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Koszorúzások,
emlékezés
Tapolcán, a
Bányásznapon

3. oldal

Egy épület,
amelynek
„életrajza”
született

2021. szeptember 24.

5. oldal

VII. ÉVFOLYAM

Sokan vettek
részt rajta, jól
sikerült az idei
diszeli szüreti
felvonulás

Színdarab a hazaszeretetről

Pass Sándor alpolgármester egy-egy szál virággal köszönte meg a szereplőgárda munkáját és hozzáállását Fotó: tl
A közönség hosszantartó
tapssal köszönte meg a
Tapolcai Amatőr Színjátszó Klub tagjainak, a
Batsányi
Táncegyüttesnek, a Tapolcai Musical Színpad előadóinak,
Vitus Katának, a RockInger együttes tagjainak
és a velük muzsikáló tapolcai zenészeknek az
Elveszített kézszorítás
című közel kétórás zenés, táncos előadást az

elmúlt héten a Tamási
Áron Művelődési Központ színháztermében. A
hazaszeretettől áthatott
történelmi színdarabot
Pass Sándor írta és rendezte.
Az első világháború, majd
az azt lezáró trianoni döntés a nemzet, a magyar emberek százezreinek, millióinak életét, sorsát írta
át. A háború csatatereiről

visszatérő magyar katonák
és családjaik, szerelmeik
örömét hamar felváltotta a
Trianonnal elrabolt területeken az idegen uralom
bosszúja és igazságtalansága. Pass Sándor Elveszített kézszorítás című
színdarabja egy magyarok
lakta kis erdélyi zsákfalu
lakóinak, családjainak életén keresztül mutatta be a
magyarságot ért példátlan
csapást és a mindezeken

felülemelkedni képes emberi tartást, család és hazaszeretetet. A színdarab
cselekménye csak részben
irodalmi fikció, hiszen valós múltbéli helyszínre viszi el a közönséget és olyan
eseményeken nyugszik,
amelyek szintén ismertek
a
történelemtudomány
előtt.... Folytatésa 4. oldalon Tapolcai színdarab született egy kettészelt erdélyi
faluról címmel...

17. SZÁM

5. oldal

Egy tapolcai édesanya a
devizahitel csapdájába
került. Egy darabig erején felül fizette a hiteleit,
párjával plusz műszakokat és otthon végezhető
munkát is vállalt. Aztán
kétségbeesésében ügyvédhez fordult és beperelte a kölcsönt adó bankot. Több ügyvéd is vitte
az ügyet, mígnem elért
Dr. Marczingós Lászlóhoz, aki rengeteg munkát belefektetve, igazi áttörést ért el... - derült ki
egy interjúból, amely a
Tapolcai Média facebook
felületén keresztül jelenleg is elérhető és megtekinthető. Az ügyvéddel
készült interjú párját
ritkította abban a tekintetben, hogy egy országos érdeklődésre számot
tartó, de meglehetősen
bonyolult banki, fogyasztóvédelmi, jogi téma egy
kis vidéki televízió stúdiójában hangzott el és
bontakozott ki először
olyan izgalmas és követhető logikával és részletességgel, amely a laikus
néző számára is befogadható és elgondolkoztató
volt. Az interjú nézettségi adatai talán ezért sem
voltak szokványosak, hiszen az elmúlt napokban
a facebookon mintegy
huszonnégyezres elérést,
tizennégyezres megtekintést és négyszáz megosztást ért el. Akik végignézték a kicsit több, mint
50 perces interjút Dr.
Marczingós úrral, azok
végül rálátást nyerhettek
arra is, hogy mitől problémás a devizahitelesek
kártalanításának kérdése, mi akadályozza ezt a
folyamatot és, hogy miért is kell mindenkinek
ezekben az ügyekben
külön-külön megvívnia a
maga csatáját...
/Töreky László/

2 TAP

LCAI ÚJSÁG

HÍREK - ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetést érintő kiadásokat fogadtak el egyhangúlag
A város képviselői pótlólagosan pénzügyi forrást biztosítottak egyes
tóparti rekonstrukciós
munkálatokhoz és többek között döntöttek a
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosításáról is
hétfőn a polgármesteri
hivatal udvari tanácstermében megtartott bizottsági és képviselőtestületi üléseken.
Az EFOP-1.5.2-16-201700012„Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című
projekt Alsó-tó környékén zajló munkálataihoz
(Négy évszak udvar homlokzati falának vakolása,
színezése, az Alsó- tó fahídja tartószerkezetének
cseréje, valamint ezek
közbeszerzési díja) pótlólagos forrást biztosítottak
a képviselők. A pályázati
költségvetésben a tópart
környéki
felújításokra
rendelkezésre álló teljes
összeg bruttó 24.892.000
forint, melyhez a város ez
idáig bruttó 38.107.178
forintot már saját forrás-

ból biztosított. Az előterjesztés szerint, ezen felül
a felújításra és a közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására összesen
bruttó 9.133.449 forint további saját forrás biztosítása szükséges. Ezt a költségvetést érintő kiadást
fogadták el egyhangúlag
az illetékes szakbizottságok, majd a testület is. A
Tapolcai Bárdos Lajos Ál-

A Kazinczy
tagintézmény tető
szigetelési
munkálatainak
minőségi
kivitelezése
érdekében
is szavaztak
talános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményén
több helyen is beázás nyomai láthatóak. A Balatonfüredi Tankerületi Központtal együttműködve,
az idei évben sikerült forrást szerezni a városnak
a tornaterem és öltözők
lapostető felújítására és

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző, Dr. Iker Viktória jegyző és Dobó Zoltán polgármester
Fotó: tl
korszerűsítésére. Mivel az
épület az önkormányzat
tulajdonában áll, a város
műszaki szakértő bevonásával szeretné ellenőrizni,
illetve biztosítani a beruházás minőségi megvalósítását. A célra 1.200.000
forint nettó összeget szavaztak meg a képviselők.
Arról is döntés született
az ülésen, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2022. évre vonatkozóan
is csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezzel segítve a továbbtanulni szándé-

kozó, szociálisan hátrányos
helyzetben levő fiatalokat.
A célra 3.500.000 forintot különített el a város.
Egyhangúlag döntöttek a
képviselők arról is, hogy
a 3. számú körzet vonatkozásában, 2021. október
1. és 2021. december 31.
közötti időtartamra Dr.
Sarlós Ágnes és Horváthné
dr. Kovács Judit fogszakorvosokkal kötött szerződés
útján biztosítsák a jövőben
a fogorvosi alapellátást,
a feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 forint/
hó/állandó lakos összegű
működtetési hozzájárulás
átvállalásával. /tl/

Átalakulás a bankfiókban- bútorok a városnak
A K&H tapolcai bankfiókja a napokban megújult, ennek köszönhetően a pénzintézet több
százezer forint értékű
használt, de kitűnő állapotú irodabútort, felszerelést ajándékozott a
város önkormányzatának. Az ügyféltérből a
CselleHáz Kft. munkatársai és az Egységben
Tapolczáért
Egyesület
tagjai segítették kipakolni és a szállító járművekre felrakni a bútorzatot a
minap.

Tóth Péter a bankfiók
vezetője lapunknak elmondta, a digitalizáció a
2020-as években már an�nyira fontos a bankszférában is, hogy a cég az új
kihívásoknak megfelelően
országosan átalakítja irodáit. – Vendégeinket mostantól kávézó sarokkal
várjuk, illetve olyan fejlett
megoldásokkal, amelyek

az ügyfelek gyorsabb,
kényelmesebb kiszolgálását teszik lehetővé az
ügyféltérben. A műszaki
tartalom változása mellett, a dizájn is jelentősen
megváltozott, hiszen többek között új bútorokat,
egy 18 négyzetméteres
szép Tapolca képet kapott az iroda, minden új
lesz a legutolsó csavarig,
tárgyig, díszítő elemekigárulta el a fiókvezető, aki
– mint fogalmazott- némi
utánjárással elérte a központi vezetőségnél, hogy
a leszerelt bútorok ne az
enyészeté legyenek. – Jó
kapcsolatot ápolunk Tapolca város polgármesterével, alpolgármestereivel,
velük egyeztetve találtunk
helyet a bútoroknak- tette
hozzá. A bútorok szétszerelésénél és szállításánál
jelenlévő és segédkező
Dobó Zoltán megköszönte az értékes felajánlást
és örömmel konstatálta,

A bankfiók teljes felújításon esett át az elkövetkező napokban. A folyamat első lépése volt a bútorzat szétszedése és kipakolása az ügyféltérből a CselleHáz Kft munkatársainak segítségével, közreműködésével Fotó: tl
hogy “olyanok a bútorok,
mintha újak lennének”.
Elmondta, reméli, hogy
mind a hivatalban, mind
az intézményrendszerben
dolgozó kollégák örömmel
veszik használatba azokat.
A polgármester hozzátette, Tapolcának elemi érdeke, hogy jó kapcsolatot

tartson fenn a városban
működő vállalkozásokkal.
– Mindenki, aki valamit
hozzátenne városunk, közösségünk életéhez, gyarapodásához, az nyitott
ajtókra talál nálunk- hangsúlyozta a polgármester a
K&H helyi bankfiók adománya kapcsán. /tl/
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Ugrálójáték-járdával ajándékozta meg a Nőklub az ovisokat
A Nőklub tagjai az Egységben Tapolczáért Egyesület önkénteseinek segítségével a Kertvárosi óvoda
szomszédságában 80-100
méternyi járdaszakaszt
festettek át úgynevezett
“ugráló járdává” a napokban

A kivitelezésre pályázaton
nyerték el a pénzt, a nem
kis feladatot társadalmi
munkában végezték el a jelenlévők. A festékeket Hatvani István a Stimmel Kft.
ügyvezetője ajándékozta
a célra a Nőklub számára.
A munkálatok a Darányi
Ignác utca és az Ady Endre utca egy-egy szakaszát
érintetté. A teljes száradás

után, gyakorlatilag másnap reggeltől pedig már
birtokba is vehetik az ovisok felfestett kedvenceiket.

Játékos ábrák a járdán
Varga Károlyné a Tapolcai
Nőklub elnöke lapunknak
elmondta, a közelmúltban

Sopronkövesden találkozott az ötlettel, amit Puskás
Ákos alpolgármesterrel közösen megvalósíthatónak
láttak Tapolcán is. – Ez egy
testmozgásra ösztönző és
figyelemfejlesztésre alkalmas “játszótér”, ami az óvoda bejáratától indul, a start
felirat után szép színes leveleken, méhecske, katicabogár és sok egyéb felfestett
akadályon át ugrálhatnak,
vagy koordinációs feladatokat végezhetnek el rajta
a kicsik. Először portalanítottuk a járdafelületet,
majd felrajzoltuk az ábrákat, később az alapozás,
majd a festés következettárulta el lapunknak Varga Károlyné a szükséges

“Soha ne felejtsük, hogy mit adott
nekünk a bauxitbánya! …”
Amikor a Bányásznapon összejövünk, számtalan gondolat kavarog
a fejünkben: emlékek,
barátok, munkatársak,
a dolgos mindennapok,
fiatalságunk - mondta
felvezető gondolatában
Székely Jenő azon a koszorúzáson, baráti, munkatársi összejövetelen,
amelyet szeptember 5-én
tartott közösen a Tapolca és Vidéke Bányászati
Hagyományőrző Egyesület, a Bánya-, Energiaés Ipari Dolgozók Szakszervezetének képviselői
és a Tanúhegyek Egyesületnek tagjai a Tamási
Áron Művelődési Központ előtt álló, dolgozó
bányászokat
ábrázoló
szoborkompozíciónál,
majd a művelődési intézmény falain belül.
A megjelenteket, köztük
a nyugalmazott bányászokat, illetve az önkormányzat képviselőit Podányi
Tibor nyugalmazott bányamérnök, lapszerkesztő, az Országos Bányászati
és Kohászati Egyesület tapolcai csoportja nevében
köszöntötte, majd átadta
a szót Székely Jenőnek. A
Bánya-, Energia és ipari
Dolgozók Szakszervezetének nyugdíjas intéző bizottsági elnöke a bányásznap eredetéről, múltjáról
és jelenéről fogalmazott
meg gondolatokat.
– Az ünnepek tartalma,
mondanivalója gyakran
változott. Mások voltak az
50-es évek bányásznapjai,
amelyek a “széncsatákról”

Tiszteletadás, koszorúzás a Rácskompozíció előtt Fotó: tl
szóltak. Megint más, mikor a hatvanas évek végén
a szénbányászat visszafejlesztése zajlott. És más
volt a bauxitbányászok
által szervezett bányásznap Nyirádon, Halimbán
és megint más a 70-es, 80as évekbeli tapolcai, Viszló-völgyi bányásznapok
hangulata. A 90-es években pedig már a politika
arra törekedett, hogy a
szeptemberi ünnepünket
megszüntesse, de szerencsére ez nem történt meg.
A bányásztársadalom kitartott és ragaszkodott a
bányásznaphoz és Szent
Borbála tiszteletéhez is.
Azóta is jól megfér e két
ünnep a bányászok lelkében- fogalmazott Székely
Jenő, aki a bauxitbányák
bezárásáról és bánya hiányában, a hagyományőrzés jelenlegi támogatottságáról is szólt. – Amikor
sorra zártak be a hazai
szénbányák, mi azt hittük, hogy ezek a bauxit
bányászatot nem érintik
majd. Csalódnunk kellett,

hiszen 2013 tavaszán a
Bakonyi Bauxitbánya végelszámolással megszűnt.
A sors iróniája, hogy a
felszámolót, napjainkban
számolják fel…. Azonban
soha ne felejtsük el, hogy
mit adott a bauxitbánya nekünk, a városnak,
a környéknek. Volt idő,
amikor ezt a városvezetés túlságosan leértékelte,
de köszönet a jelenlegi
városvezetésnek, amely
egyre inkább értékeli és
megbecsüli
bányaipari
múltunkat- adott hangot
véleményének a nyugdíjas
szakszervezeti elnök. /tl/

Először portalanították a járdafelületet, majd felrajzolták a motívumokat, később az alapozás, majd a festés következett
Fotók: tl
munkafázisokat, másnap
reggeltől pedig minden

arra járó kisgyermeknek jó
ugrálást kívánt. /tl/

Színdarab Batsányi János regényes
életéről a TÁMK színpadán
Bilincsben is szabad vagyok címmel elsőként
szeptember 27-én délelőtt
a tapolcai diákságnak
mutatják be azt a zenés
színdarabot, amely városunk híres szülöttének,
Batsányi Jánosnak az életét dolgozza fel és a helyi
elbírálású, Közösen Tapolcáért TOP.7.1.1-16-HESZA-2019-000795 azonosító számú pályázatnak
köszönhetően, a Tapolcai
Városszépítő
Egyesület
szervezésében
kerülhet
színpadra. A darabot N.
Horváth Erzsébet írta és
rendezte, zenéjét pedig
Bock Attila, Márió szerezte. A díszelőadásra másnap, azaz szeptember 28án, 19 órától kerül sor.
A helyi városszépítők projektjeként
megvalósuló
kulturális produkció létrejöttét a pandémiás helyzet
jelentősen késleltette, de
nem írta felül. (Négyszer
halasztották későbbi időpontokra a szervezők). A
művet alaposan ismerő
Varga Károlyné szerint, a
Bilincsben is szabad vagyok
Tapolca helytörténetének
egy olyan unikuma, amely
méltó írójához, zeneszerzőjéhez, a városhoz, a szereplőgárdához, valójában mindenkihez, aki bármilyen
módon is részt vesz annak
színrevitelében. A színmű
szövegét, forgatókönyvét az
érdeklődő tapolcaiak már
ismerhetik, hiszen a szerző közelmúltban megjelent
Látó-című könyvében már
találkozhattak az írással. N.
Horváth Erzsébet elmondta, fiatalon Batsányi János
személye még nem különö-

sebben ragadta meg. Ez a
kötődésmentes viszonyulása
a tapolcai születésű költőhöz
akkor változott meg, amikor
egyetemistaként, az egyetemi könyvtárban rátalált az
Osztrák Belügyminisztérium magyarra lefordított
dokumentumaira, amelyek
Batsányi életének minden
mozzanatát megőrizték. Láttam a levelezéseit, az elfogatóparancsait, a róla szóló kortárs véleményeket és
azt mondtam, „Úristen! Ez
az ember egy színes, karizmatikus, extravagáns egyéniség, aki akár itt is élhetne
közöttünk a XX. században.
Bock Attila-Márió - mint azt
elmondta- Batsányi utcai
gyerekként szívesen vállalta
el a felkérést, hogy zenét szerezzen a költőről szóló darabhoz. - Inspiráló, izgalmas
feladat volt ez számomra és
én nagyon szeretem a kihívásokat. Aki ismeri a munkásságomat az tudja, hogy
korábban más műfajokban
mozogtam. A kezdet talán
ezért is nehéz volt, nehézséget jelentett nekiülni, elképzelni a jeleneteket, de amikor sikerült elindulnom a
dalok írásával már lendületet kapott az egész. A dalok
stílusa, megszólalása kifejezetten színes lesz, illeszkedik
a jelenetek hangulatához,
helyenként klasszikus megszólalású, néha népzenei
alapú, de rockos, vagy éppen
musical jellegű számokat is
írtam a darabhoz - árulta el
Márió, a Bilincsben is szabad vagyok zeneszerzője.
(három személlyel készült
interjút, a teljes beszélgetést
a Tapolcai Média facebook
oldalán tekinthetik meg az
érdeklődők.) /tl/
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Tapolcai színdarab született egy kettészelt erdélyi faluról
...Folytatás a címoldalról...
Nagyon röviden erről: az
erdélyi Bodrogon (Kalotavidék, Kolozspatához tartozó apró falu) mindös�sze tíz család lakott, akik
1903-1906
környékén
költöztek a vidékre. Kormányprogram keretében,
pályázat útján jutottak új
házaikhoz és birtokaikhoz.
A színdarab fiktív részét
az itt élő magyar családok
tagjainak a falu főterén zajló beszélgetései jelentették.
Ezekből a beszélgetésekből
tudtuk meg, hogy mi történik a külvilágban és mi
történik velük, lányaikkal,
fiaikkal 26 éven át, konkrétan 1914-től, az első
nagy világégés kitörésétől,
1940. szeptemberéig, tehát

mel, a román fennhatóság
alatt maradt dél-erdélyi
területeken élő magyarok
mély megdöbbenéssel fogadták a hírt. Bodrogot
az új határ a falu főterénél szelte ketté, két ház
Magyarországhoz került,
nyolc ház Romániában
maradt. A déli falurészen
élők négy évig határátlépővel jártak át megművelni földjeiket… ) A darab
egyetlen díszletbútora egy
kültéri pihenőpad volt, a
vetített háttér pedig a falukép. Az előbbi a közösségi
élet színtere, az utóbbinak
évszakonként és a történésekkel összhangban
változó színei jelezték az
idő múlását és gyakran a
cselekményben előforduló

Balról: Antalóczy Zoltán, Bukovinszki Gergő és Novák István
Fotó: tl
a második bécsi döntésig.
(Észak-Erdélyt az 1940.
augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntés
ítélte Magyarországnak.
Amíg a visszacsatolt területek magyar nemzetiségű
lakosai hatalmas öröm-

drámai történések hatását erősítették. A tapolcai
amatőr színészek játékát
a Batsányi Táncegyüttes
szép és szinte beszélő
tánckoreográfiái, továbbá
a Rock-Inger együttes és
több tapolcai vendégelő-

Egyszerű díszletvilág, hangulatos vetített háttér és a színészek kifejező játéka Fotó: tl
adó hangulatos, slágergyanús zenéi, vers megzenésítései és ismert magyar
dalok feldolgozásai egészítették ki. A látványvilág, a
fülbemászó zenék, énekek, versek és a kifejező
táncok együtt erősítették
azt a mondanivalót, amely
miatt az Elveszített kézszorítás című színdarab
megszületett: hirdetni a
gyalázatos trianoni döntés igazságtalanságát, a
soha el nem múló reményt
és a magyarság összetartozását minden körülményben. Ahogy azt Gergely
András (Antalóczy Zoltán) Bodrog falu tanítója a darab zárásaként
megfogalmazza: “…Mit
akar tőlünk a nagyvilág,
szétszakítani
bennünket? Még ezt a kis falut is?
Bárhol menne ez az átkozott határ, ennél minden
jobb lenne. Most azt várják tőlünk, hogy megtörünk, elveszünk egyszer

és mindenkorra, hát nem
fogunk. Legyünk egymásnak Cirenei Simonjai. Sem
ember, sem határ minket
el nem választhat, mi testvérek vagyunk… Szereposztás: Gergely András:
Antalóczy Zoltán, Varga

ló fia Csaba: Havasi Gábor, Gergely Andrásné
Kata: Korponai Kitti, Varga László felesége Erzsébet: Dominek Ica, Balogh
Zsigmond: Réwész Dávid,
Csordás Tibor: Torma Tamás, Szabó Márton: No-

A darabban felhangzó zenék erősítették a mondanivalót és a drámai hatást
Fotó: tl
László: Baracskai László, Gergelyék lánya Réka:
Bali Mónika, Varga Lász-

vák István, Szabó Kicsi
Márton: Bukovinszki Gergő.
/Töreky László/

Egy téma, három versengő dráma, színjátszók és a közönség
Második
alkalommal
szerveztek az Okuláré Projekt keretében
színházi felolvasóestet
Antalóczy Zoltán és a
TÁMK színjátszó klubjának tagjai.
Júliusban a “fal” volt a
téma, augusztus 27-én
“földrengés” szó ihlette
azokat a kortárs egyfelvonásos drámákat, amelyeket ezúttal hét helyszínen
(Budapest,
Hódmezővásárhely, Tapolca, Szabadka, Paks, Győr és
Koppenhága) mutattak
be különböző amatőr
színházi csoportosulások
azonos időpontban. Az
Okuláré Projekt lényege,

küldetése, hogy pályakezdő magyar drámaíróknak
lehetőséget
biztosítson
arra, hogy bemutathassák műveiket, méghozzá
lehetőleg minél nagyobb
közönség előtt. Ugyanakkor fontos cél az is, hogy
valamiféle visszajelzést
is kapjanak műveikről a
szerzők, ezért a felolvasóestek közönségének kritikájára, elemzésére, hozzászólásaira is kíváncsiak.
A közönség azonban nem
csak meghallgatja a műveket, majd utána egymással és az előadókkal
beszélget, hanem szavaz
is, kiválasztja a három
felolvasott dráma közül
azt, amelyiket a legjobb-

nak ítél. Mivel mind a
hét helyszínen hasonló
formában megtörténik
az értékelés, az összesítésből győztesen kikerülő
mű szerzője továbbjut, tehát 1-2 hónap múlva egy
újabb témában született
művét is felolvassák, előadják az amatőr színjátszó csoportok. Tapolcán
a helyi közönség a földrengés témában született
három alkotás közül végül Őri Eszter: Láthatás
című
egyfelvonásosát
szavazta a legjobbnak. (A
szerző egyébként a korábbi forduló összesítésének
győztese volt. ) A közönség által most legjobbnak
ítélt darab egy elvált szü-

A színészek játszanak, a közönség megbeszéli, majd szavaz
lőkkel rendelkező fiú “lelki földrengéséhez” vezető
utat mutatja be. A történetben azzal szembesül a
10-12 éves forma gyermek, hogy egy alkalommal a rossz természetű,
kiállhatatlan, vaskalapos
apa mond igazat, a valódi

szeretetet és biztonságot
jelentő, talán túlzottan
idealizált édesanya pedig
eltitkolja előle randevúit,
ezáltal hazudik neki. Mint
azt megtudtuk, Őri Eszter
kiváló egyfelvonásosa végül összesítésben is megnyerte a fordulót. /tl/
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Egy nagy múltú tapolcai épület, amelynek “életrajza” lett
Hangodi László történész, főmuzeológus A
felső népiskolától a polgári fiúiskolán át az idősotthonig-című, frissen
megjelent helytörténeti
kötetét mutatták be a napokban a könyv témáját
adó Dr. Somogyi József
Idősek Otthona épületében.
A szerző szerint, a Kossuth utcában álló, ma már
szociális intézményként
funkcionáló közel 145
éves intézmény jelentősége kiemelkedő, hiszen
ez az épület az elkészülte
óta talán a legtöbb tapolcai lakos életében játszott
szerepet és hagyott nyomott valamilyen formában. A könyvbemutató
meghívottjaihoz elsőként
a kiadvány megszületését
szorgalmazó és támogató
Dr. Somogyi Katalin szólt.
Az otthon vezetője köszönetet mondott azoknak a
személyeknek, szakembereknek, akik az idősotthonná válás nehézségektől korántsem mentes

folyamatában részt vettek,
segítették a beruházást, de
azoknak is, akik a nagy
múltú, impozáns helyi
épület történetét feldolgozó könyv megszületéséhez
fotóval, dokumentummal,
vagy éppen adatközléssel,
visszaemlékezéssel
hozzájárultak. A Tapolca
múltjához, történetéhez,
az itt élő emberek életéhez szorosan kötődő
épületről és a róla szóló
könyvről maga a szerző

Hangodi László “ez a
könyv egy keményfedelű, felpattintható időkapszula”
Fotó: tl

osztotta meg gondolatait.
Hangodi László szerint, a
Dr. Somogyi József Idősek Otthonának helyet
adó ingatlan történetét
feldolgozó helytörténeti
kiadvány “egy olyan keményfedelű felpattintható
időkapszula”, amely keresztmetszetét kínálja annak a valóságnak, amely
e falak között zajlott az
elmúlt közel másfél évszázadban. Az archív fotókkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált,
tartalmi és formai téren is
minőségi helytörténeti kiadvány első néhány oldala
a megépítés előtti időszak
viszonyaiba, a telken korábban álló “városi csordásház” idejébe repíti az
olvasót. Majd megismerjük azt a hosszú és izgalmas történetet, melynek
első fejezeteként a városi
képviselő-testület 1873.
december 21-ei ülésén dr.
Beszedits Ede orvos, az
iskolaszék elnöke bemutatta egy új felső népiskola
tervrajzait… A kötet megszületésében főszerepet

Dr. Somogyi Katalin és Hangodi László a Dr. Somogyi
József Idősek Otthonának közösségi pincetermében
megtartott könyvbemutatón
Fotó: tl
vállaló Dr. Somogyi Katalin, a könyv előszavában
szépen megfogalmazza
a kiadvány megszületésének motivációját és azt
az érzést és lelki kapcsolódást, amely egy kőépület és a benne élő, tanuló,
tanító, dolgozó ember
között létrejöhet. “… tőlünk emberektől függ,
hogy egyes épületek több
száz évig is fennmaradja-

nak és eközben többször
is megújuljanak. Irigylésre méltó adottsága ez egy
épületnek, amely olykorolykor megérdemli, hogy
felkutassuk az “életét” és
bemutassuk a jelen és jövő
generációi számára. Fogadják tőlünk ezt az “életrajzot” olyan szeretettel és
tisztelettel, amilyen tisztelettel és szeretettel ápoljuk
épületünket…” /tl/

Nagy érdeklődés mellett zajlott az idei szüreti felvonulás Diszelben
Több százan vettek részt
az eseményen, bátran kijelenthetjük, hogy páratlan érdeklődés mellett
zajlott az elmúlt hétvégén a diszeli szüreti felvonulás és az azt követő
szórakoztató és kulturális programok sora.
A településrész helyi
szervezői ezúttal a Tapolca Kft-vel közösen
hívták életre a látványos
és vidám hagyományőrző programot, amelyhez
végül az időjárás is kifejezetten kegyes volt. A
falukerülő szüreti felvonulásra a diszeliek ala-

posan felkészültek, feldíszítették a településrészt,
programok
sokaságát
szervezték és meglehetősen nagy számban képviseltették is magukat az
eseményen. Több hagyományőrző társasággal, lovasokkal, lovas huszárokkal, középkori vitézekkel,
kiváló tapolcai néptáncosokkal megerősítve, idén
is a templomtól indult a
menet nagyjából három
óra magasságában. A jelmezes felvonulás a településrész főterén, a Bene
kocsmánál torpant csak
meg. Ott a hintón érkező
Sály Gyula kisbíró tré-

Elmaradhatatlan kellék a szüreti felvonulásokon a szőlőharang

Minden korosztálynak jelent valamit a hagyomány,
amelynek megőrzése szórakoztató is lehet
Fotó: tl

fás hirdetménye, majd a
Gyulaffy bandérium vitézeinek fegyverbemutatója zajlott, de a Batsányi
Táncegyüttes gyönyörű
népviseletbe öltözött táncosai is bemutatták, hogy
miként mulatott régen a
magyar. A felvonulás a
Csobánc Művelődési Ház
melletti közösségi téren, a
falukemencénél ért véget,
amelynek
színpadáról
Dobó Zoltán polgármes-

ter és Tóth Bálint Diszel
önkormányzati képviselője köszöntötte a mulatni
vágyó diszelieket és vendégeiket. Számos színpadi és rengeteg kísérő
program is színesítette az
eseményt. A teljesség igénye nélkül a Felsőpatonyi
Margaréta Népdalkörrel
közösen fellépő Csobánc
Népdalkör, a Tapolcai
Musical Színpad, a Basic
Táncstúdió, a Batsányi

Fotó: tl

Táncegyüttes tagjai adtak
szép műsorokat. Ugyanakkor volt kürtűskalács
sütöde, Pető Piroska fotókiállítás, gyermek kézműves
foglalkoztató,
lufihajtogatás, arcfestés és
ugrálóvár is a felnőttek és
gyerekek közös örömére.
A büfét ezúttal Bene Károly és munkatársai vitték, este a Koktél együttessel zajlott és zárult az
idei szüreti bál. /tl/
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Botlatókövek a meggyilkolt tapolcai Gazdag és gondoskodó
zsidó polgárok hajdani otthonai előtt volt a bányavállalat
Tapolcán a Csányi László utca első saroképületén lévő emléktáblánál és
domborműnél hajtottak
fejet és helyeztek el koszorúkat a Holokauszt
tapolcai áldozatai előtt az
elmúlt vasárnap az emlékezők, köztük túlélők leszármazottai, az izraelita
közösség egyházi képviselői, továbbá a tapolcai
önkormányzat és több
civil szervezet képviselője. Az eseményt vallási
megemlékezés
követte
a helyi izraelita temetőben, majd úgynevezett
botlatóköveket helyeztek
el a város több pontján,
az elhurcolt és meggyilkolt tapolcai zsidó polgárok hajdani otthonai
előtt. A megemlékezés
szellemiségéhez
illeszkedő és méltó irodalmi
művek részleteinek felolvasásával Galkó Balázs
színművész ajándékozta
meg a jelenlévőket.
2002-óta helyszíne a helyi
holokauszt
megemlékezéseknek a Csányi László

Galkó Balázs (jobbról) színművész a megemlékezésen
júniusában. A helyi zsidó
hitközség képviseletében
Vidosa Károlyné arról a
nem mindennapi összefogásról beszélt, amely az
elmúlt időszakban Tapolcán lehetővé tette, hogy a
sokáig elhanyagolt izraelita
temető síremlékei megmenekültek az enyészettől
és látogathatóvá váltak.
Kiemelte mindezekben a
Nőklub tagjainak, illetve
vezetőjének, Varga Károlynénak a szerepét, de

Botlatókő elhelyezése a Lessner-ház előtt
utca, ahonnan több száz
zsidó származású tapolcai
polgárt hurcoltak el 1944

Fotók: tl

többek mellett, a város
önkormányzatának és Soós
Attila építési vállalkozónak
segítő együttműködését is
méltatta.
A köszönet hangjait követően Totha Péter Joel vezető
tábori főrabbi és Sáfrány
Dávid kántor emlékezett
és látott el egyházi szolgálatot. Később Szabó Tamás
a HIT Gyülekezetének

képviseletében ítélte el korabeli Tapolcán lezajlott
eseményeket, a szabadjára engedett gyűlölet helyi
megnyilvánulásait. A Holokauszt tapolcai áldozatainak emlékére készített
emléktáblánál koszorúzott
a túlélők nevében Wollák
Tiborné, Tapolca város önkormányzatát képviselve
Dobó Zoltán polgármester
és Puskás Ákos alpolgármester, a HIT Gyülekezete részéről pedig Domokos
Gábor és Szabó Tamás. Az
elhurcoltakról megemlékező emléktáblánál Igaz
Sándor helyezte el a kegyelet virágait. A Magyar
Zsidó Kulturális Egyesület
közreműködésével a Kulturális Örökség napjai című
eseménysorozathoz csatlakozva, a tapolcai önkormányzat támogató együttműködésével a belváros
öt épülete előtt, összesen
kilenc botlatókövet helyeztek el a megemlékezők.
Lessner Mór, Lessner Mórné Hirschler Franciska,
Ifj. Lessner Móric, Lessner
Adolf, Lessner Adolfné
Reisinger Vilma, Berger Vilmos, Frisch József,
Frisch Lászlóné Rothhauser
Hermina és Frish Imre nevét, születési dátumát és
elhurcolásuk idejét őrzik a
belvárosi szürke térkövek
közé illesztett aranyszínű
botlatókövek. /tl/

1965 és 1978 között, három ütemben, a bakonyi bauxit bányavállalat
és dolgozói közel 3500
lakást építettek Tapolcán, amellyel majdnem
megduplázódott a város
lakásállománya. Ebben
az időszakban keletkeztek azok a mai is álló és
funkcionáló
közintézmények
(művelődési
központ, belvárosi irodaház, városi sporttelep,
a ma már könyvtárként
működő pártszékház...
stb), amelyek a „Nem is
olyan rég...” című várostörténeti
beszélgetések
rendezvénysorozat
„A
városépítő vállalat” című
fejezetének témáját adták.
Dr. Décsey Sándor a Wass
Albert Könyvtér és Múzeum igazgatója és Gyarmati
Tamás Tapolca főépítésze,
sokak gyermek, ifjú, vagy
felnőtt éveit jelentő szocia-

keletkeztetett rendezvény
szervezését vállalta az elmúlt évben. Ezek mindegyike Tapolca 1945 és
1990 közötti időszakába, a
sokunk által megtapasztalt
szocialista évtizedekbe repíti vissza a résztvevőket.
A Tapolcai Média minden alkalommal rögzíti
az előadást. A Közösen
Tapolcáért
TOP-7.1.116-H- ESZA-2019-00757
pályázat
eredményként
létrejött nyolc interaktív
előadás, azon túl, hogy kiváló ismeretterjesztő program, többek között értékes
történelmi forrásanyagot
biztosít azoknak, akik a
jövőben Tapolca múltjával, korrajzával foglalkozni
kívánnak. Legutóbb, 2020.
októberében az Y-házak
és a város panel és egyéb
téglaépítésű tömbházainak
keletkezése volt a beszélgetések témája, a jövőben
a vasút és a tapolcai lakta-

Dr. Décsey Sándor és Gyarmati Tamás
lista évtizedekbe kalauzolta
el a beszélgetés-sorozat közönségét, hogy a közelmúlt
történelme, helytörténetének ez a fontos része se
vesszen el és ne válhasson
fehér folttá a jövő generációi, kutatói számára.
A könyvtár nyolc, – szaknyelvi megfogalmazásban
– az oral history (elbeszélt
történelem)
műfajában

Fotó: tl

nyák története, vagy éppen
a háztáji birtokok világa
kerülhet terítékre. A szervezők továbbra is szívesen
látják azokat, akik személyes visszaemlékezéseikkel,
meglátásaikkal segítenek
megértetni az 1945 utáni
időszakot, akik maguk is
részt vennének ezeken a
már bizonyítottan jó hangulatú beszélgetéseken. /tl/

„Kávészünet Tapolcán”
Október 4-én 18 órai kezdettel a Wass Albert Könyvtár és Múzeum szervezésében, a TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00757 azonosító számú pályázat keretében a
Kávészünet zenekar ad koncertet a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében.
A rendezvény látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 87/412-328/11 mellék telefonszámon, a konyvtar@vktapolca.hu e-mail címen vagy személyesen a felnőtt olvasószolgálatban lehet
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Átadták a megújult vívótermet

A polgármester méltatja a sportcélú beruházást Fotó: mr
Ünnepélyes keretek közt
adták át a Batsányi János
Gimnázium épületében
felújított vívótermet. A
teremben megújult a találatjelző-rendszer, légkondicionálás történt és korszerűsödött a burkolat is.
A mostani felújítás fő támogatója a Magyar Vívószövetség volt, amelyhez
partnerként csatlakozott
Tapolca Város Önkormányzata is.
A Szalay Gyöngyiről elne-

vezett vívóterem újraavatási ünnepségén megjelent
többek között Dr. Tamás
Henriette, a Magyar Vívószövetség főtitkára, Boczkó
Gábor, a Magyar Vívószövetség sportigazgatója, az
Európai Vívó Konföderáció
végrehajtó bizottságának
újból kinevezett tagja, Szalay Szilvia, Gyöngyi testvére és férje Horváth Ernő,
Rédli András és Siklósi Gergely olimpikonok valamint
Borosné Eitner Kinga, a Balaton Vívóklub elnöke, mes-

teredző, aki Tapolcán hos�szú éveken keresztül viselte
szívén sikerrel a tehetségek
gondozását. Tapolcán 2001
óta van igazi vívóterem. Azelőtt az egykori TIAC pálya
épületében csak olyan terem volt, ahol nem is ért végig a pást. Aztán majdnem
napra pontosan nyolc évvel ezelőtt, 23 millió forint
összköltségű beruházásból,
pályázatból és önkormányzati önerőből újult meg a
gimnáziumban található
vívóterem. Az ünnepélyes
átadásra 2013. szeptember 18-án került sor, ahol
akkor jó alkalom nyílt arra
is, hogy a város köszöntse
világbajnok párbajtőrözőit, Boczkó Gábort és Rédli
Andrást. Úgy tűnik, hogy a
vívóterem megújulása mindig valami hatalmas tapolcai vonatkozású sikerhez is
kötődik, így most Boczkó
Gábor és Rédli András mellett Siklósi Gergely ezüst-

érmes olimpikon párbajtőrözőnket is köszönthettük,
aki az átadó napján egy
közönségtalálkozón is részt
vett egykori alma materében. Akár a legelső, akár
ez a mostani terem is, nagyon sok tapolcai tehetséget látott szárnyat bontani.
A Tapolca Vívóklub illetve
annak elődjei, a vidéki klubok közül talán a legtöbb
világversenyen szerzett érmet szállították az elmúlt
évtizedekben. Dobó Zoltán
polgármester örömmel adta
át használatra a pástokat a
Kovács Balázs elnök által
vezetett Tapolca Vívóklub
feltörekvő növendékeinek.
Az olimpikonok egytől
egyig méltatták a beruházást és bíznak benne, hogy
a profi körülmények hozzásegítik az edzőket, hogy
újabb bajnokok kapjanak
szárnyra Tapolcáról. Siklósi Gergely elérzékenyülve
mesélt egykori nevelőedző-

jéről, Szalay Gyöngyiről,
felelevenedtek benne a vívóteremben töltött edzések
képei. A gimnázium diákjai
előtt Dr. Földi Istvánné beszélgetett Gergővel, aki beszámolt sportolói pályafutásának kezdetéről, az első
sikerekről, a versenysport
és a tanulás összeegyeztetéséről, a budapesti átigazolásról, a tokiói élményekről
és karitatív tevékenységéről.
Sütő György helyi festőművész nagyon szép felajánlást tett a vívóklubnak. Az
általa alkalmazott air brush
technikával elkészít egy-egy
nagyméretű
portréképet
Szalay Gyöngyiről, Boczkó
Gáborról, Rédli Andrásról
és Siklósi Gergelyről. Ezek
a képek fogják díszíteni a
terem falát és motiválni az
itt edzőket. Két kép már készen van, amint mindegyik
elkészül, egy kis házi ünnepség keretében kerülnek
majd fel a falakra. /hg/

FÖLDÖNfutók a Mobilitási Héten
A Tapolca Kft. – Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében,
az Európai Mobilitási
Hét keretén belül rendezték meg a hagyományos
FÖLDÖNfutók futóversenyt több kategóriában.

A megmérettetésre 324 fő
jelentkezett a tapolcai és
környékbeli
iskolákból,
akik különböző távokon és
kategóriákban versenyeztek. A közös bemelegítést
követően indult a futam a
Csermák József Rendezvénycsarnok elől, a leggyorsabban célba érőket

erre az alkalomra készített
kerámia érmekkel és oklevéllel díjazták.
Eredmények: Lány I. korcsoport (2013-2014-ben
született)-összes
induló: 43 fő. 1. Török-Csillag
Eliza, 2. Szekercés Lili,
3. Molitor Léna. II. korcsoport (2011-2012-ben
született)-összes induló:
47 fő. 1. Mezőssy Júlia,
2. Burucs Borbála, 3. Németh Anna. III. korcsoport
(2009-2010-ben született)összes induló: 28 fő. 1. Falati Nóra, 2. Lajos Anna, 3.
Sirkó Csenge. IV. korcsoport (2007-2008-ban szü-

letett)- összes induló: 11
fő. 1. Kovács Lili, 2. Orbán
Csenge, 3. Nagy Bianka.
V. korcsoport (középiskolás)- összes induló: 17 fő.
1. Tasner Virág, 2. Sabján
Réka, 3. Frang Rebeka. Fiú
I. korcsoport (2013-2014ben született)- összes induló: 69 fő. 1. Szekercés Félix, 2. Sztrik Regő, 3. Káldi
Rajmond. II. korcsoport
(2011-2012-ben
született)- összes induló: 40 fő.
1. Gergely Zalán, 2. Kiss
Máté, 3. Lukács Barnabás.
III. korcsoport (20092010-ben született)- ös�szes induló: 24 fő. 1. Hobok

Foci körkép- a TIAC 2. a tabellán
Magabiztosan, három
nagy
gólkülönbségű
győzelemmel
kezdte
a bajnokságot a TIAC
VSE labdarúgó csapata
a megyei I. osztályú bajnokságban. A negyedik
meccsen ugyan becsúszott egy döntetlen a
szintén veretlen Úrkúttól, azonban a csapat
így is második a tabellán.

A Tiac először Szentantalfa csapatát látta
vendégül és 6:1-re diadalmaskodott. A hazai gólokat Péter Bence,
Szabó Levente Botond,
Csik Zsolt, Ladányi Bendegúz és Tóth Marcell

jegyezték, utóbbi kétszer is eredményes volt.
A második mérkőzésen

Zircre látogatott a csapat, ahol szintén 6:1-re
diadalmaskodtak. A gól-

Osztálykülönbség volt a magyarpolányi és hazai csapat között
Fotó:hg

A kicsik között Szekercés Félix lett a bajnok Fotó: hg
Balázs, 2. Hal Zalán, 3. Orbán Botond. IV. korcsoport
(2007-2008-ban született)összes induló: 18 fő. 1. Süketes Miklós, 2. Orbán Csa-

nád, 3. Nemes Lénárd. V.
korcsoport (középiskolás)összes induló: 27 fő. 1. Szekér Balázs, 2. Nagy Tamás,
3. Szigeti Ádám. /hg/

szerzők: Mékli Alex Miksa 2, Mészáros Dominik,
Csik Zsolt, Szabó Márk,
Szabó Levente Botond. A
Magyarpolány elleni 100-s kiütéses győzelmet
a nemrégiben elhunyt
törzsszurkoló, Pongrácz
János tiszteletére ajánlotta fel a Tiac. A gólzsákba
ezen a hétvégén Orbán
Balázs Ákos 3, Mékli
Alex Miksa, Horváth
Bence, Dobján Adrián,
Szabó Levente Botond
2, Mészáros Dominik
pakolt illetve egy öngól
is született. A remek bajnoki rajtot követően Úrkútra utaztak a fiúk, ahol
0-0-s döntetlen született
a szintén veretlen, ám
egy mérkőzéssel többet
játszó hazaiak ellen. A
megye III. osztály Közép

csoportjában
szereplő
Tiac II. számú csapatának mérlege az elmúlt öt
mérkőzés tükrében egy
győzelem és négy vereség, így jelen pillanatban
9. helyen állnak. Eredmények: Zalaerdőd FC
– TIAC VSE II. 3:1, TIAC
VSE II. – Apácatorna LC
5:1, Ajka Kristály SE –
TIAC VSE II. 2:0, TIAC
VSE II. – Tótvázsonyi SE
2:4, Kislődi FC – TIAC
VSE II. 3:2. A megye III.
osztály déli csoportjában
a TÖFC 3 mérkőzéséből
2 győzelem és egy döntetlen született, míg a Diszel SE mind az 5 mérkőzését elveszítette. Diszeli
SE – TÖFC 1:2, TÖFC
– Káptalantóti LKE 6:1,
TÖFC – Balatonederics
SC 1:1. /hg/
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Ezüsttel tért haza Balatonfüredről
a Csobánc Népdalkör

A tapolcai hagyományőrző dalos csoport az utóbbi
időben is eredményes
Fotó: helyszíni felvétel
A Nyugdíjasok Országos
Szövetsége
(NYOSZ)
az idén kilencedik alkalommal hirdette meg
a Balatoni Randevú el-

Házasságkötés
2021. 09. 07.
Dancs Barbara
Nagy András Bálint
2021. 09. 11.
Török Gréta Rebeka
Kankó Norbert
2021. 09. 18.
Nagy Bernadett Ildikó
Baranyi István
2021. 09. 18.
Berzsenyi Alexandra
Németh Zoltán
2021. 09. 21.
Szabó Ildikó
Bicsérdi Sándor

nevezésű rendezvényét,
amelynek második napján a Szenior Dalkörök
XI. Országos Országos
Dalköri fesztiváljának
eseményei zajlottak. Balatonfüreden Tapolcát és
egyben a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületét a Kocs Ida
vezette Csobánc Népdalkör képviselte. Mint
megtudtuk,
előadott
színvonalas műsorukkal
végül ezüst minősítést
érdemeltek ki. /tl/

SZÍNES

2021. szeptember 24.

