtént,
ez 2 fő esetében pozitív, 2
főnél negatív eredményt
hozott. Utóbbiaknál a
PCR teszt eredménye
mindkét esetben pozitív
lett. Az említett négy főt
a mentők a Magyar Imre
ajkai kórházba szállították.
További három kontaktszemély esetében 21-én,
23-án és 24-én igazolták
a fertőzést. Az intézmény
dolgozóinak gyorsteszttel
történő szűrése még 2021.
01.19-én megtörtént, ezek
eredménye mind a nyolc
dolgozónál negatív lett.
2021.01.23-án a koronavírusos lakókkal közvetlen
kontaktusba kerülő dolgozók gyorsteszt és PCR
teszt szűrése történt meg,
melyek eredménye minden esetben negatív lett az
érintett öt dolgozó esetében. Magvas Zoltán hangsúlyozta, a pandémiás
terv előírt óvintézkedéseit
megtették. /tl/

Mélyen megrendültünk a szomorú hír hallatán,
hogy városunk megbecsült polgára, mindannyiunk
szeretve tisztelt kedves ismerőse, Kulka Gáborné,
Margitka megtért a Teremtőhöz. Személyében nagy
veszteség érte városunkat. Először a tapolcai 2-es
számú Általános Iskola, majd az 1.sz. Általános Iskola kisdiákjai köszönhették
neki, hogy elkalauzolta őket a
tudás birodalmába. Hálás köszönettel tartozunk, amiért
az 1988/89-es tanévtől induló
tapolcai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános
Iskola vezetését elvállalta, és
megalapozta azt a nagyszerű
és szellemiségében követendő
intézményt, amely ma is városunk egyik büszkesége. Munkáját az érsekség Szent Gellért
Érdemérem ezüst és arany fokozatával ismerte el, de
szerénységéből kiindulva biztos vagyok abban, hogy
Számára ennél sokkal többet jelentett a diákok mosolya, az elégedett szülők és pedagógustársak hálás
szavai és köszönete.
Nagylelkűségét, odaadó tenni akarását mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy húsz évig volt a Karitász
tagja, 18 évig énekelt a városi kórusban, de a Városszépítő Egyesület munkájában is lelkiismeretesen és
önzetlenül részt vett.
Örömömre szolgált, hogy két évvel ezelőtt pedagógus napon, én adhattam át Számára az arany díszdiplomát.
Kedves gyászoló család! Tapolca Város Önkormányzata és a magam nevében kérem, hogy fogadják
szívből jövő, őszinte együttérzésünket! Mérhetetlen fájdalmukban osztozunk, sok erőt, hitet kérünk
Önöknek a Jóistentől a fájdalom elviseléséhez.
Tisztelettel: Dobó Zoltán polgármester
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Kultúra a kirakatban, interneten és egy séta keretében
A Tamási Áron Művelődési Központ vezetője és
munkatársai a Magyar
Kultúra Napja alkalmából, sajátos színfoltként
egy
“KultúrKirakatot”
hoztak létre az intézmény
bejáratánál. A kihelyezett
hangszórókból jelenleg is
nagy magyar költők versei
szólnak, az üvegajtó mögött pedig tapolcai alkotások, könyvek, festmények,
kották között a művelődési ház által szervezett
programok képei jelennek
meg egy nagyméretű TV
képernyőjén. Később közös sétára indultak a kollégák…
– A Magyar Kultúra Napja
kötelez, a jelenlegi járványveszélyes időszakban sem
szeretnénk lemondani kultúraközvetítő szerepünkről- mondta el lapunknak
a Tamási Áron Művelődési
Központ vezetője Barczáné
Tóth Boglárka.– Tesszük ezt
a jelenlegi szűkre szabott
lehetőségeink között, hiszen a megváltozott körülmények miatt a korábbinál
is fontosabbnak érezzük

tevékenységünket. Az intézmény bejáratánál ezért
egy, a küldetésünket szimbolizáló “KultúrKirakattal”
készültünk, január 22-én
20 órakor pedig az intézmény Facebook oldalán
Berecz András mesemondó
egy korábban a TÁMK-ban
előadott műsorát ismételjük meg. – Azt szeretnénk

városunkban- hangsúlyozta az igazgató, aki munkatársaival egy úgynevezett
“kultúrsétát” is tett ez alkalomból a város több, korábban sikeresen megrendezett közösségi eseményének
színhelyén. – Azokra a
tapolcai helyszínekre látogattunk el kollégáimmal,
ahova az elmúlt években

A Magyar Kultúra Napjának alkalmából berendezett
„KultúrKirakat” a TÁMK bejáratánál
Fotó: tl

Dégi Alexandra (balról), Barczáné Tóth Boglárka és
Zámbó Mária a TÁMK munkatársai. Idén rendhagyó
formában ünnepelte meg az intézmény a Magyar Kultúra Napját
Fotó: TÁMK
elősegíteni, hogy a kultúra
továbbra is a mindennapok szerves része legyen

szórakoztató
programokat, vagy kulturális rendezvényeket szerveztünk.

Ilyen volt többek között a
Köztársaság tér, a Fő tér, a
Templom domb is. Ezek
az események most nagyon
hiányoznak nekünk, de reméljük, hogy mihamarabb
visszazökken minden a
normál kerékvágásba. Sétánk így egy kicsit a nosztalgiáról, részben a jövőre
vonatkozó terveink, elképzeléseink
átbeszéléséről,
az együttgondolkodásról
szólt- árulta el lapunknak
Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető /tl/

Szelfi a kultúrsétán a
Romkertnél Fotó TÁMK

Nem bízhatunk vakon abban, hogy az enyhébb tünetek jutnak
majd nekünk - Dr. Huberth János háziorvos az oltás mellett
Mindenkit óva intett Dr.
Huberth János tapolcai
háziorvos attól, hogy a
jelenleg csökkenést mutató koronavírusos megbetegedési
adatokból
kiindulva elővigyázatlan
legyen. – Ne örüljünk
túlságosan azoknak a
számadatoknak, amelyek akár egyetlen nap
alatt megsokszorozódhatnakfogalmazott.
A főorvos a vírus elleni
vakcina beadása mellett
foglalt állást a Tapolcai
Média stúdiójában.
Nyáron még Dr. Huberth
János is lehetetlennek
tartotta, hogy néhány
hónapon belül olyan

Fotó: illusztráció
megnyugtató minőségű
oltóanyagok állnak majd
rendelkezésre, amit az
orvos nyugodt szívvel
ajánlhat, de szerencsére

ez másként történt. A háziorvos szerint a koronavírus járványnak – a mai
ismeretek szerint- kizárólag tömeges oltásokkal lehet gátat szabni. A
rendelkezésre álló oltóanyagok pedig megbízhatóak és biztonságosak
a legtöbb ember számára.
(Természetesen a terhes,
vagy szoptató kismamák
esetében a legminimálisabb kockázat sem megengedhető, így őket nem
oltják.) Az egészségügyi
dolgozók oltási sorozata
a napokban ért véget, súlyos szövődményt ez idáig egyetlen alkalommal
sem tapasztaltak. – Én
a bal vállamba kaptam
az oltást és semmit sem
éreztem.
Két kolléganőm pedig arról számolt
be, hogy egy kicsit fájt a
karjuk, estére nem tudtak
ráfeküdni, de másnapra ez a kellemetlenség is
elmúlt esetükben. Kis
hőemelkedés, izomfájdalom, lokális bőrpír megjelenhet, de ez egy normál influenza oltásnál is
előfordul- hangsúlyozta
a tapolcai orvos. A vírusszkeptikusokról annyit

mondott Dr. Huberth
János, hogy azoknak egy
intenzív osztály munkáját
mutatná meg, ahol jelenleg is elkeserítő küzdelem
folyik az emberi életekért.
– A 2X2=4 igazságát teljesen felesleges tagadni,
a Covid igenis itt van és
áldozatokat szed. Igaz,
van akin szinte tünetmentesen átmegy a betegség,
van aki csak szaglását, ízérzékelését veszíti, mások
viszont nagyon súlyosan
megbetegszenek, nem egy

Dr. Huberth János
tanácsa: ne a
Google találataira
hagyatkozzunk,
amikor döntést
kell hoznunk,
inkább
konzultáljunk
oltás ügyben
háziorvosunkkal
esetben belehalnak a vírus
okozta betegségbe. Nem
bízhatunk vakon abban,

A Tapolcai Média vendége volt a népszerű háziorvos, aki
a vakcinák típusaival is megismertette a nézőket F: TVT
hogy az enyhébb tünetek
jutnak majd nekünk – érvelt a regisztráció, illetve a
védőoltás beadása mellett
a főorvos. Az orvos többek
között arra is kitért, hogy
milyen anyagokat tartalmaz a vakcina. – Jelenleg
több vakcinacsoport van
forgalomban. Az egyik
a génbázisú, amelyikkel
semmilyen vírusrészecskét nem viszünk be a szervezetbe, hiszen ezek esetében egy vírustól független
hírvivő anyag indítja meg
az antigén termelését.
Léteznek az úgynevezett
Vektor oltóanyagok, amikor egy vektorba, egy
átvivő anyagba oltanak,

amely szintén teljesen veszélytelen. A következő
csoport a gyengített vírus
alapú oltóanyagok típusa,
amelyek már okot adhatnak az óvatosságra. Én
azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne a Google
találataira hagyatkozzon
a döntésnél, hanem előtte
konzultáljon
háziorvosával, aki egész biztosan
tud olyan időpontot biztosítani, amikor ez a kérdés megnyugtatóan megbeszélhető….- ajánlotta
Dr. Huberth János. (Az
interjú teljes kép- és hang
anyaga a Tapolcaimédia
facebook oldalán megtekinthető.) /tl/
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Tapolca várának múltja és jelene
...Folytatás a címoldalról...
A megpályázott kilencmillió forintból azonban
mindössze kétmillió forintot kapott támogatásként
az elképzelés, amely az
önkormányzati önrésszel
együtt így mintegy 3 millió
forintot, tehát az eredetinél
jóval szűkebb lehetőségeket teremtett számunkra.
Azt a döntést hoztuk, hogy
a pénzt teljes egészében a
régi falak konzerválására,
felépítésre fordítjuk. Ha
nehezen is, de 2020 őszére
sikerült kőfalépítési munkában jó kivitelezőt találnunk, aki elképzeléseinket
minőségi módon, rugalmas egyeztetések mellett
megvalósította. Az érintett
romterület déli oldalának
felfalazása ezzel jelenleg
kész állapotokat mutat.
Közben ugyanerre a célra
2020-ban újabb négy és fél
millió forintot nyertünk el,
amely az önkormányzati
önrésszel együtt a szem-

kezdve, az Árpád-koron
keresztül, a középkoron,
a kora újkoron át a 18.
századdal bezáródóan Tapolca építészeti múltjának
látványos megnyilvánulásai kerültek elő a föld
alól. A ma Romkertként
bemutatott látványosság
a törökkori castellumot,
azaz Tapolca várát mutatja, gyakorlatilag a 16-18.
században létező vár feltárt
és részben felépített maradványait. Természetesen
kisebb részekben a római
és az Árpád-kor töredékes
emlékei is megjelennek a
helyszínen, ám összképileg
a korabeli saroktornyos,
felvonóhidas,
várkapuval és nagy reprezentatív
lakóépülettel rendelkező
vár didaktikus megjelenítése a tapolcai Romkert,
amely a csekély mennyiségű látható alapfalával,
illetve információs táblákkal teszi lehetővé a hajdani
várépítmény látványának,

A felfalazás és romkonzerválás helyszínén
közti területrész rekonstrukcióját teszi lehetővé.
Az idén a Romkert egyéb
részeinek javításai mellett,
például a többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése
is megvalósulhat- világított rá a folyamatban lévő
önkormányzati-múzeumi
projekt financiális hátterére és folytatásának lehetőségeire Dr. Décsey Sándor
igazgató.– Felfalazás és
romkonzerválás, ez egész
pontosan annak a munkának az elnevezése, ami az
elmúlt hónapokban lezajlott és folytatódik 2021-ben
is- hangsúlyozta Hangodi
László. A főmuzeológus a
Templom-dombon található régészeti emlékek, a
Romkertnek elnevezett terület feltárásának szakmai,
történeti
előzményeiről
beszélt lapunknak. – Az
1984-től induló feltárások során a római kortól

Fotó:tl

szerepének elképzelését,
megismerését a laikusok
számára is. A katolikus iskola, korábban a 2-es számú általános iskola épületének falai gyakorlatilag
ráépültek a korabeli várfalakra és azokra az építményekre, amelyek a vár udvarán helyezkedtek el. Ez
a tény teszi lehetetlenné,
hogy teljes körű feltárások induljanak a területen,
bár kutatóárkok, szondázások zajlottak az iskola
területén belül is, de ezek
nem hoztak értékelhető
eredményt. Máig homály
fedi a feltételezett vár alatti
pincék, illetve a Fájdalmas
Szűzről elnevezett várkápolna helyét, utóbbiról
pedig vannak említések a
16. századból és az 1700-as
évek középső harmadából
is. Tudjuk például, hogy
Tapolca földesura, a nagy
templomrestauráló
és

HELYTÖRTÉNET

Hangodi László rajza Tapolca középkori várának feltételezett bástyáiról és főbejáratáról a korabeli várárokra nyíló csapóhíddal
Fotó: hl
templom építtető Padányi
Bíró Márton veszprémi
püspök utasításba adja
az 1700-as években még
használatban lévő említett várkápolna felújításátmondta el Hangodi László.
A történész, muzeológus
szerint történhetnek még
további kutatások a területen, hiszen például a talajradarozás technikájával
megállapítható lenne, hogy
a külső palánk védművek
észlelhetők-e e templomdomb füves részei alatt. –
Egy ilyen erődítménynek
mindig volt külső védelmi
öve, a kor hadászatával
foglalkozó
történészek
szerint kizárható, hogy
csak úgy odasétálhatott az
ellenség a vár falához. Karósánc, várárok, vagy még
nagyobb alapterületű külső vár maradványait kell
sejtenünk a föld alatt, de
mindez egyelőre ma még
talány számunkra. Amikor
egy-egy közmű telepítése,
vízvezeték árokásás, vagy
egyéb okokból megmozgatják a földet, szinte mindig kerül elő valami, ami
szárnyalásra készteti a fantáziánkat. Tudjuk, itt még

A várbástya, ahogy régen
mutathatott
Fotó: hl

rengeteg, máshol, semmilyen formában fel nem lelhető információ rejtőzik a
föld mélyében…
Tapolca vára a Rákóczi
szabadságharc idején, leg-

A tapolcai
castellum, azaz
Tapolca vára a
Rákóczi
szabadságharc
idején, legkésőbb
1707-ben
pusztult el,
a múltról számos
régészeti lelet
tanúskodik
később 1707 februárjában
elpusztult. Feltételezhetően akkor, amikor Csobánc
várának sikertelen ostroma után, Rabutin császári
tábornagy 10-12 ezer fős
serege erre vonult vissza
Ausztria irányába. A lakópalota beomlott pincéjéből előkerült leletek között
tűzben felrobbant puskák
csövei, katonai felszerelések csatjai láttak napvilágot, amelyek ma a város
múzeumában megtekinthetőek.
Baski Sándor akkori tanácselnök támogatásával,
a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalat vezetői, szakemberei, köztük Dr. Fazekas
János igazgató és a Veszprém Megyei Múzeum
Igazgatóság akkori igazgatója Dr. Törőcsik Zoltán régész, ásatásvezető
és konzulense Dr. Sági
Károly, a Balaton Múze-

um nyugalmazott igazgatója teljes egyetértésben,
együttdolgozva álltak neki
a feltárásoknak 1984 nyarán. A város történetében
korábban nem volt példa
hasonló, tervszerű régészeti feltárásra. Az ásatásokon nagy számban
dolgoztak tapolcai középiskolás diákok, gimnazisták, de felnőtt és nyugdíjas
munkavállalók is. Külön
említést érdemel Polusa
László személye és tevékenysége, aki a föld alatt
dolgozó bányász rutinjával a munkák speciális
műszaki megvalósításában, a műszaki problémák
gyakorlati megoldásában
szerzett elévülhetetlen érdemeket. Dr. Kozák Károly régész, az egri Dobó
István Múzeum igazgatója,
Szigliget várának kutatója,
Dr. Kubinyi András és Dr.
Bóna István egyetemi professzorok konzulensként
többször meglátogatták az
ásatásokat és ötleteikkel,
meglátásaikkal segítették
Dr. Törőcsik Zoltán és Dr.
Sági Károly munkáját. Erdélyi Balázs a feltárt falak
felmérését, fotózását és
dokumentálását végezte,
majd tervezte a helyreállítási munkákat. Nagy volt a
lelkesültség a vezetőkben,
szakemberekben, de a többi résztvevőben is, akik
között ott volt másodikos
gimnazistaként Hangodi
László is. Már az első ásatási napon régi tapolcaiak
maradványai kerültek elő
a földből és “tekinthettek fel több száz év után a
napba”-emlékezett vissza a
37 éve történtekre a muzeológus.
/Töreky László/
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Tapolcai életrajzok- Egy lexikon készítésének műhelytitkai
A Tapolcai életrajzi lexikon, amelynek első
kiadása 1990-ben jelent
meg, éppen úgy Kertész
Károly
nyugalmazott
könyvtárigazgató,
Tapolca város díszpolgára
nevéhez fűződik, mint az
utolsó, amely a napokban
látott napvilágot. A minőségi kiadvány mintegy
1600 tapolcai személy
nevét, munkásságát őrzi
és menti át az utókor számára. A 82 éves szerzővel beszélgettünk, aki elmondta, valójában nem
is tartja magát szerzőnek. Ahogy fogalmazott,
inkább csak gyűjtője,
szerkesztője, társszerzője
a szóban forgó helytörténeti kiadványnak, amely
az előd kiadásokhoz
hasonlóan, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület
gondozásában jelent meg
először e-könyv, most
pedig nyomtatott formában. Kertész Károly,
ahogy a múltban, most is
anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végezte el a munkát, szerkesztőként pedig
az őt megillető díjazást a
helyi városszépítő egyesület részére ajánlotta fel.
-Melyek azok az alapelvek,
szabályok, amelyek betartása egy helyi életrajzi lexikont hitelessé tesz, amelyek
mentén dolgozhat a könyv
szerkesztője?
Az életrajzok összegyűjtésének fogalmát, technikáját, módszertanát akkor
tekinthetjük elfogadhatónak, elégségesnek, ha
rövid, de viszonylag teljes
képet ad az illető személyről, életéről, munkásságáról. Nincsenek kőbe vésett
szabályok, de amit biztosan meg kell tenni, azaz életrajzok tömörítése.
Vannak, akikről több száz
oldalnyi dokumentum áll
rendelkezésre,
vannak,
akikről féloldalnyi anyagot sem tudunk összeszedni pedig tapolcai szinten
nagy jelentőségű alakok
voltak. Számos esetben
pedig azért nem került be
a kiadványba egy-egy név,
mert egy életrajz megíráshoz túl hiányos, amit
tudok róla. Például Batsányi János országos jelentőségű névként szerepel
a lexikonban, de életrajza
hasonló nagyságrendben
kap helyet, mint egy kizárólag helyi szinten fontos személy. Ugyanakkor
az országos jelentőségű

embereknél is elsősorban
azokat a tényeket, szempontokat kell elővenni,
amik Tapolcához kötik
őket. Ettől a helyi kötődéstől kap értelmet ugyanis
egy helyi életrajzi lexikon.
Vannak olyan életrajzi
adatok, amelyek jól mutatnak egy lexikonban, vannak, amelyek kevésbé. Születtek-e ebből konfliktusok,
voltak-e a múltban ebből
fakadó támadások?
Hát persze, szinte állandóan. A kritikákat viszont
nem támadásnak fogtam
fel, hanem jobbító szándéknak. Történészi énem,
minden zsigerem tiltakozott azonban, ha valaki
visszamenőleg próbálta
a tényeket, történeteket
megváltoztatni. Ez történelemhamisítás volna.
Egy település múltjának
a kisszerűsége előnyös
és hátráltató momentumokkal is jár. A tényeket
viszont akkor sem szabad
- finoman szólva- kön�nyedén kezelni.
Az életrajzi lexikon Tapolca élő lelkiismerete - hangzott el egy könyvtári beszélgetésen a közelmúltban.
Egy kedves ismerősöm
mondta, amikor éppen
nagyon dicsért engem.

A korábbiaknél is vaskosabb a kiadvány Fotó: tl
Én akkor azt mondtam
neki, hogy nem engem
kell dicsérni, a lexikonban foglaltak nem az én
érdemeim. Ez a Tapolcán
született és itt munkálkodó emberek érdeme. Igaz,
hogy én írtam a szó fizikai
értelmében, de alkotói értelemben csak társszerző
je vagyok ennek a könyvnek sok-sok tapolcaival
együtt.
Mi az ami manapság motiválja Kertész Károlyt egy

Kertész Károly dedikálja a frissen megjelent, átdolgozott és kibővített Tapolcai
életrajzi lexikont. 1600 név és életrajz több évtizedes munka eredménye
Fotó: tl
ilyen volumenű munka elvégzésére?
A múltban Tapolcán járva lépten-nyomon azt tapasztaltam, hogy leállítanak és elmondják nekem,
hogy ezt meg ezt még
bele kellett volna írni a lexikonba, vagy ez így nem
jó, de elviszem valakihez,
aki majd meg tudja mondani magának, satöbbi...
így alakult a lexikon. Ekkor jöttem rá, hogy ha a
hibákat észreveszik, akkor
bizonyára nézegetik, olvassák is a könyvet, a benne foglaltak érdeklik a tapolcai embereket. Éppen
ezért tartottam fontosnak
most is, hogy a könyv ne
legyen drága, inkább jusson el minél több emberhez.
Amikor Kertész Károly
1967-ben, az akkori városi könyvtár igazgatói
pozíciójának betöltésére
Tapolcára érkezett, szinte
azonnal keresni kezdte a
kisváros történelmi emlékeit:
Kertész Károly: „ Szinte
semmi érdemlegeset nem
lehetett megtudni a városka múltjáról. Akkori
kollégáimat, de másokat
is gyakran kérdezgettem:
mondjanak valamit Tapolca történelméről, kik éltek
itt előttünk és mit akartak,
mit csináltak? Kik voltak
a lelki, szellemi, gazdasági, politikai és más vezetők vagy hangadók. Kik
voltak itt a mértékadóan
értékes vagy számottevő
emberek? Kikből állt össze
a helyi társadalom, mi-

lyen szempontok, értékek
érvényesültek a település
múltbeli életében? Vagyis
a helyi gyökereket, a hely
szellemét kerestem. A
kapott válaszok semmitmondók, szinte értékelhetetlenek voltak. Megdöbbentem! Nem normális,
ha egy közösség szinte
semmi igazán lényegeset
nem tud saját múltjáról és
elődjeiről...
Egy hiteles, informatív várostörténeti monográfia
megjelentetésének, megfelelő források, színvonalas
résztanulmányok, hiteles
szakemberek, intézményi
háttér híján semmi esélye
sem volt. Próbálkozzunk
inkább az egykor itt élők
életének, tevékenységének
bemutatásával! Reméltük,
hogy ez úgy elégíti ki a
valóságos és látens igényeket, hogy eközben információs szükségleteket
és helyi aktivitásokat gerjeszt. Mindezt alaposan és
részleteiben is átgondolva
kellett megkonstruálni.
Kevés igazán használható
példa állt előttünk. Mégis
bele kellett vágnunk, vállalnunk kellett a tévedések
kockázatát is. Legnagyobb
hiba a késlekedés lett volna...
Egy-egy szócikk terjedelmét kb. egy gépelt oldalban maximáltam. Hamar
szembesülnöm kellett azzal, hogy a választott személyek némelyikéről akár
két-három oldalt is lehetne írni, míg másokról egy
fél oldalnyi információt
sem lehetett összekaparni. A források töredékessége megnehezítette a
vállalt feladat teljesítését.

Gyakran szinte csak információ-morzsákból, mozaikdarabkákból lehetett
megkísérelni az életutak
rekonstrukcióját. Rá kellett jönnöm, hogy az illető
társadalmi elismertsége
és annak a forrásokban
való megjelenése sokszor
nincs arányban egymással. Ritka nagy szerencse
volt, ha rábukkantam az
érintett család valamely
élő utódjára, esetleg eredeti okmányt, fényképet is
tudtam szerezni…
Inkább az volt a tipikus,
hogy először valamiféle
erősen hiányos életút-torzó készült el, amit aztán
hosszú időn át próbáltam
kiegészíteni, kipótolni a
kulcsfontosságú mozzanatokkal. Gondot okoztak
az anyakönyvi adatokhoz
való hozzáférés nehézségei. Az anyakönyvi hivatalok bizalmatlansága, az
akkori internetes adatbázisok hiánya, majd kezdetlegessége bizony nem
könnyítette meg a dolgomat. Pedig a szócikkek
szociológiai megalapozását szolgálta, ha tudtuk,
ki-honnan jött...
Mellesleg kiderült, hogy
alaposan túlvállaltam magamat. A vezetői feladataim mellett pl. a könyvtár
gyűjteményalakítása túl
sok időt igényelt tőlem,
gyakran nem maradt lehetőségem más feladatokra.
Így aztán esténként rendszeresen feljegyzésekkel
teli cetlikkel és más „alapanyagokkal” degeszre tömött aktatáskával tértem
haza és gyakran éjjelbe
nyúlva otthon folytattam a
munkát... /Töreky László/
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Ne csuk… Hagyd abba a csuklást!
csuklást! mondathoz általában akkor szoktunk
eljutni, miután megpróbáltuk magát az igét
felszólító módba tenni,
és rájövünk, hogy nem
megy.

Ha egy társaságban csuklani kezd valaki, gyakran
felmerül a kérdés: hogyan kell rászólni, még
ha csak humoros céllal
is, hiszen a legtöbb, amit
az illető tehet az elmulasztás érdekében, hogy
több-kevesebb sikerrel
beveti a közismert praktikákat. A Hagyd abba a

A felszólító mód szabályos
alakjai jelen esetben a következők lennének: (én)
csukoljak, (te) csukolj, (ő)
csukoljon, csukoljék vagy
csukljon stb. Ám mind
a hármas mássalhangzó-torlódással (csukljon),
mind a kiejtést megkön�nyítő
hangbetoldással
(csukoljon) létrejött alakot
szokatlannak érezzük, és
ez elbizonytalanít bennünket. A zavart két tényező
okozza. Az egyik a nyelv
egy ritka jelensége: a hiányosság vagy defektivitás.
Hiányosságról akkor beszélünk, ha egy szó bizo-

nyos alakjai nem alkothatók meg, vagy jelentéstani
vagy hangtani okoknál
fogva. Jelentéstani hiányosság például a jövő
időt kifejező fog nem létező múlt ideje. A csuklik ige
szabályos, rövid felszólító
módját (csukljon) pedig
hangtani okok teszik nem
megalkothatóvá. A szemfüles Olvasó ekkor közbeszólhatna: hiszen a hajlik,
a romlik és néhány más szó
is hasonló felépítésű, mégsem problémás a felszólító
módjuk: hajoljon, romoljon. A különbség az, hogy
utóbbi igék történetileg
olyan típusba tartoznak,
amelyekbe torlódás veszélye esetén betoldunk egy
hangot (haj-o-ljon), míg
a csuklik megítélése már
nem ilyen egyértelmű. Aki
a hajlik típusú igékhez hasonlóan kezeli, annak nem

Tovább menetelnek kosarasaink
Újabb győzelem született a TVSE kosárlabda
szakosztály U16-os fiú
csapatánál.
A Regionális Kadett Bajnokságban, a Tapolcai
Sziklák a Credobus Mosonmagyaróvár csapatát
látták vendégül a Csermák József Rendezvénycsarnokban, ahol 106:37
arányban győzedelmeskedtek.
Pontszerzők: Fáncsi Dorián 34/12, Konter Máté
13/3, Muzsi Ferenc 12,
Papp Botond 12/12, Boros
Brúnó 9, Magáriusz Gergő

zai pályáján U12-es játékosaink. A forduló első
mérkőzését a Kanizsai
Kalózokkal kezdte csapatunk. Az első két negyed
erős védekezésének köszönhetően a kontrákból
és a felállt védelem ellen, jó taktikával szerzett
kosarainkkal sikerült a
félidőre 5 pontos előnyre szert tenni. A büntető
párbajt is eggyel több kosárral nyertük. A harmadik játékrész 6. percében
a lányok elérték a mérkőzés legnagyobb, 15 pontos különbségét (27:42).
Azonban a Kalózok jól

A Kisgepárdok kétszer remekeltek
9/3, Zengői Roland 7/3,
Bors Dániel 4, Scheller
Kornél 4, Bódis Botond 2.
A Kisgepárdok két győzelmet szereztek. Nagykanizsa és Szombathely
csapataival játszottak ha-

Fotó: facebook

hajráztak és az utolsó két
percben 8 pontot dobva
faragtak
hátrányukból
(35:42). Az utolsó negyedben sem állt le a kanizsai roham és már csak
1 pont volt az előnyünk

(45:46). De a fiúknak helyén volt a szíve, az utolsó
3 percben 9 pontot szerezve és csak hármat kapva végül megérdemelt, 7
pontos győzelmet arattunk. A második mérkőzésen a Sportiskolások
ellen, erős védekezéssel
és szép játékkal minden
negyedet megnyerve végül 13 pontos győzelmet
szerzett csapatunk. – tájékoztatott Molnár Lajos
edző.
Kanizsa Kosárlabda Klub
– Kalózok – Tapolcai
Kisgepárdok 48:55 (1012,12-15,+1-+2,12-13,1313)
Pontszerzők: Román Richárd 14, Gelencsér Ábel
10, Mészáros Blanka 10,
Bibor Blanka 9, Gerencsér Gréta 4, Tátrai Márk
2, Péter Bence 2, Takács
Leila 2, Németh Flóra 1,
Betleni Zsombor 1
Tapolcai
Kisgepárdok
– Sportiskolás Sólymok
39:26 (9-6,8-7+5-+3,138,4-2)
Pontszerzők: Román Richárd 9, Gelencsér Ábel
8, Bibor Blanka 6, Péter
Bence 5, Mészáros Blanka
4, Gelencsér Bianka 2, Németh Flóra 2, Gerencsér
Gréta 1, Takács Leila 1,
Tátrai Márk 1.
A nagyrészt U16-os játékosokkal kiálló fiú junior
csapatunk jól kezdett az
U18-as Várpalota ellen.
Azonban a második negyedben kijött a korosz-

okoz gondot a csukoljon
és néhány más ilyen ige
felszólító alakjának használata (a helyesírási szótár
is javasolja ezt), aki viszont
nem ilyennek érzi, inkább
különféle elkerülő stratégiákhoz folyamodik.
Ilyen megoldás lehet a
szenvedő vagy gyakorító képzővel való megtoldás (pl. sínylik: sínylődjön
vagy sínylődjék a sínyljen
helyett), a rokon értelmű
igékkel való helyettesítés
(pl. fénylik: ragyogjon), és
a cikk elején említett körülírás, például porzik: ne
verjen port, csuklik: hagyd
abba a csuklást, mulaszd el
a csuklásod. Ilyenkor a felszólító mód jelét egy olyan
ige kapja meg toldalékként
(hagyd, mulaszd), ahol ez
nem okoz sem hármas torlódást, sem bizonytalanságot. A nyelvérzék nem

téved. Aki a hajlik típusú
igékkel rokonnak érzi a
csuklik-ot, az a szótári javaslatot megfogadva használhatja a csukoljon alakot.
Aki viszont ezt nehézkesnek, szokatlannak találja,
az bátran éljen a fenti elkerülő stratégiák valamelyikével ahhoz, hogy nyelvi
biztonságérzete megmaradjon. A legjobb pedig,
ha egy pohár vizet kínál az
illetékesnek.
Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, egyetemi docens
„A cikk az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
ÚNKP-20-5 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
szakmai támogatásával készült. A szerző a cikk elkészítésekor a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai
János Kutatási Ösztöndíjában részesült.”

LABDAJÁTÉKOK

Megint a Sziklák voltak keményebbek Fotó: facebook
tályi különbség, a fizikálisan erősebb vendégek
18 pontos előnyre tettek
szert a félidőre. A harmadik negyedben ugyan
sikerült faragni a hátrányból, de a záró negyed újra
a Palotáé volt.
Tapolcai Sasok – Várpalotai KK

A kosárra dobás pillanata
Fotó: Havasi

42:58 (9-13,13-27,13-7,711)
Pontszerzők: Fáncsi Dorián 13/6, Bajner Benedek
13, Zengői Roland 8, Boros Brúnó 3/3, Magáriusz
Gergő 3/3, Muzsi Ferenc
2.
A második mérkőzésen
az Ajka ellen jobban sikerült érvényesíteni technikai fölényünket. A jó
százalékban szerzett közeli dobások végül magabiztos előnyt adtak csapatunknak. – mondta Čikoš
Tibor edző.
Tapolcai Sasok – Ajka
82:62 (22-18,26-14,1518,19-12)
Pontszerzők: Muzsi Márton 22, Bajner Benedek
18/3, Fáncsi Dorián 14,
Boros Brúnó 12, Muzsi
Ferenc 7, Zengői Roland 4, Papp Botond 3/3,
Scheller Kornél 2. /hg/
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Erős utánpótlásbázis nevelés a cél Kikaptak a kézis fiúk
A nagy múltú tapolcai
kézilabdázás, pár évvel
ezelőtt új lendületet kapott, amikor a szurkolók, játékosok és sportszakemberek együtt a
sportág mellé álltak és
közös erővel, sok munkával, harcoltak a népszerű sport fennmaradásáért, megújulásáért.
Tagtoborzásba kezdtek,
hiszen céljaik, terveik
voltak a csapattal. Jótékonysági zenés szurkolói napokat szerveztek a
tapolcai kézilabda népszerűsítéséért.
Batyus
bálokra hívták azokat,
akik jelenlétükkel és adományaikkal támogatni
szerették volna a sportolni vágyó fiatalokat.
Meg lett az eredménye.
Ma Tapolcán jelenleg kilenc csapatban űzhetik
kedvenc sportágukat a
kézisek a legkisebbektől a felnőttekig. Normál
körülmények között a
csapatok heti rendszerességgel, pontos időbeosztás szerint a Batsányi
iskolában és a Csermák
József Rendezvénycsarnokban edzettek, azonban a vírushelyzet miatt
mindannyian a Sportcsarnokban találtak „menedéket”. Élve a TAO és
önkormányzati támoga-

A Tapolca VSE felnőtt férfi kézilabda csapata lejátszotta a korábban elmaradt mérkőzését a Bajnok
DSE Nemesvámos II. csapata ellen idegenben.

A városban jelenleg kilenc kézis csapat működik Fotó: hg
tások adta lehetőségekkel
biztos hátteret építettek,
hogy mind a felkészülés,
mind pedig a versenyeztetés zavartalanul működjön.
A TVSE kézilabda szakosztályának vezetősége
ösztönözte és támogatta
meglévő és új edzőit arra,
hogy szakmai tudásukat fejlesszék, magasabb
licencet
szerezzenek,
melynek következtében
minőségibb edzésmunkát végezhetnek a játékosokkal. Hosszú, rögös
úton indultak el, de talán
a jól átgondolt tervezés
és kemény munka, idővel meghozza a várva várt
eredményeket. A női és
férfi felnőtt csapat a megyei bajnokságban szerepel. A hölgyek jelen pilla-

natban a tabella harmadik
helyén állnak, míg a férfiak a hetedik pozíciót foglalják el. A góllövőlistán
előkelő helyeket sikerült
megszerezni a tapolcai
sportolóknak, Dorfinger
Réka első helyen áll 65
találattal, Nagy György 55
góllal a harmadik. Mindkét csapatnál rutinos játékosok segítik a fiatalokat.
Antal Edit, a TVSE felnőtt
női kézilabda csapatának edzője elmondta, a
jövőben szeretnének egy
biztos utánpótlásbázist
nevelni és a megyei bajnokságban tisztességesen
helyt állni. Büszke azokra,
akik Tapolcáról indultak
és NB 1.– es csapatokhoz
kerültek, voltak, akik korosztályos válogatottságig
vitték. /hg/

Folyamatos terhelés alatt a TIAC
Megkezdte felkészülését
a szezonra a TIAC felnőtt labdarúgó csapata.
A focisták Hévízre látogattak, ahol 2:0-ra győztek, Bognár Adrián és
Dobján Adrián góljának
köszönhetően. Az ifi csapat (U19) a Honvéd pályán a Badacsonytomaj
ifi együttesét fogadta és
2:1 arányban kikapott.
Hazai gólszerző: Csonka
Tamás. Múlt hétvégén is
folytatódtak a futsal bajnokságok. Az U15-ös
csapat 13:3 arányban győzedelmeskedett az Úrkút

Folyamatosan potyogtak a gólok az Úrkút elleni mec�csen
Fotók: Havasi
ellen. Hazai gólok: Szabó
Levente 5, Simon Dominik

4, Bogdán Imre, Kovács
Krisztián, Morauszki Milán és Horváth Szebasztián
egyszer-egyszer
voltak
eredményesek. Az U20
futsal csapat a 12. fordulóban az Úrkút gárdáját
4:1-re verte. Hazai gólok
Czanka Bence 2, valamint
Csonka Tamás és Szabó
Álmos. Ezzel a győzelemmel a csapat jelenleg a 2.
helyen áll a bajnokságban./hg/

Sajnos a tapolcai fiúknak
most sem sikerült győzni,
tizedik mérkőzésüket is elveszítették, ezzel továbbra
is a tabella végén tanyáznak. Tölli Tamás a csapat
edzője így értékelte a mérkőzést: – Már az indulásnál
kiderült, hogy két rutinosabb, idősebb játékosunk

góllal vezetett, tudtuk magunkat tartani, azonban a
15. percben megsérült két
játékosunk. Az egyiknek
a bokája fordult ki, másik
térdsérülést
szenvedett.
Nem maradt más, 15 éves
gyerekeket kellett pályára
küldenem. Sajnos ők még
rutintalanok, nem tudtuk
felvenni a versenyt. És így,
nagyarányú vereségbe futottunk. Folytatjuk tovább
a felkészülést, erősítést a
következő mérkőzésre, ami
1 hónap múlva lesz. A betegek, sérültek reméljük

Legközelebb egy hónap múlva bizonyíthatnak Fotó:hg
betegség, sérülés miatt nem
utazik velünk. A meccs
15. percéig az ellenfél 3-4

felépülnek és teljes csapattal tudunk kiállni a mérkőzésre. /hg/

Üres lelátók

született” az első kedvencem, Lisztes Krisztián.
Akinek góljait csodáltam a tévében, relikviáit,
posztereit gyűjtöttem és
akit láthattam élőben,
Tapolcán a Bauxit pályán. Nem készült közös
fotó, izgalmamban még
aláírást is elfelejtettem
kérni tőle, de láttam és
mesélhettem róla az öt
éves fiamnak. Gyermekem még vacillál, egyszer
Ronaldo, másszor Messi
a kedvenc. Mindketten
itt voltak Magyarországon, ráadásul pont a Fradi ellen… Remélem neki
is lesz még olyan kedvence, akit nem csak a képernyőn lát, és apaként elmesélheti az életre szóló
élményt fiának.
/Havasi Gábor írása/

Már nagyon sokan szeretnék újra rendes kerékvágásban folytatni az
életüket. Nem csupán
magukért, hanem gyermekeikért, unokáikért.
Azért, ha eljön az idő,
legyen miről mesélni, a
megélt sportélményeket
átadni. Soha nem feledem, mikor édesapám
az akkori Népstadionban megrendezett kettős
rangadókról mesélt. Úgy
emlékszem, azt mondta
csillogó szemmel és elragadó elánnal: „Majdnem
84 ezren voltunk kint
a Dózsa ellen, mikor a
Fradi gólt lőtt, morajlott
a lelátó, de sajnos 4:2re kikaptunk.” Pár évvel
később nekem is „meg-

8

TAP

LCAI ÚJSÁG

Január 18-án, az esti órákban egy tapolcai utcában
találtak rá egy földön magatehetetlenül fekvő férfira
az egyenruhások.
A helyi rendőrkapitányság

munkatársai, amint azt Juhász Kinga megelőzési főelőadótól megtudtuk, azonnal a
bajbajutott segítségére siettek, és megállapították, hogy
a férfi eszméletlen, illetve a
fején friss sérülés látható. A

HIRDETÉS

járőrök ezután stabil oldalfekvésbe helyezték a sérült
személyt, majd a hideg időjárásra való tekintettel pokrócokkal betakarták, hogy a
mentőszolgálat kiérkezéséig
melegen tartsák. /tl/
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