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Színes ünnepi kavalkáddal búcsúzó nyár
A helyi vendéglátósok
által finanszírozott emlékek éjszakáján, 16-án
a retro discoban több
mint ezren szórakoztak,
de hivatalosan a másnapi felvonulással, majd a
város polgármesterének
köszöntő gondolataival
kezdődtek el a Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét
rendezvénysorozat eseményei augusztus 17-én.
Az est nagykoncertjét kilenc órától a Zaporozsec
zenekar adta. A felvonulás

résztvevői hagyományosan a polgármesteri hivatal udvaráról indultak 19
órakor, az élen a Péni Béla
karnagy vezette Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekarral,
a Radeczky huszár hagyományőrzőkkel, a Batsányi
Táncegyüttes népviseletbe
öltözött táncosaival, illetve a Vinum Vulcanum
Borlovagrend tagjaival.
Őket a város képviselői,
vezető tisztségviselői követték a menetben, amely
rendőri biztosítás mellett végighaladt Tapolca

főutcáján, majd a Kisfaludy utcai rendezvényhelyszínen ért célba. A
programokat Dobó Zoltán polgármester nyitotta
meg, aki elsőként a török
testvértelepülés küldöttségét köszöntötte, majd
arra kért mindenkit, hogy
az ünnepi napok estéit,
programjait kihasználva,
koncentráljanak egymásra, a barátságra, a jó borokra és mindenre, amiért
érdemes együtt lenni. ...
Összeállításunk a 4. oldalon olvasható ...

A ifjúsági fúvószenekar pattogó ritmusára vonult a menet

„Száll a madár, száll az ének”- címmel zenés történelmi utazásra invitálták augusztus 20-a alkalmából a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét látogatóit tapolcai zenészek és táncosok. Államalapításunk ünnepének szellemében Hunor és Magor, Attila, Lehel, Botond történelmi legendáriuma a rock
és a népzene igényes fúziójában, a Batsányi Táncegyüttes remek koreográfiáival, helyi zenészekkel, énekesekkel kelt életre szombaton este Fotók: tl
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Aggodalmak egy lehetséges napelempark körül
Tíz napirendi pontot
tárgyaltak meg a tapolcai bizottsági és testületi tagok a polgármesteri
hivatal udvari tanácstermében tartott rendkívüli bizottsági, majd
képviselő-testületi üléseken augusztus 17-én
délelőtt. A napirendi
pontok egy része a helyi
szociális ellátás és étkeztetés térítési díjainak
változását, egy jövőbeli hatalmas méretű és
nagyjából 50 milliárdba kerülő napelempark
létesítésnek
kérdéseit
és a mostanában zajló
útjavítási-, aszfaltozási
munkálatok költségeit
érintette.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai és
a szociális és gyermekvédelmi ellátások egyaránt többe kerülnek
szeptember elsejétől. A
bizottsági tagok és a képviselők által egyhangúlag
támogatott előterjesztés
szerint, napi 134 forinttal kell többet fizetnie a
szülőknek a kicsik napi
négyszeri bölcsődei étkeztetéséért. Az óvo-

Az eredeti
összeghez képest
5,5 millió forinttal
többe kerülnek
a jelenleg zajló
útrekonstrukciós
és útépítési
munkálatok.
A testület
egyhangú
döntéssel
szavazta meg
a plusz anyagi
ráfordítást
dákban 108 forinttal, az
általános iskolákban 132
forinttal lesz magasabb
a háromszori étkezésért
fizetendő intézményi díjemelés egy napra vonatkozó összege. Amen�nyiben kizárólag ebédet
fogyaszt a tanuló, az általános és középiskolákban
a szolgáltatás tartalmától
függően egyaránt 50 és
100 forint között marad
a szülőkre háruló plusz
kiadás. Hasonló mértékben emelkednek a Tapolcai Diák és Közétkeztető
Kft. szociális alapon tör-

ténő ételkiszállításának
díjai, illetve a szociális és
gyermekvédelmi ellátások- fogadták el az előterjesztést egyhangúlag a
testületi tagok. Az emelést a város közétkeztető
cégének vezetője kérte a
főzési alapanyagok extra
drágulása és a kiszállítások üzemanyag és egyéb
járulékos költségek nagymértékű
emelkedése
miatt. ( Hosszú évek óta
nem történt díjemelés a
szülők irányába, a növekvő költségeket korábban a város állta- tudtuk
meg.)
Többletforrást biztosított
Tapolca Város Önkormányzata a jelenleg városszerte zajló útrekonstrukciós és aszfaltozási
munkákra. A kivitelező
Via Vomito Kft. az eredeti tervekben szereplő
munkákon túl, a burkolatok tartósságát hosszabb
távon biztosító pótmunka elvégzéséért az eredeti összegen felül, további
bruttó 5 és fél millió forintot igényelt. A műszaki érveket a bizottságok
és a testületi tagok is elfogadták és egyhangúlag
megszavazták az előterjesztést. Hivatalosan is
tudomásul vette a diszeli
Gönczy iskola felszámolását a város képviselőtestülete. A Veszprémi
Szakképzési Centrum az
önkormányzat tulajdonában álló diszeli ingó és
ingatlanvagyont 2022. július 4. napjával leltár alapján visszaadta a városnak.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az átadás-átvétellel
kapcsolatban felmerülő
intézkedések megtételére,
a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat,
valamint a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. A törlést követően az épületek
további rendben tartása,
esetleges hasznosítása a
tapolcai önkormányzat
feladata lesz, a leselejtezett a szakképzésben újrahasznosítható ingóságok egy jelentős része a
Széchenyi iskola leltárába
kerül.A bizottsági üléseken élénk vita, eszmecsere zajlott egy, a város északi külterületeire tervezett
naperőmű park körül. Az
előterjesztésben foglaltak szerint, az Energosun
Investment Zrt. 2 x 49,9
MW-os napelemparkot
hozna létre Tapolcán, me-

Több nagyon fontos témát is átbeszélt a testület Fotó: tl
lyet a Progains Kft. mint
projektcég
valósítana
meg. Az Energosun cég
az érintett magántulajdonban lévő ingatlanok
tekintetében a terület kiemelt beruházási területté történő nyilvánítását,
valamint a településrendezési eszközök módosítását kérelmezte. A hatalmas méretű, mintegy 150
hektár alacsony aranykorona értékű magánterületet érintő zöld beruházás
ha megvalósulna, nagyjából 100-200 millió forintos éves iparűzési adó
bevételt jelentene a városnak-hangzott el. Gyarmati Tamás főépítész úgy
érvelt, hogy az előterjesztés elfogadása csak
azt jelenti, hogy a beruházó számára biztosítja
a város a tervezési fázis
elindításának feltételeit.

Szeptembertől
emelkednek a
helyi szociális és
diák közétkeztetés
intézményi
térítési díjai.
Egyebek között
napi 134 forinttal
kell többet
fizetnie
a szülőknek
a kicsik
négyszeri
bölcsődei
étkeztetéséért
A beruházás gyakorlati
megvalósításáról ezután
elindulhat a szakmai és
lakossági párbeszéd, egyelőre nincs végleges elköteleződés a beruházó felé.
A bizottsági tagok, illetve

képviselők közül többen
is jelezték aggályaikat és
úgy foglaltak állást, hogy
amíg a beruházás pontos
részleteit, lehetséges pozitív és negatív környezeti hatásait nem ismerik,
addig ne induljon el a ”
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás” folyamata
sem. Az elhangzott ellenérvek között a tájkép,
az erdős területek és az
állatvilág megőrzése, a
város terjeszkedésének
lehetőségei, ” a napelemek okozta hőmérséklet
emelkedés ” is felmerült.
Az előterjesztés végül
nem ment át a bizottságokon, így az egyelőre
polgármesteri döntéssel
lekerült a napirendről,
később – több információ
birtokában- újratárgyalhatják a kérdést. Tapolca
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, Fő tér 21/2. sz.
alatti, „kivett beépített
terület és lakóház, udvar” megnevezésű, 570
m2 nagyságú és a Fő tér
21/1. szám alatti, „kivett
irodaház” megnevezésű,
153 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat egyhangú
döntéssel értékesítésre
jelölte ki. Az előterjesztésben szerepel, hogy az
ingatlanok per-, igény-,
és tehermentesek, de az
épületekben közművek
nincsenek, leromlott állapotuk miatt teljes körű
felújítást, illetve nagy
összegű ráfordítást igényelnek. A szóban forgó
ingatlanok értékbecslése
szakember által megtörtént, ezek egyik értéke
sem éri el a versenyeztetési értékhatárt. (Az
előterjesztések
mindegyike, pontos tartalma
a tapolca.hu weboldalon
részleteiben is megtekinthető.) /Töreky L./
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Vakáció a néptánc jegyében- egyre népszerűbb Petőfi és Arany barátságáról
mesélt Tapolcán a Kárpáta Batsányi Táncegyüttes nyári tábora

medencei versvándor
A tapolcai Petőfi-klub
rendezvénysorozatának
legutóbbi eseménye a napokban az Alsó-tópart
árnyat adó fái alá költözött, hogy a Pro-Cultura
Hungarica-díjas
Tóth
Péter Lóránt rendhagyó
irodalmi előadásának adjon hangulatos helyszínt.
A téma Petőfi Sándor és
Arany János kapcsolata
volt, a “tűz és a víz találkozása” Toldi írójának elküldöm lelkemet…- címmel.

Idén különösen népszerű volt a neves tapolcai táncegyüttes nyári gyerektábora
Hatodik
alkalommal szervezett nyári
néptánctábort a Bán
László vezetésével működő Batsányi Táncegyüttes július 26-a és
30-a között. Rekordot
döntöttek, közel nyolcvan fiatal jelentkezése bizonyította a tábor
növekvő népszerűségét.
Az idei évben is valódi,
élő zenekar húzta, pengette minden egyes nap
a talpalávalót. A napi
4-5 óra intenzív elfoglaltságra a hét folyamán
betanult szép tánckoreográfiákkal tették fel
a koronát a táborlakók
a zárónapra érkezett
szülők, nagyszülők örömére.
A vakáció mindig remek
alkalom arra, hogy legalább egy hétig azzal fog-

lalkozzon a fiatalság, amit
nagyon szeret. A Batsányi Táncegyüttes fiataljai,
az utánpótlás korosztálya
számára a népi kultúra, a
népi játékok, a népzene,
legfőképpen pedig a tánc
az, ami még egy kellemes
strandolással szemben is
vonzerőt jelent.
Buzás Balázs a tapolcai
táncegyüttes vezető táncosa, oktatója lapunknak
elmondta, a nyári tábort
részben saját nevelésű fiataljaik, kisebb részben pedig “külsősök”, nem néptáncos, vagy éppen más
közösségekben táncoló
fiatalok vették igénybe.
Megtudtuk, Sohár-Kovács
Beatrix és Orbánné Dézsi
Éva irányításával külön
foglalkoztak az ovisokkal,
Buzás Balázs és Kiss Bernadett pedig az iskolás
korosztályt istápolta. Bán

László művészeti vezető a
tánctábor megvalósításához feltétlenül szükséges
adminisztrációs, technikai jellegű háttérmunkákat vette a vállára. Ahogy
a korábbi években, idén
is igyekeztek valami újdonsággal szolgálni a kis
táncosok irányába, ezért
úgy döntöttek a szervezők, hogy beviszik az élő
népzenét a tábor életébe.
A vajdasági tamburás
Csasznyi Imre és zenekara örömmel vállalta a felkérést. A kirándulás sem
maradt el, ezúttal a közeli Diszel volt a végcél,
ahol nem maradhatott
el a népviseletbe öltözött
gyerekek közös fotózása
sem, hiszen ez a program
a fiatalok nagy kedvence
minden évben. /Töreky
L./ Fotó: Batsányi Táncegyüttes

Tóth Péter Lóránt, aki
több, mint egy évtizede,
mint “versvándor” látogatja a Kárpát-medence
magyar közösségeit, egész
biztosan képes arra, hogy
szellemi értelemben vis�szarepítse az embert 200
évvel korábbra, megmutatva azt, ami a hazai általános iskolai, majd a
középiskolai magyar oktatásból hiányzott, hiányzik.
Ez pedig az igazi emberközeliség, az a lelki-szellemi kapocs, amely irodalmi
géniuszaink kevésbé is-

mert oldalát is megmutatja nekünk, ha kell, akkor
humorral is bőven megfűszerezve, de semmiképpen
nem csorbítva tiszteletünket irányukba. Arany János, Petőfihez hasonlóan
színészként képzelte el az
életét, de a színpadhoz feltétlenül szükséges alkat és
előadói tehetség másként
ugyan, de nem volt meg
egyikőjükben sem. Milyen
darabokban és hogyan játszották szerepeiket amíg
hitték, hogy jó színész
válhat belőlük?… Versek,
levelezések, visszaemlékezések, legendás történetek
őrzik a magyar irodalom
biztosan legrövidebb ideig
tartó, de talán legmélyebb
barátságának
emlékeit,
amely két teljesen eltérő
jellemű magyar költőzsenit kötött össze. Ezt a nagy
történelmi időkben létrejött, irodalmi gyöngyöket
termő szellemi kapcsolatot, barátságot mutatta
meg Tóth Péter Lóránt
nekünk remek, lebilincselő stílusban az Alsó-tópart
árnyas fái alatt. /tl/

Tóth Péter Lóránt Petőfiről és Aranyról mesélt Fotó: tl

Magas elismerés a borok nagymesterének

Már dolgoznak a szakemberek a hídon

A 80 éves kitüntetett 18
éven keresztül mint hegyközségi elnök, 16 éven át
pedig a Badacsonyi Vinum
Vulcanum Borlovagrend
ceremóniamestereként,
majd
nagymestereként
szolgálta, jelenleg tisztelet-

Elhárultak az akadályok, a közbeszerzés nyertese a
KRÁTERTEAM Kft. megkezdte a munkát. Kedden a
híd egyik pillérét már kicserélték a munkások Fotó: tl

Tóth János Zoltán az Életfa Emlékplakett Ezüst
fokozatát vehette át Dr.
Nagy Istvántól, Magyarország agrárminiszterétől
a Pesti Vigadó Dísztermében. A díjátadót az Agrárminisztérium szervezte
augusztus 18-án, a közelgő Államalapító Szent István Ünnepe alkalmából.

beli nagymesterként szolgálja a helyi borok, a helyi
borkultúra ügyét. Nevével
összeforrt számos sikeressé vált boros rendezvény
életre hívása, köztük a
Szent György-hegyi Napok és a Tapolcai Ünnepi
Napokhoz kötődő bornapok elindítása, szervezése
is. A magas szakminiszteri
elismerést Tóth János Zoltán a badacsonyi borvidék
borainak népszerűsítése,
hírnevének erősítése érdekében végzett közel két
évtizedes munka elismeréséül, egyfajta életműdíjként vehette át. Gratulálunk! /Töreky L./

Tóth János Zoltán
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Énekese révén egy kicsit tapolcai is az Exopop zenekar
...folytatás a címoldalról...
Tapolca testvérvárosai küldöttségeinek a Pelion Szállodában zajló fogadásával
egy időben, a német és
roma nemzetiségi önkormányzatok által szervezett
műsorok, többek között
a Gin Tonic Együttes és a
Tördemic Néptáncegyüttes fellépése szórakoztatta
a közönséget a Tapolcai
Ünnepi Napok és Borhét
aznapi eseményein a Kisfaludy utcában. A legnagyobb közönséget a hazai
hard és metál műfaj örökzöld hazai klasszikusaival
este 8 órakor színpadra
lépő Rudán Joe Band és a
vendég fellépő Kalapács
József vonzotta, de az éjszakába nyúló koncertélményt kínáló Exopop
Együttesre is sokan voltak
kíváncsiak. A következő
napok programjaiból sem
hiányozhattak a hazai sztá-

rok, hiszen nálunk járt az
Anna and the Barbies és az
Intermezzo Latin Club is.

KULTÚRA - SZÓRAKOZÁS
az időjárás előrejelzések
miatt a szervezők lemondták, azonban a délutáni
programok zavartalanul
lementek. A műsorfolyamot a gyermekzenét játszó
Zajongó zenekar kezdte,
majd őket követték a tapolcai tehetségek, az Acro
Dance, Basic Táncstúdió
táncosai, a Csobánc Népdalkör és a Tapolcai Musical Színpad énekesei. Az
estét és egyben a 2022-es
borhetet is a világ legjobb
Beatles dalokat játszó zenekarai között számontartott
The Bits Beatles emlékzenekar koncertje zárta, ahol
felcsendültek a liverpooli
banda legnagyobb világslágerei. /tl-hg/

2022. augusztus 26.

A megnyitó pillanatai a Vinum Vulcanum borlovagjaival

Testvérvárosaink többsége képviseltette magát idén

Igazi rock élmény Kalapáccsal és Rudán Joe-val
Az ünnepi napok és borhét programsorozat utolsó,
záró napján, a délelőttre
tervezett pörköltfőző versenyt biztonsági okokból,

Jó hangulat a színpadon és az asztaloknál egyaránt

Márió mindig nagy kedvenc

Pásztor Anna és zenekara a bornapok egyik legjobbja volt

Az Acro-dance fiataljai most is nagyon ügyesek voltak

A musical színpad előadói értenek a szórakoztatáshoz

A Tördemic Néptáncegyüttes élőzenés táncai
sokakat vonzottak a színpad elé, remek koreográfiákat láthatott a közönség

A képen a Kamara TehátRum előadói a színpadon

2022. augusztus 26.
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“Véssük a lelkünkbe, szívünkbe Szent István király intelmeit!”
A magyar államalapítást, Szent Istvánt, Magyarország fővédőszentjét ünnepelte a város és
hívő közössége a katolikus plébániatemplomban. Az augusztus 20-i
hivatalos városi ünnepséget, a Szent István tiszteletére celebrált ünnepi
szentmisét és a kenyérszentelő szertartást a
meteorológiai előrejelzések miatt, kifejezetten
biztonsági okokból szervezték idén a templom
falai közé. Az eseményen
részt vettek Tapolca testvérvárosainak küldöttségei is.
Csonka Nándor esperes,
plébános az államalapító
király személyét és jelentőségét méltatva prédikációjában úgy fogalmazott:
Szent István király megértette, felismerte, hogy
őt és a magyar népet meghívta, megajándékozta az
Úr. – István király képes
volt ezt az ajándékot elfogadni és továbbajándékozni a nemzetnek.

Úr odaadta nekünk ezt a
helyet… Csonka Nándor
atya a remény gondolatát
is beleszőtte prédikációjába. – Egyházmegyénk
jelmondata:
“Őseink
hite, a jövő reménye”. Ha
Árpád házi szentjeinkből
csak egy kicsit is tudunk
példát meríteni, már van
remény a mi népünknekhangsúlyozta. Az ünnepi
szentmisét követően, a
hivatalos városi ünnepség
szónokaként Dobó Zoltán
polgármester arra mutatott rá, hogy nemzetünk
a történelem folyamán
időről-időre választásra
kényszerült, választania
kellett a régi és az új, kelet
és nyugat között. – Hatalmas felelősség volt ez,
de ezek a kérdések, dilemmák ma is léteznek,
megválaszolni őket pedig
ma sem könnyű. Egy keletről érkezett nép Európában hazát foglalt és úgy
döntött, hogy letelepszik.
Akkor választani kellett
a régi nomád életmód és
egy új, gyökeresen más
élet között, kelet és nyu-

Dobó Zoltán megszegi a megszentelt kenyeret
Fiához, Imre herceghez
intézett intelmei nem csak
az atyai bölcsesség példái,
hanem az Istenbe tekintő ember ajándékai az Ő
magyar népének. Amikor
ünnepeljük Szent István
királyt, akkor ünnepeljük
keresztségünket, Krisztushoz tartozottságunkat,
istengyermeki méltóságunkat és azt, hogy Isten
idevezetett bennünket a
Kárpát-medencébe,
az

gat között… Augusztus
20-a az államlapítás ünnepe, de nemzeti öntudatunk és megmaradásunk
ünnepe is. Történelmünk,
szenvedéstörténetünk sok
száz éven át arról szólt,
hogy a kelet és nyugat
ütközőpontján rendre ki
kell védenünk a kulturális
és a gazdasági intervenciókat. Rendkívül nehéz
1100 év van mögöttünk,
talán nem túl nagy szó

A Batsányi Táncegyüttes tagjai az új kenyérrel bevonulnak a város katolikus templomába
azt mondani, hogy vérrel
írtuk történelmünket…
Arra kérem Önöket, hogy
elsősorban egymásra számítsunk, a segítséget országon, családon, közösségeinken belül keressük,
hiszen problémáinkat, bajainkat leginkább egymás
segítésében tudjuk feloldani. Gondoljunk arra,
hogy legnagyobb tetteink, hőseink akkor születtek, amikor a magyar a
magyar mellé állt, amikor
együtt megcselekedtük
azt, ami a nemzet, a haza
megmaradásához kellett!
Történelmünk, nemzetünk dicső tetteit, Szent
István intelmeit pedig
úgy véssük be a lelkünkbe, szívünkbe, úgy használjuk és úgy beszéljünk
róla, ahogy azt István tette: az országért, a nemzet
fennmaradásáért- kérte
az ünneplőket a polgár-

mester. Az államalapítás
ünnepének kihagyhatatlan része a kenyéráldás,
amely a Batsányi Tánc-

együttes népviseletbe öltözött táncosainak “kenyérátadó bevonulásával”

majd kóstolóval zárult a
templom bejáratánál.
/Fotók és írás: Töreky L./

JEGYZET

ünnepeink gyakran idézett
gondolatai közé tartoznak.
Ez utóbbi nem véletlen,
hiszen történészek és jogtudósok szerint, részben
történelmi alkotmányunk
alapját is jelenti az 1000
éves írás. Az intelmek egy
része a szellemi, ideológiai
alapokat jelentő vallás, az
egyház, a papok elfogadására, tiszteletére tanít, másrészük a befogadó, igazságos,
irgalmas, gőgtől mentes, a
bölcs tanácsadókra támaszkodó, azokat megbecsülő
uralkodói attitűd gyakorlására figyelmeztet..., teszi
mindezt az óvó szeretet és
a gondoskodás hangján. Talán az alábbiak az istváni intelmek legszebb sorai, ame-

lyet ritkábban emlegetünk
mint kellene: „...szerelmetes
fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben
a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz
és a rokonságodhoz, vagy
a főemberekhez, avagy a
gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy
kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert
a szeretet gyakorlása vezet
el a legfőbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd
szívedben mindig az isteni
intést: irgalmasságot akarok
és nem áldozatot...” /tl/

A királytükör a leendő
uralkodó számára fogalmazza meg az eszményi államfő kötelességeit, gyakorlatilag intelmek formájában
tanácsokat ad az uralkodáshoz. Kétséget kizáróan ma
sem nem tudjuk bizonyítani, hogy Szent István, államalapító első királyunk vajon
személyesen fogalmazta-e
meg fiához, Imre herceghez
szóló intelmeit. A történelemkutatás valószínűbbnek
tartja, hogy a latin nyelvű
írás Asztrik érsek hozzáértését dicséri. A hercegből
végül nem lett uralkodó, ám
a hozzá szóló intések fennmaradtak és nagy nemzeti

kezdődött, a kenyér felekezetek általi megáldásával, megszentelésével,
felvágásával folytatódott,

Csonka Nándor: „Szent István felismerte, hogy őt és a
magyar népet meghívta, megajándékozta az Úr”
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Szociális- és Egészségügyért
kitüntetést vehetett át a
város napja alkalmából
Magvas Zoltán. A tapolcai
vezető- szociális és mentálhigiénés munkatárs számára mások segítése, ha
nem is tudatosan, de már a
gyermekkorától fontos része
volt az életnek, ami később
szakmai hivatásává váltállt a méltatásban.
Kinevezését 2006.10.01-én
kapta meg a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézetben, a helyi Hajléktalan Személyek Átmeneti
Szállásán nagy elhivatottsággal kezdte meg a mun-

káját. 2007. januárban a
Nyugat
Magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Karán szociálpedagógus diplomát, majd 2009.
januárban a Kodolányi János Főiskolán egészségfejlesztő- mentálhigiénikus
szakirányú szakképzettséget szerzett. Tanulmányait folytatva pszichológiai
rajzelemző akkreditált továbbképzést, majd Autogén Tréning továbbképzést
végzett el, melyeket a munkájában azóta is rendszeresen alkalmaz. 2009 óta a
Mónika - M hospice szolgálatnál mentálhigiénés
tanácsadóként segíti a terminális betegségben szenvedőket és családtagjaikat.
A „Tapolcai Hajléktalanokért” Alapítvány minden
évben megragadja a pályázati lehetőségeket, ezáltal
az utcán élő hajléktalan
embereknek tartós élelmiszert, higiéniai eszközöket,
téli ruhaneműt, takarót,
vitaminokat biztosítanak,
szükség esetén gyógyszereik kiváltásában is segítséget nyújtanak. Ebben a

ELISMERÉS
munkában Magvas Zoltán
tevékenyen, mint önkéntes
segítő vesz részt. Az átmeneti szálló felújítási munkálatai alatt folyamatos
kapcsolatot tartott fenn a
tapolcai önkormányzattal,
az Alapellátási Intézettel,
a kivitelezővel, jelezve feléjük a felmerülő problémákat.
Lelkiismeretes
munkájának eredménye
a jelenlegi, minden igényt
kielégítő intézmény, melynek szakmai vezetőjévé
2012 januárjában nevezték
ki. 2015 májusában a hajléktalan ellátás témacsoportból a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet
szakvizsga-bizottsága előtt
szociális szakvizsgát tett.
Felkérésre kiégés megelőző tréningeket szervezett
az alapellátásban dolgozó
családsegítőknek, szociális gondozóknak, önkormányzati
dolgozóknak.
2016-ban felélesztette az
évek óta haldokló Tapolcai Szociális Alapítványt,
új névvel és új lendülettel
indította el az Én- Kép Tér
Szociális - és Mentálhigi-

Az egyik legjobb katonatörténet
Tapolcáról érkezett…
... méghozzá Nacsa Ferenc
nyugállományú
törzszászlós élményeiből
és tollából- tudtuk meg.
A HKE (Honvéd Kulturális Egyesület) és a BEOSZ
(Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) által
kiírt “Vidám katonatörténetek” című pályázatra
a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület Elnöke is
beadta egyik írását, nagy
sikerrel. “A megijesztett
egységügyeletes
tisztcímű történetet kiemelkedőnek minősítették,
ezért pályadíjban részesítették a bírálók.

Nacsa Ferenc elkötelezettségét, munkáját már több
alkalommal elismerték országosan, ez év januárjában Tóth Zsigmond-díjat
vehetett át (erről korábban lapunkban is beszámoltunk), május második
felében pedig a ” Honvédelemért Kitüntető Cím
Arany fokozatát” vehette
át Budapesten, a Stefánia
Palotában. A nyugalmazott katona, egyesületi elnök az ünnepségen az első
sorban foglalhatott helyet,
ami külön megtisztelő
gesztus az elismerés adományozóinak
részéről.
Visszatérve Nacsa Ferenc,

Nacsa Ferenc története elnyerte a zsűri tetszését Fotó: h.f.
A megijesztett egységügyeletes tiszt- című írásának sikerére, a pályázat
kiírói olyan személyes
katonatörténetek megírására buzdítottak, amely ”
a pályázó életének, mindennapjainak személyes
emlékeként
betekintést
nyújtanak a sokszor emberfeletti
teljesítményt,
kitartást igénylő katonai
szolgálat vidám, néha groteszk világába”. A pályázatot 2022. január 22-én,
a Magyar Kultúra Napja
alkalmából hirdették meg,
az
eredményhirdetésre
május 21-én került sor a
Magyar Honvédelem Napja alkalmából. /Töreky L./

2022. augusztus 26.

A VÁROS KITÜNTETETTJEI
énés Alapítványt. A szervezet legfőbb célja, hogy
a pályázati lehetőségeket
felhasználva támogassa a
szolgáltatások fejlesztését,
az ellátottak minél komplexebb segítését. 2018. júliusától a Lelki Egészségfejlesztési Központ (LEK)
szakmai vezetőjeként nagy
elhivatottsággal dolgozik
azon, hogy pozitív irányba
mozdítsa el a járás lakosságának mentálhigiénéjét. Folyamatosan képzi
magát, 2019 márciusában
a szociális mester vezetőképzést, majd a helyi esélyegyenlőségi
programok
elkészítésére
felkészítő
képzést végzett el, 2021
júniusában pedig a Pannon Egyetemen okleveles
mentálhigiénés közösség
-és kapcsolatépítő szakember diplomát szerzett.
Magvas Zoltán oroszlánrészt vállalt Tapolca város helyi esélyegyenlőségi
programjának,
Tapolca
város
egészségtervének

kidolgozásában, valamint
aktív tagja a Tapolcai Kábítószer Egyeztető Fórumnak. Mindig nyitott az új
dolgokra, a feladatokat kihívásnak tekinti, munkáját
maximalizmus jellemzi.
Fáradhatatlanul dolgozik a
város lakóinak mentálhigiénés jólétének előmozdítása érdekében, szakmai irányításával pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali
ellátásával bővül az Alapellátási Intézet szolgáltatása.
Munkaidején kívül szerepet vállal a városban működő közösségi életben is,
ami szintén szakmaiságát
tükrözi. Megbízható, igazságos, empatikus kolléga
és vezető. Tetteit mindig
az intézmény ellátottjainak
és dolgozóinak érdekei
határozza meg. Segítőkész
emberi magatartása, energikus személyisége, hatással van a környezetére is.
Magas szintű és elhivatott
szakmai munkája méltóvá
teszi az elismerésre.

2022. augusztus 26.

Tóth Zsombor ezüstérmet szerzett Malaysiában
Az ifjú tapolcai muaythai
harcos Tóth Zsombor
részt vett az IFMA Utánpótlás Muay thai Világbajnokság Malaysia –
‘Grand Slam’ tornán, ahol
ezüstérmet szerzett.
A Szilágyi Muaythai SE
versenyzője kemény munkával került a válogatottba,
így adatott meg neki az a lehetőség, hogy hazáját, Magyarországot képviselheti
a távoli ázsiai országban,
Malaysiában.
Tóth Zsombor magabiztosan menetelt a döntőig. A
palesztin Rawad Ateekkel
került össze a döntőbe jutásért. A palesztin hatalmas
iramban próbálta Zsombit
megtörni, de ezekre a támadásokra azonnal ritmust
tudott váltani és megelőző láb- és kéztechnikákkal
válaszolni. Az első menet
közepén a palesztin egy belépés közben lent felejtette
kezét, amit Zsombi egy forduló könyökkel megtorolt.
A rászámolás után a pa-

lesztin clinch technikával
próbálta lábon kihordani
és elkerülni az újabb leütést, de Zsombi egy ismételt könyökütéssel és egy
fejre irányuló térdrúgással
befejezte a mérkőzést, így
Tóth Zsombor a döntőbe
került. A döntőben a mexikói Angel Damián Garcia
González ellen lépett ringbe a tapolcai tehetség.
A mexikói nagyon erős
volt fizikailag. Az elejétől
kezdve jött folyamatosan
előre és próbálta erőltetni
a clinchet. Zsombi az első
menetben rendre le tudta
forgatni oldalirányba, valamint clinchben is uralta a
meccset, ezzel a bírók neki
adták az első menetet. A
második menetben viszont
már kijött a mexikói fizikai
fölénye és ezt a nagy iramot Zsombor nem tudta
felvenni egészen a harmadik menet végéig. Zsombi
hatalmas szívvel, méltóságteljesen végig küzdve
a három menetet, ponttal
kapott ki, így végül ezüst-

éremmel végzett a tornán.
– tudtuk meg Rebrei József
szövetségi kapitány helyettestől. Zsomborra méltán
büszkék szüleik, akik a közösségi média felületén is
megköszönték Szilágyi Arnold edző felkészítő munkáját. /hg/

Zsombor a döntőben
pontozással kapott ki, így
ezüstérmes lett
Fotó: helyszíni

„Csak az marad meg belőlünk, amit szétosztunk”
Tapolca sporttörténeti képeskönyve címen nyílt kiállítás augusztus 20-án a
Tamási Áron Művelődési
Központban. Az N. Horváth Erzsébet által gyűjtött és rendszerezett tárlat
a város több mint 100 éves
sporttörténelmét mutatja
be. Relikviák, érmek, kupák és korabeli újságcikkek teszik teljessé a kiállítást, mely szeptember 9-ig
látogatható.
Az egybegyűlteket Takács
Gábor, a TIAC VSE leköszönt elnöke köszöntötte, aki elmondta, a tavalyi
nagy sikerű TIAC kiállítás
megvalósítását követően
gondolták úgy, hogy nem
csak az egyesület érdemli
meg, hanem az egész tapolcai sportélet, hogy dicső
múltjáról megemlékezzenek.
Felkérte N. Horváth Erzsébetet, hogy 100 év sport
című könyvét alapul véve
szerkessze meg a kiállítás
anyagát. A kiállítás gazdája
elmondta, nem szokványos
tárlatot álmodott meg, ahol
az eredeti fényképek ros�szul tűzött gombostűkkel
rendszertelenül állnak egymás mellett, hanem egy
évtizedek múlva is használható nagy méretű képeskönyvet. A könyv 2008-as
megjelenése óta eltelt újabb
14 év, melynek történéseit,
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eseményeit dokumentálni kellett, hiszen rengeteg
dicső sporteredmény szü-

Szalay Gyöngyi
díjait, érmeit,
Bolla József
testépítő kupáit,
de a TIAC
trófeáit is
bemutatja
a kiállítás
letett ezen időszak alatt is.
A kiállított fényképek és
korabeli újságcikkek mellett, igazi kincseket, relikviákat is megcsodálhatnak
a nézők, így többek közt
láthatják Szalay Gyöngyi
díjait, érmeit, Bolla József
kupáit vagy épp a TIAC

trófeáit. N. Horváth Erzsébet törekedett arra, hogy
ne csupán akciófotók szerepeljenek a paravánokon,
hanem lehetőleg minél
több csapatfotó, mely ismerősöket, ősöket ábrázol,
így érzelmeket vált ki a nézőkből. Takács Gábor háláját fejezte ki Dr. Navracsics
Tibor támogatásáért, melyet egy 10-es számú TIAC
mezzel honorált. A tárlat
megvalósítása része a VCAKP-1-2022/4-000933 sorszámú projektnek, melyet a
Városi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” kiírásra nyert az egyesület, “Kulturális és Sport
programok a TIAC VSE
szervezésében, fiataloknak
és időseknek egyaránt”
címmel a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-től. /hg/

N. Horváth Erzsébet, Takács Gábor, Navracsics Tibor
a tárlat megnyitóján
Fotó:Havasi
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Nagy Miklós elindul
a Spartathlonon
Nagy Miklós szeptemberben elindul élete legnagyobb megmérettetését jelentő Spartathlon
elnevezésű
ultrafutó
versenyen. Miklóst támogatásáról biztosította
csapata, a Tapolcai Trappolók Egyesület, akik jó
hangulatú közösségi futással bíztatták a sportembert.
A futó még soha nem futott
ilyen hosszú, 245 km-s távot, ezért nagy izgalommal
tölti el, hogy bírja majd az
emberfeletti megpróbáltatásokat. Körülbelül 7-8 évvel ezelőtt kezdett futni, egy
életmódváltásnak köszönhetően, amikor elhatározta
leteszi a cigarettát. Ezalatt
az idő alatt több versenyen
is elindult, leghosszabb táv
a Balaton kerülés volt.
A Tapolcai Trappolók Egyesület elnöke, Földesi József,
aki maga is elindult már a
Spartathlon versenyen, tapasztalataival, biztatásával
és személyes jelenlétével is
segíti Nagy Miklóst. Ketten

utaznak szeptember végén
Görögországba, hogy közösen győzzék le a fizikai
és mentális nehézségeket.
Földesi József elmesélte,
hogy több holtpont is van
a távon, hol a természeti
elemekkel, emelkedőkkel,
hőséggel kell megbirkózni,
hol pedig a saját testi és lelki tűrőhatárok korlátaival.
Nagy Miklóst csapattársai
is biztatják és támogatásuk
jeleként közösségi futással
adtak érzelmi muníciót a
felkészüléshez. /hg/

Nagy Miklós

Ápolják a hagyományokat

A Tapolcai Öregfiúk harmadik helyen végeztek Fotó: TÖFC
Az ünnepi napok és borhét
rendezvénysorozat keretein belül, augusztus 20-án
XXIV. alkalommal rendezték meg a Tapolca Kupa
elnevezésű
nagypályás,
nemzetközi, meghívásos
öregfiú labdarúgó tornát.
Horvátországból
Umag
testvérváros öregfiúk csapata fogadta el a meghívást,
míg Szlovákiából Path és
Marcelháza együttesei érkeztek. Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai
Öregfiúk FC 2X15 perces
körmérkőzésekre várta a
baráti ellenfeleket. A mec�cseket követően Marcelháza
csapata végzett az élen, akik
három mérkőzésükből kettőt nyertek és egy döntetlent
játszottak. Második lett Path
öregfiúk csapata, két győze-

lemmel és egy vereséggel.
A hazai TÖFC bronzérmet
szerzett egy győzelem, egy
döntetlen és egy vereséggel,
míg három vereséggel Umag
csapata zárt a negyedik helyen. A torna eredményhirdetésére a Tópart Bisztróban
került sor, ahol az érmeket
és különdíjakat Dobó Zoltán polgármester és Boczkó
Gyula, a TÖFC vezetőedzője adta át. A torna legjobb
kapusának járó díjat Szi József (Path) kapta. A legjobb
mezőnyjátékosnak
Emil
Cindral umagi játékost választották, míg a gólkirályi
címet a marcelházai Pálinkás Viktor érdemelte ki.
A díjátadásokat követően
kölcsönös ajándékozások,
köszöntések és jó hangulatú
beszélgetések zárták a napot. /hg/
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Vidám, zenés poharas-flashmobbal Ecsettel szépülő tópart
zárult a Kazinczy tagintézmény tábora

Varjas Judit, tapolcai alkotó azt a megbízást kapta
a várostól, hogy tehetségével, szakértelmével újítsa
fel az általa létrehozott, de mára kissé megkopott,
ám országos hírű Halas lépcsőt. Ugyanakkor tegye
széppé, látványossá a Malom-tóhoz vezető Arany
János utcai lejárat épületének falazatát is. A munka
napokban megkezdődött, bárki megszemlélheti, de
érdemes is figyelemmel kísérni, mivé fejlődik a látvány az elkövetkező hetekben. /tl/
A Kazinczy iskola tanulói bemutatták amit megtanultak a tábor egy hete alatt Fotó: tl
Játékos, végtelenül szórakoztató, nem mellékesen pedig hasznos
időt tölthettek együtt a
Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményének kisdiákjai, akikkel pedagógusaik az
“ugróiskola táborban”
foglalkoztak a nyári
szünetben.
A nyári tábor egy vidám
flaschmobbal zárult a
felső Malom-tónál, ahol
a “cup songozást”, egy
modern, zenére hangolt
poharas játékot mutattak
be az iskola legfiatalabb
tanulói.
Az idei kazinczys nyá-

ri tábor nem titkolt
célja volt, hogy a gyerekek
megismerkedhessenek a 70-es, 80-as
évek olyan népszerű
közösségi
gyermekjátékaival, mint a székfogyasztó, az ugróiskola,
az Adj király katonát! ,
a lábtengó körmeccsek
vagy éppen a számháború. A régi, jól bevált
játékok mellett persze
megfértek az újabbak
is, hiszen a memória- ,
a koncentráció- , a kézügyesség- és a ritmusérzék fejlesztése jegyében sportpoharaztak is
a gyerekek, Brainboxversenyek során keresték
a Nap Memóriabajnokát,

de rendeztek szorobán
(számkép) bajnokságot
is, reggelenként pedig
RGM (Ronnie Gardiner
Methode)
ritmusokra
mozgatták meg a fejlődésben lévő izmokat és
az agysejteket. Zapletál
Márta, Márti néni, a nyári ugróiskola tábor motorja, német- irodalom
tanár, gyógypedagógus
lapunknak
elmondta,
hogy a felsorolt játékok
azon túl, hogy szórakoztatóak, sok-sok örömet
és életre szóló élményeket képesek adni, hasznosak is, hiszen komplex
módon fejlesztik a játékban résztvevő gyermekek képességeit. /tl/
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