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A második gyertya
Forralt borok versenye és lucázás a második vasárnapon
ADVENT - Advent második vasárnapján a népszerű tapolcai forraltbor-főző
verseny mellé számos
szórakoztató, kulturális,
műsor, köztük igényes
népzenei-, néptánc produkció is társult.

A kifejezetten zord, hideg,
szeles idő nem riasztotta el
az immár tizenegyedik alkalommal megrendezett városi
forraltbor-főző versenyre
nevezett csapatokat és az érdeklődőket. Délután, a boros
verseny mellé, azt kiegészítve a Fanyűvő játszóház játéklehetőségei, a kazinczys
tanulók lucázása, az „ünnepi
díszbe öltözött a város” dekorációs verseny eredményhirdetése, a Boglya népzenekar és a Tördemic Néptáncegyüttes szép műsora, továbbá az Életlehetőség szociális intézmény fiataljainak
énekes produkciója vonzotta
a város főutcájára az ünneplőket. A programok közé illesztve történt a város és a
Tapolcai Városszépítő Egyesület ünnepi üzletdekorációs

Advent második vasárnapján a kazinczys tanulók lucázása a színpadon
versenyének eredményhirdetése. A versenyben tizenhét okleveles tapolcai üzletet, boltot megelőzve, a Dégi
virágüzlet kirakata nyerte el
a zsűri tetszését leginkább,
ők lettek az elsők. A második
legszebb dekorációval a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. ügyfélszolgálati irodá-

ja büszkélkedhet. A verseny
harmadik helyezettje az Adventi faházak egység csapata lett. Idén tizenkét csapat
nevezett a borfőző versenyre, amelyet végül az „Időtöltők” csapata nyert meg. A „
Zalaszántói Borbarátok Baráti Kör” csapata a második,
a „Miki és az angyalok” a

Fotó: tl.

harmadik legjobb italt készítette a zsűri szerint.
A helyezésért járó okleveleket és értékes ajándékokat
Dobó Zoltán polgármester
adta át a győzteseknek.
(Írásunk folytatását a 3. oldalon olvashatják „Hideg
idő, forró hangulat” címmel)
(tl)

Szebb lehet
az ünnep...
Advent a keresztény
kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik
vasárnaptól
karácsonyig tartó időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első
napjával kezdődik, és
vízkeresztig (január 6ig) tart. Az első gyertya gyújtásával, a várakozással, lelkünk is
ünneplőbe
öltözik.
Gyermekként a karácsonyi ajándékot várja az ember, felnőttként inkább békességre vágyik, s arra,
hogy minél több időt
tölthessen szeretteivel. „Minden ember
boldog akar lenni”, hirdette a Látványtár
egyik kiállítása pár
éve, s ez advent idején igazán aktuális. S
ne feledjük, a „minden
ember” meghatározás
nem csak rokonainkat, barátainkat foglalja magába. Azokat is,
akiket nem ismerünk,
vagy nem szeretünk.
Ha ezt értjük, már
szebb lehet az ünnep.
Szijártó János

Adventi kórustalálkozó
A Batsányi Népdalkör, a
Lesenceistvándi Katolikus Ifjúsági Kórus, a Lesencetomaji citera zenekar, a Tapolcai Protestáns
Énekegyüttes, valamint a
Batsányi Vegyes kar részvételével rendezték meg
Marton László figurális rácskompozíciója a Tamási
az idei adventi kórustalálÁron Művelődési Központ elé került
Fotó: szj.
kozót a VOKE Batsányi
János Művelődési és Oktatási Központban.
Immár új helyén, a Tamási hány napig a Tamási mellett
Áron Művelődési Központ kavicsos parkolóban lehetett A szombat esti programot
előtt, a Borbála-szobor tár- látni az szobrot, amelyet az- Havasi Gábor igazgató kösaságában látható Marton tán megtisztítva, megszé- szöntője után Dobó Zoltán
László szobrászművész fi- pítve emeltek mostani he- nyitotta meg. A polgármesgurális rácskompozíciója lyére. A hivatalos újraava- ter arról szólt, örömteli dopéntek óta. Mint korábban tást, koszorúzást a pénteki log, hogy számos formában,
írtuk, lebontották talapzatá- Borbála-napi ünnepségre énekben, prózában, tudjuk
ról, majd elszállították Mar- időzítették. (Írásunk folyta- megmutatni az adventi ünton László ismert alkotását, tását a 3. oldalon „Borbála- nepkör, a karácsonyvárás
amely 45 éve állt eredeti he- napi ünnepség” címmel ol- üzenetét, jelentőségét. - Tu(szj) dom, hogy ma olyan produklyén, az irodaház előtt. Né- vashatják)

Új helyen a kompozíció

ciókat fogunk hallani, amelyek megerősítenek minket
hitünkben, a közösséghez
tartozás érzésében, s egyben
jól is szórakozunk - mondta
a polgármester, majd az alkalmat kihasználva boldog
karácsonyt kívánt minden
vendégnek, résztvevőnek.
A beszéd után a Batsányi

vegyes kar kezdte a műsort,
kiegészülve a szigligeti gyerekek kórusával.
Az estébe nyúló rendezvény
minden bizonnyal szép zenei élményként marad meg
mindazok emlékezetében,
akik nézőként, érdeklődőként vagy szereplőként jelen
voltak.
(szj)

A Batsányi Vegyes kar a VOKE színpadán

Fotó: szj.
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Advent: adomány, támogatás
SEGÍTSÉG - Rig Lajos országgyűlési képviselő volt
a Tapolcai Városi Televízió stúdiójának vendége
szerdán. A beszélgetés
során számos témát érintett a képviselő Kovács
Melinda főszerkesztő kérdései kapcsán.

Természetesen advent idején szó esett az ilyenkor
erőteljesebben előtérbe kerülő adományozásról is. Rig
Lajos elmondta, a közelmúltban szép mennyiségű
adományt vitt családoknak,
a Tesco segítségével. A képviselőt korábban az áruház
igazgatója kereste meg azzal
kapcsolatban, hogy több
százezer forint értékben, jó
minőségű használt ruhával
segítenék a rászorulókat. Az
átadás megtörtént, ám ezzel
nincs vége az adakozásnak,
az karácsony után is folytatódik a Leendő óriásokért
egyesület közreműködésével. Sőt, megpróbálnak Sümegen is egy hasonló kez-

A megjelenteket elsőként
Horváthné Somogyi Ildikó
megyei ÉFOÉSZ elnök köszöntötte. Fenyvesi Zoltán, a
Veszprém megyei közgyűlés alelnökének megnyitó
beszéde után Hanich Ferenc, a Veszprém Megyei
Fogyatékos
Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének igazgatója az esélyegyenlőség jelentőségéről
osztotta meg gondolatait.

Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Központ: Tel.: 87/511-150
e-mail: polghiv@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Polgármester:
Dobó Zoltán
Alpolgármesterek:
Lévai József
Kozma Henrik Alajos
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, fax: 87/511-164
Ügyfélfogadási rend:
Dr. Németh Mária Anita jegyző
minden páros héten hétfőn
14.00-16.00 óráig
Jegyzői titkárság:
87/510-126, fax: 87/511-164

Rig Lajos: Jelentős mennyiségű és értékű szállítmány várható, egy németországi kórházfelszámolásból
Fotó: Szijártó János
deményezést elindítani. A ható felszerelések érkeznek konferenciáról is, amely egy
képviselő azt is elmondta, Tapolcára. Az előző szállít- országos mozgalom egyik
hogy jelentős mennyiségű mány már nagyrészt gazdára állomásként az alapellátásés értékű szállítmány várha- talált. A karitatív tevékeny- ban dolgozó orvosok, és
tó, egy németországi kór- ség keretein belül Ajkára szakemberek problémáira
házfelszámolásból adódóan, ágyneműket, takarókat, Sü- keres megoldást. Úgy vélte
ahonnan jó minőségű búto- megre étkészletet visznek.
a mozgalom valós problérok, az egészségügyben és a Rig Lajos említést tett a mékat fogalmaz meg, amely
szociális szférában használ- kedd esti tapolcai orvos támogatásra érdemes. (szj)

Fogyatékkal élők világnapja
A Fogyatékkal Élő Emberek Világnapja alkalmából
szervezett
sportnapot
múlt héten a Csermák József
Rendezvénycsarnokban a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ, a megyei
integrált intézményekkel
karöltve.

INFORMÁCIÓ

A megyei rendezvény nagyjából százötven résztvevője
nagyon aktív volt az ötletes
sport és ügyességi feladatok
alatt. A jó hangulatú délelőttöt a télapó megérkezése
zárta, aki ajándékot is hozott
magával. Sokan énekkel,
verssel viszonozták a meglepetést.
Horváthné Somogyi Ildikó
elmondta, az esélyegyenlőség jegyében minden évben
más településen tartanak
programot a megyében, felváltva sport, illetve kulturális témában. Kiemelt céljuk
valamennyi fogyatékkal élő
embernek segítséget nyújtani a mindennapi életben és
persze abban is, hogy
ugyanolyan esélyeik legyenek, mint minden embertársuknak.
(me)

Aktívak voltak a résztvevők a feladatok során Fotó:me

Szombaton ismét túra indul

Gyarmati Tamás főépítész
minden hétfőn: 13.00 – 16.00
Tel: 87/511-150, 136-os mellék
Fax: 87/511-165
Valamennyi szervezeti egység tekintetében egységesen:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda:
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00
óráig,
csütörtök: 13.00-16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig
Tapolcai Járási Hivatal
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel:87/511-400, Fax: 87/511-410
Hivatalvezető:
Dr. Vadlek Krisztina
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 12.

A Tapolca VSE Természetjáró szakosztály szombati
(2017.12.16.) túrája: Gyulakeszi-Ürgelik-RaposkaHegymagas-Szigliget, kb. 16 km. Találkozó a tapolcai
autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.45-kor, a
busz 7.54-kor indul. Az utazási költség teljes áron a
hazaúttal együtt 810 Ft. A képeken a múlt heti túra

FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található
villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos
vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó
és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás,
hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni.
Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében
azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a
jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi
felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel
Tapolca városban 2017. december 18. és 2018. április 30.
között elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés
során szíves együttműködésüket!
Dobó Zoltán
polgármester sk.

Tankerületi igazgató:
Szabó Lajos Konrád
Tel: 06/87-795-203, e-mail:
balatonfured@kk.gov.hu
Kihelyezett iroda: 8330 Sümeg,
Deák Ferenc utca 6.
Orvosi ügyelet:88/412-104
Mentőszolgálat:
8300 Tapolca, Ady utca 1-3.
Tel: 112, 87/414-247
Tűzoltóság:
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel: 112, 87/510-352 Fax:
87/510-354
Rendőrség:
8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel: 112, 87/412-322
Gyepmester (elhullott
állatok): 36 70/373-4090

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos
mobil: 06/20/468-6573
mail: rig.lajos@jobbik.hu

Megjelenik a TAPOLCAI
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Főszerkesztő: Szijártó János
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8300 Tapolca, Deák F. utca 21.
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Kiadja: Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
Ügyvezető ig.: Szijártó János
Megjelenik 7300 példányban
ISSN 2498-4566
Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.
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Borbála-napi ünnepség Marton László és a bauxit
(Folytatás az 1. oldalról)
Új helyén, a Tamási Áron
Művelődési Központ előtt, a
Borbála-szobor társaságában avatták fel Marton László szobrászművész figurális
rácskompozícióját pénteken. Az újraavatás alkalmából a térség országgyűlési
képviselője Rig Lajos, a város nevében pedig Dobó
Zoltán koszorúzta meg az
alkotást.
A bányászok előzetesen tervezett Borbála-napi ünnepségét az eső némileg módosította, ám nem maradt el a
két szobor koszorúzása. Az
ünnepi beszédeket viszont
bent tartották a Tamási Áron
Művelődési Központ aulájában, ahol Dobó Zoltán polgármester és Orbán Tibor, a
Tapolca és Környéke Bá-

nyászati Hagyományápoló
Egyesület elnöke szólt a
résztvevőkhöz. A program
természetesen az idei évben
is remek hangulatú szakestéllyel zárult.
Szent Borbála évszázadok
óta beletartozik annak a 14
segítőszentnek a sorába, akiket nagy bajban segítségül
szoktak hívni. Az örökös
veszedelemben élő, dolgozó
bányász a leggyakrabban
Borbálához fordult, mint segítő szenthez, és tette meg
védőszentjének. Tapolcán
1978-ban Orbán Tibor bányamérnök kezdeményezésére indult, a több évszázados selmecbányai bányász
hagyományok szerint megrendezett szakestély, ami
többnyire Szent Borbála napjának közelében volt. (szj)

T

apolca a XX. században
a badacsonyi borok fővárosából a holokauszt következményeként átadta a
helyét a Bakonyban talált
bauxitvagyon hatására az
alumínium fővárosának. Ez
meghatározta a jövőjét,
enyémet is, és lakóiét is. A
mai városképünk ezt tükrözi. Érettségim után néhány
év kényszerpihenővel a sok
irányú tanulással bejutottam
az orvosi egyetemre. Csakhogy a med.univnál nem
akartam megállni, vonzott a
szakorvosi pálya. Ahhoz három év belosztályos munka
kellett, amit a tapolcai kórház biztosított. Ezután a tapolcai tiszti főorvos ki akart
küldeni vidéki körzetbe,
amit elutasítottam, mert a
tapolcai tanács pályázatot írt
ki városi főorvosi státuszra,
amit megpályáztam, hogy
helyben maradhassak. Mivel a várakozási idő lejártáig
nem kaptam választ, bementem Baski Sándor és Vargáné dr. vezette hivatalba, és
visszakértem a pályázatomat, némi paprikás megjegyzéssel. Ezután gyerekkori barátomtól, megyei főorvostól kértem tanácsot.
Behívott Veszprémbe és elA Bauxitbánya vállalatnál dolgozott mérnökök, techni- mondta, Ajkán épült több
kusok a bányászok védőszentje előtt
Fotó: szj. száz ágyas modern kórház,
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lyeinek ábrázolásaival. Ez el
is készült és az iroda elé került. Közben az iroda funkciója megváltozott és a városvezetés erre nagyon helyesen a műnek is helyváltoztatását javasolta. Ennek
oka a hely szentsége! Zsinagóga építményét a magas
kultúra szolgálatára átalakított, dekoratív, modern épület vette át. Ez előtt régtől
Szent Borbála szépséges
alakja, szintén Marton mű
látható, mert ő a bányász élet
védőszentjének szobra. Az
áthelyezés megtörtént, és
eddigi törekvéseinknek hála, a kultúrház, a munka
védőszentje és most már a
munka valós képe is csatlakozott, az ábrázolt tevékenység emberi, nagyon is
emberi jelentéséhez. Jó érzés, ha az ember lakhelyének esztétikai, okos törekvéseit megvalósulni látja. És
ezt csak összefogásunk
eredményezheti. Ne feledjük, kemény választáshoz is
közeledünk!
Dr. Sáry Gyula

Kölyök-Dixie, vastapssal Hideg idő, forró hangulat

ható prezentációnak köszönhetően. Az együttes vezetője, Babos Lajos zenetörténeti sétára invitálta a lelkes
hallgatóságot, amelynek során megidézték a műfaj
egyik legnagyobb alakja,
Louis Armstrong szellemét
is. A zenekar a magyar könynyűzenei örökség ápolását is
feladatának tekinti, így repertoárjukban helyet kap a
nosztalgia, magyar nyelvű
örökzöld dallamokkal.
Nem mellékes, hogy a dixeiformációt kiváló zenepedagógusok alkotják: Babos Lajos (klarinét), Szerdahelyi Károly (bendzsó,
ének), Lakossy Tamás (trombita), Piller Balázs (zongora), Schmidt János (nagybőgő, ének), Tóth Péter
(dob), Varga Endre (szaxofon, fuvola). Ők egyénenként és csapatban is garanciát nyújtanak ahhoz, hogy a
felhőtlen szórakozást biztosító,
ugyanakkor ismeretekA Happy Dixieland Band – Hévíz produkciója garanben gazdag előadás utat tacia a felhőtlen szórakozásra. Megtalálják az utat a
gyerekek irányába is
Fotó: szj. láljon a gyerekek felé. (szj)

ét remek, lendületes,
szórakoztató koncertet
adott diákoknak a Happy Dixieland Band – Hévíz zenekar december elsején. Előbb
Keszthelyen
a CsánySzendrey Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói, majd a
sümegi Kisfaludy Sándor
Gimnázium
növendékei
előtt lépett fel a csapat, a kifejezetten gyerekek számára
összeállított
repertoárral,
programmal, amely a Nem-

most befejezés előtt áll. Betegeiket az apró, elöregedett
devecseri kórház kezeli. Addig kineveznek Devecserbe,
mert sok orvos kell az új létesítményhez és vezényeljem le a devecseri átállást.
Devecserben ért el Kanizsai
József telefonja, hogy keressem fel, kérni akarja,
hogy vegyem fel a kapcsolatot Marton László szobrászművésszel, tudja ő is
gyerekkori barátom és tárgyaljunk arról, az új irodaházra milyen műalkotást
képzel el a művész? Ami a
bánya és a bányászott alumínium jellegét, értékét,
ipari fontosságát is bemutatja. Laci hamarosan küldött
fényképet, tervéről. Elképedtem, mert nem tetszett a
modell póri hangulata! Proletár öltözetű munkás emel
két kézzel egy eloxált, fényes alumíniumból formázott algebrai jelet, a végtelenség kifejezését. Mély értelmű megfogalmazása az
alumíniumban rejtőző modern technikai lehetőségeknek, de félre is érthető. Mindenesetre bevittem Kanizsai
igazgatónak, de hamarosan
jöttek a kritikák, mást képzelt el. Így született az irodaház elé elhelyezett figurális
rács, a bányász élet veszé-

Marton
László első
terve nem
nyerte el a
döntéshozók
tetszését. A
képen látható szobor
helyett készült a rácskompozíció

zeti Kulturális Alap támogatásával jöhetett létre. A diákok azon túl, hogy mindkét
helyszínen kifejezetten jól
szórakoztak, megismerkedhettek a jazz zene gyökereivel, kialakulásával, a dixieland és a swing aranykorával. Az ifjú közönség, a zenei mellett vizuális élményekkel is gazdagodott, egyrészt a Happy Dixieland
Band korhű öltözékének, arculatának, másrészt a zeneszámok között hallható, lát-

Forrt a fahéjjal, szegfűszeggel és egyéb összetevőkkel
ízesített bor a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
bográcsában is
Fotó: Töreky László
(Folytatás az 1. oldalról)
Advent második vasárnapjának délutánja igazi népzenei
csemegét és hozzá néptáncműsort is tartogatott a közönség számára. A jelenleg
is zajló, Fölszállott a páva
tévés tehetségkutató verseny
egyik legjobbja, a moldvai
csángó származású Veres
Michaela, a kitűnő Boglya
Népzenei együttessel lépett

színpadra. Közös produkciójuk népünk dalainak ritkán
hallható, szép előadásával
ajándékozta meg a közönséget.
A remek zenére, táncházi
hangulatot teremtettek a
Szabó Csaba művészeti
vezetésével működő Tördemic Néptáncegyüttes fiataljai és a hozzájuk csatlakozók.
(tl)
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Szakmai magazin,
hétről - hétre!
KITEKINTŐ
ÚTKÖZBEN
LAKÁS-OTTHON
GAZDASÁG
.

Nem árt tudni...
Közösségi alapú országos
felmérés indul Magyarország internetes fehér foltjainak meghatározására a felhasználók
visszajelzései
alapján.
Miközben egyre több háztartásba jut el a szélessávú
internet Magyarországon,
továbbra is vannak olyan
területek, ahol egyáltalán
nincsen elérhető szolgáltatás. Az okok között gazdaságiak és technológiaiak is
megtalálhatóak. Egyes településszéli vagy a lakott területektől távolabbi pontokra a szolgáltatóknak nem éri
meg kiépíteni a hálózatot,
hiszen a költséges beruházással legfeljebb csak néhány előfizetőt nyerhetnének. Ilyenkor megoldást jelenthetne a mobilnet, de sok
helyen a kedvezőtlen domborzati viszonyok miatt ez a
szolgáltatás sem elérhető. A
nemrég indult „Nincsnet”
kampány célja, hogy magukat a felhasználókat megkérdezve kapjanak képet,
hol vannak fehér foltok.

LAKÁS-OTTHON

2017. DECEMBER 15.

Földlabdás fenyőfa
Pár tipp, hogy fenyőnk jövőre is a karácsony dísze lehessen
ÖTLET - A természet szeretete, az élet tisztelete,
esetleg gazdaságossági
szempontok motiválják az
embereket, amikor a vágott fenyő helyett, konténeres, vagy földlabdás fenyőt választanak karácsonyfának. Sokan aztán
csalódnak, hiszen a kiültetett fák jelentős része
kiszárad, elpusztul. Pedig
ennek nem kellene így
történnie!

-A fenyőnek kifejezetten
nem tesz jót a meleg lakás,
sem annak száraz levegőjetudtuk meg egy környékbeli
kertészet munkatársától, aki
szerint érdemes a gyökeres
fát a lehető legtovább hideg
helyen tartani, és csak a feldíszítés előtt néhány órával
bevinni a lakásba. – Lehetőségeink szerint, helyezzük
minél távolabb a radiátoroktól, a földjét pedig a túlöntözés hibáját elkerülve, naponta öntözzük, mert a melegben könnyen kiszáradhat
a gyökérzete. Ez nagy baj-

A fenyőnek kifejezetten nem tesz jót a meleg lakás, a száraz levegő
nak számít, hiszen fenyőnk
nem jön helyre akkor sem,
ha a kiültetés után rendszeresen locsoljuk. A föld tehát
legyen nedves, de semmiképpen ne álljanak vízben a
gyökerek! - hangzott a tanács. Megtudtuk, fontos,
hogy az ünnepek elmúltával,
a kiültetés előtt legalább fél
napon át tartsuk hűvös, de ne
sötét helyen a konténeres,
vagy földlabdás fát. Ha a

külső hőmérséklet nagyon
alacsony, a hirtelen nagy hőmérséklet különbség túl erős
sokkhatást jelent az örökzöldnek. Először tehát célszerű néhány napig, de inkább egy hétig 14-16 Celsius fok között tartani a fát,
majd még hidegebb helyen,
5-8 fokon szoktatni a rá váró
hideghez. Nagyon száraz tél
esetén enyhébb időben öntözni kell a kiültetett fenyőt.

Fotó: tl.

Ha hosszan tart a fagyos idő,
akkor lehetőleg plusz 10
Celsius fok alatt, de ne sötét
helyen tároljuk és öntözzük
a fát. Egy-két napos enyhe
idő elegendő a kiültetéshez,
amit minél előbb tegyünk
meg, hiszen annál biztosabb
a fa eredése. Célszerű a fenyőfa tövét „szigetelni”,
amit lombbal, szalmával és
fenyőkéreggel is megtehetünk - ajánlja a kertész. (tl)

Hirdetés

www.profipadlo.hu

DIGITALIZÁLÁS!
Családi felvételeit, otthoni archívumát ne
őrizze VHS kazettákon, hiszen lassan már
nem lesz eszköz, amely lejátszaná!
Digitalizálással megmenthetők a régi filmek,
hangfelvételek! (Sérült kazettát nem veszünk át!)

A Tapolcai Média Kft. ajánlata:
0-60 perc műsoridőig (1 DVD): 1200 Ft (+Áfa)
61-100 perc műsoridőig ( 1DVD): 2400 Ft (+Áfa)
100 perc fölött minden további
megkezdett 100 perc: 1200 Ft (+Áfa)
Amennyiben grafikát, képet kér a DVD lemez felületére
az is megoldható! (500 Ft +Áfa/lemez)
Menteni tudunk régi bakelitlemezről, audókazettáról, VHS
szalagról, mini DV-ről, Hi8-ról, de akár diktafonról is!
Ha lemaradt egy-egy műsorunkról, és azt szeretné DVD
lemezen megkapni, jelezze igényét! A Tapolcai Városi
Televízióban sugárzott magazimnűsorainkat 1900 Ft
(+Áfa)/lemez, rövid híranyagainkat pedig 900 Ft
(+Áfa)/lemez áron vásárolhatja meg!
PR interjúk, referenciafilmek készítése, rendezvények,
konferenciák programjának rögzítése, (több kamerával is)

Hívja ügyfélszolgálatunkat,
vagy keressen minket
személyesen Tapolcán
a Deák F. utca 21-ben! 06/87/412-289
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
tapmedia.hirdetes@gmail.com
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Nyírettyű a könyvtárban Decemberi virágzuhatag
Adventi koncerttel ajándékozta meg a népi hangszeres muzsika kedvelőit
a napokban a Pro- Comitatu díjjal kitüntetett Nyírettyű együttes.
Ezúttal a
Wass Albert
Könyvtár emeleti olvasótermében adott teltházas koncertet az öttagú formáció. A
karácsonyi, ünnepváró hangulatot az első pillanattól
megteremtette a több mint
három és fél évtizede sikeresen működő, Veszprém
megyei zenetanárokból álló
együttes. A zömében közismert népdalok, gyermekdalok mindegyike valamiképpen az ünnepkörhöz kötődött. A hazai népi zenei hagyományokat követő, a különböző tájegységek jellegzetességeit
felvonultató
hangszeres játék hűen viszszatükrözte azt a semmihez
sem fogható lelkiállapotot,

különleges
érzésvilágot
amelyet a nép lelkében zengetett meg Jézus születésének örömhíre. A tapolcai közönség értékelte, kedvelte a

Nyírettyű tolmácsolásában
az igényesen előadott népi
muzsikát, őszinte tapssal,
tetszésnyilvánítással jutalmazta a művészeket.
(tl)

„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak...” Mielőtt végleg el kell köszönnünk a nyár díszeitől, gyönyörködjünk és vigyük emlékül - Czapp Róbertné virágaiban, melyet
a 15-ös Y-ház erkélyén nevelt sokunk örömére - írta lapunknak Jávori Lászlóné
Fotó: Varga Károly

Még két fordulót lejátszottak

A Nyírettyű együttes a Wass Albert Könyvtárban adott
remek adventi koncertet. Az igényesen előadott népi
muzsikát, őszinte tapssal hálálta meg a közönség. Az
együttes tapolcai alapító tagja, Mózner Miklós balról az
első
Fotó: Töreky László

Koncert közben érkezett a Mikulás
ZENE - Zajos sikert aratott
a város óvodásai körében
a Zajongó együttes pénteken. A VOKE Batsányi János Művelődési Központban tartott két gyermekkoncerten több száz apróság énekelte együtt a dalokat a zenekarral, aztán a
Mikulás is megérkezett...

A tapolcai gyermekek imádták a Zajongó együttes vidám zenéjét, az ismert gyermekdalok, mikulásnapi és
karácsonyi énekek gyakran
közös éneklésre ingerelték
az óvodásokat. Egy-egy jól
ismert slágernél szinte extázisban tomboltak, a széksorok között pedig táncra is
Az ovisok
nagyon
jól érezték magukat ezen a
vidám napon
Fotó: tl.

Hirdetés

perdültek a felszabadultabb
kicsik. Különösen a “Vannak még rossz gyerekek”
refrénnel szóló sláger hozta
lázba az apró közönséget. A
télapó érkezése szinte csak
hab volt a tortán, a bölcs öreget a felfokozott hangulat ellenére tisztelettudóan fogadták, hallgatták a helyi óvodások. A koncert mellett plusz
élmény is jutott az apróságoknak, hiszen megtekinthették a művelődési intézmény vasút-modellezőinek
pazar terepasztalát, amelynek sínpárján a kedvükért elindult a valósághű, miniatűr
szerelvény.
(tl)

A Tapolca VSE Sakk szakosztálya vegyes eredményekkel zárta az országos
csapatbajnokság újabb két
fordulóját.
Az NB II Széchenyi csoportban a TARR Tapolca VSE a
második fordulóban 8,5-3,5
végeredménnyel győzte le a
veszprémi Ezüst Huszár SE
csapatát. A harmadik fordulóban 7,5 - 4,5 arányban
kaptak ki a bajnokesélyes
Hirdetés

Bányász SK Ajka csapatától. Az NB I/B Charousek
csoportban a Tapolca Rockwool VSE a bajnokság második fordulójában 6,5 – 5,5
arányban maradt alul a
Pénzügyőr SE csapatával
szemben. A harmadik fordulóban minimális, balszerencsés 5,5 – 6,5 arányú vereséget szenvedtek a tabellát
vezető szentgotthárdi SZ-A
STE ellen.
(me)
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Nagy Ferenc pilóta hadnagy emlékére 1917−2017 Adventi koszorúk ajándékba
„Nevelkedtem Edericsen, meghaltam Itália egén, nyugszom a tapolcai földben”

A

z első világháború centenáriuma kapcsán idén az
1917. év hadieseményeire emlékezünk szerte az országban, s
itt Tapolcán is. Lassan kitelik az
esztendő és nem volna helyes,
ha említetlen maradna városunk egyik jeles katonafia, aki
igazából két település hőse volt
anno. Ismereteink szerint a
Nagy Háborúban két tapolcai
repülőtiszt teljesített harctéri
szolgálatot a Légjárócsapatokban, vagyis az osztrák-magyar
légierő kötelékében. Kettejük
közül a mostani történetünk
(szó szerinti) hőse egyházasberzsenyi Nagy Ferenc tartalékos repülő hadnagy, régi tapolcai nemesi család sarja,
Mojzer Endre tapolcai városbíró unokaöccse. 1893-ban született Veszprémben, Balatonedericsen gyermekeskedett, majd
felsőfokú műszaki tanulmányait Budapesten végezte. Azt
is tudjuk diákkoráról, hogy sok
nélkülözésben és szűkölködésben volt része. Az első világháború kitörésekor ért katonaköteles életkorba, így tartalékos
repülőtiszti képzésre jelentkezett, majd 1916. január 1-jén
léptették elő hadnaggyá. A 12.
tábori repülőszázadhoz vezényelték, majd áthelyezték a 21.
repülőszázadhoz. Mindkét alakulat az olasz hadszíntér harcaiban küzdött ekkor. Brandenburg C-1 típusú kétüléses
repülőgépre került és a harckiképzés befejezése után megkezdte az éles bevetéseit. A 21.
repülőszázad a dél-tiroli Pergine repülőteréről végrehajtott
felszállásai során az osztrákmagyar 11. hadsereg számára
végzett felderítéseket az olasz
vonalak felett és mögött. Közben számos légiharcot vívtak

Moziműsor
Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/510-176
December 14 - 20.
csütörtök – szerda
14 – 20. csütörtök – szerda
18:00 1200,-Ft
Madame
Színes, szinkronizált francia
filmvígjáték
Hossz: 91 perc
...
14 – 20. csütörtök – szerda
15:15 2D 1200,-Ft
20:00 3D 1490,-Ft
STAR WARS: Az utolsó
Jedik
Színes, szinkronizált
amerikai sci-fi akció
Hossz: 150 perc

Online újságunk
www.tapolcaiujsag.hu

az ellenséges repülőkötelékekkel. Ezek során Nagy Ferenc a
bátor helytállásával kivívta bajtársai és elöljárói elismerését.
1917. január 19-én például Kirják István szakaszvezetővel a
fedélzeten részt vett a Primolano elleni bombatámadásban,
miközben összecsaptak három
egyidejűleg rájuk támadó ellenséges vadászgéppel. Április
25-én pedig négy olasz vadászszal vívtak találkozóharcot, s a
túlerő ellenére az egyik gépet
lelőtték. Nagy hadnagy összesen három légigyőzelmet aratott 1917 nyaráig. A világháború ezen szakaszában az öt légigyőzelmes pilótákat már valamennyi küzdőfél experte-nek,
másként ásznak mondta, és eleven legendaként tekintettek rájuk. 1917. június 26-án Nagy
Ferenc újabb bevetésre kapott
parancsot, amelynek értelmében mélyen be kellett repülnie
az olasz védelmi vonalak mögé. E napon Kannler szakaszvezetővel szállt fel. A bevetési
légtérben túlerejű olasz vadászkötelékkel találkoztak össze,
amellyel megütköztek. A gépükre záporozó géppuskasorozatok mindkettejüket eltalálták. Nagy Ferenc halálos sebesüléseket szenvedett és már a
levegőben elvérzett. Kannler
szakaszvezető szintén súlyos
sebei ellenére sikeresen kivált a
légiharcból és az összelőtt
Brandenburgot saját területen
egy tüzérségi üteg mellett a
földre tette. A repülő hősi halált
halt hadnagyot posztumusz kitüntették a hadiszalagon ado-

mányozott és kardokkal ékesített Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztályával. Földi
maradványait a családja hazaszállíttatta Tapolcára és katonai
tiszteletadás mellett a Keszthelyi úti temetőben helyezték
nyugovóra. Személye és emlékezete történelmi periódusokat
és politikai kurzusokat átívelő
jelenséggé vált. Amikor 1937
és 1945 között tapolcai repülő
katonák alakzatban jöttek vagy
mentek a Keszthelyi úton,
minden esetben vigyázzmenetet vertek a kerítéshez közeli
síremlék előtt. Éppúgy, mint
1952 és 1956 között a 23. Önálló csatarepülő ezred gyalogrukkoló szakaszai, vagy századai, mégpedig abban a történelmi korszakunkban, amelyiknek hivatalos nagyságai
nem igazán méltányolták a
Nagy Háború hajdani hőseit.
Mivel aztán családja időközben
kihalt Tapolcán, ma már nem
találjuk meg a nyughelyét, de
megtalálhatjuk a másodlagos
helyen álló eredeti síremlékét.
E mementó a temető főbejáratánál húzódó jelképes első világháborús emlékparcellát zárja északról, azzal a felirattal,
hogy: „egyházasberzsenyi Nagy
Ferencz repülő hadnagy az
olaszokkal vívott légiharczban
meghalt a hazáért 1917”. S
mivel Balatonederics község is
saját hősének érzi hadnagyunkat, az ottani hősi emlékmű
márvány felirattábláján ugyancsak megtaláljuk a nevét. Nekünk jelenbeli tapolcaiaknak
meg csak egy tennivalónk van
igazából. Emlékezni rá, és mikor máskor, ha nem most: hősi
halálának centenáriumán.
Hangodi László
történész-főmuzeológus
n DR. BARTALIS IMRE
gyémántdiplomás állatorvos,
író lesz szerkesztőségünk vendége hétfőn 14-16 óra között. A
számos könyv ismert szerzője
három keménytáblás, exkluzív
kötetét mutatja be, illetve igény
esetén dedikálja is azokat.
A könyvek: Paraszti huncutságok negyedik bővített kiadásban, Üzenet a
harmadik évezrednek (2. bővített kiadás), Magyar tragédiák (2. kiadás).

Tapolca, Deák F. u. 21.

06/87/412-289
Továbbra is várjuk olvasóink
írásait, ötleteit, észrevételeit a
tapolcai7nap@gmail.com email címre. A beérkezett írások szerkesztett formában
jelennek meg újságunkban a
terjedelmi korlátok figyelembe vételével.

Hagyományteremtő szándékkal szervezett jótékonysági akciót a Fidesz választókerületi
elnöke Tapolcán. Fenyvesi Zoltán értelmi fogyatékkal élőkkel
közösen készített adventi koszorúkat, amiket később betegeknek, időseknek ajándékozott.
A koszorúkat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetségével együttműködve
a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének fiatal lakói készítették a kormánypárti politikus
társaságában. „Csodálatos élmény volt látni azt a szeretetet
és önzetlenséget, ami ezekből
az emberekből és segítőikből
árad. Aki még nem töltött el
több időt velük közös munkálkodással, elképzelni sem tudja,
hogy mennyi optimizmus, milyen magával ragadó életigen-

lés jellemzi őket, sanyarú sorsuk ellenére” – fogalmazott
Fenyvesi Zoltán. A Fidesz választókerületi elnöke hozzátette, hogy az elkészült koszorúkat egyebek mellett a Deák Jenő Kórház betegei, a Gondviselés Alapítvány által működtetett Dr. Somogyi József Idősek
Otthonának lakói és a tapolcai
roma közösség tagjai között
osztotta szét.
„Olyan helyekre vittem el a
szeretet koszorúit, ahol a legnagyobb szükség van a remény
gyertyalángjának világosságára. A megajándékozottak karácsonykor is látni fogják, hogy
vannak, akik gondoltak rájuk,
és két kezük munkájával tettek
tanúbizonyságot arról: mindannyian összetartozunk” mondta Fenyvesi Zoltán.
Fidesz Tapolcai Szervezete

A koszorúkat a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének
fiatal lakói készítették a politikus társaságában

Adomány a rászorulóknak
Tapolcán december 20-án lesz az ajándékozás
Advent kapcsán minden évben
szembesülnünk kell azzal,
hogy a szocilális helyzet nem
teszi lehetővé minden család
számára a felhőtlen, boldog
karácsonyt. Ezért úgy érzem,
kötelességünk segíteni a szegény családokon.
Tény, hogy a Magyar Szocialista Párt minden évben megpróbálja kissé melegebbé, szeretetteljessé tenni az ünnepet,
ennek érdekében karitatív célú
adománygyűjtést szervez. Tudjuk, ezzel nem oldjuk az alapproblémát, ám mégis segítünk
azoknak, akik rászorulnak.
Mivel nálunk tulajdonképpen
egész évben folyik a gyűjtés,
már most annyi adomány van
Tapolcán, hogy az egyik irodahelységünk szinte megtelt.
Úgy gondolom, aki szegény, az
egész évben szegény, nemcsak
karácsonykor. Ruhát, játékot,

tartós élelmiszer kaptunk eddig
folyamatosan, és ezeket várjuk
a továbbiakban is hétköznaponként 8 és 11 óra között a tapolcai MSZP irodában. Az öszszegyűjtött adományokat képviselő-jelöltünkkel Kárpáti Lajossal adjuk át Tapolcán és Badacsonytomajon. Úgy tervezzük, hogy december 20-án Tapolcán, 21-én pedig Badacsonytomajon adjuk át a lakosságtól kapott adományokat. Ez
már hagyomány nálunk, és
reményeim szerint az is marad,
hála azoknak, akik segítenek a
rászorulókon.
Egyúttal kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánok az MSZP
helyi szervezete és a magam
nevében minden tapolcai és
vonzáskörzerében élő lakosnak!
Árvai Gábor elnök
MSZP Tapolca és körny. Szerv.

Hirdetés

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új évet
kívánunk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előző évekhez
hasonlóan Tapolca városában a parkolás 2017.
december 16 – 2018. január 6-ig ingyenes.
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Kisautók nagy túrája
Próba triál túrát szerveztek a helyi modellezők a Csobáncon
MODELLEZŐK - A Tapolca VSE modellező szakosztály próba triál túrát
tartott a közelmúltban a
Csobáncon.

Ovisok
futball
tornája
Karácsony közeledtével a
hagyományos Mikulás kupára várták hétfőn a helyi
óvodásokat a Csermák
József Rendezvénycsarnokba.

Varga Balázs szakosztályi
tag elmondta, régóta terveztek egy hasonló kirándulást.
Heten vettek részt a túrán,
köztük egy hét éves gyermek. Délelőtt tíz óra körül
indultak, délután pedig fél
három körül értek vissza a
kiindulási pontra. A szigorúan vett triál versenyek
szabályainak ugyan nem feleltek meg, de elsődleges
céljuk nem is a versengésen,

A természet
kihívásaival
szálltak
szembe a
modellezők
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A képen a szakosztály tagjai a sikeres Csobánc túrán Fotó:TVSE modellező szakosztály

sán volt. Könnyedebb, személyesebb program volt,
ahol volt idő beszélgetni, kikapcsolódni is.
Elmondta, világviszonylatban már elterjedt a természetjárás modell autókkal,
akár versenyekről, akár csak
hanem a hasznos szabadidő időtöltésről beszélünk. Ezt
eltöltésen, a hobbijuk és a szeretnék helyben is megkirándulás összekapcsolá- ismertetni az emberekkel.

Hozzátette, ez nagyon izgalmas kihívás, hiszen az akadályok, amiket le kell küzdeniük ismeretlenek, azokat
a természet alkotja. Az előkészületeknél nemcsak az
autókat, azokhoz tartozó felszereléseket, hanem a személyekhez
kapcsolható
szükségleteket is figyelembe kell venni.

A Tapolca Kft. és a Tapolcai
Diáksport Egyesület garantálta a jó hangulatot a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, illetve a Hársfa, Szivárvány és
Barackvirág Tagintézmény,
valamint a Szent Erzsébet
Óvoda kisgyerekeinek. A főszerep természetesen a labdarúgásé volt. A barátságos
mérkőzések nagy izgalomban teltek. A szervezők minden gyermeket Mikulás csomaggal leptek meg.

A szakosztály tervei közt
szerepel ezt a túrát a jövőben
a nyilvánosság előtt is meghirdetni. Idén is voltak rá érdeklődők, de először szerették volna maguk végigjárni
az útvonalat. Most, hogy
már megtapasztalták, emberi és technikai oldalról is tel- Minden helyi óvoda részt
jesíthető a vállalás, belevág- vett egy csoporttal a sporthatnak terveikbe.
(me) programon Fotó:Csarnok

Tapolcai thai box sikerek
A Tapolca VSE Thai box
szakosztályának, közismertebb nevén a Tapolcai
Muay Thai Gym ifjú tagjai
európai és országos megmérettetéseken is dobogóra álltak a közelmúltban.

Gaál Zsóka ismét a legjobbak közt. Edzőivel, Kosztolánczi Gyulával és Istvándi Lajossal Fotó: Gaál Renáta

A legjobbak között
Hétvégén adták át a
Veszprém Megye Legjobb
Sportolója díjakat. Két tapolcai is elismerésben részesült.

Gyermek lány kategóriában
a legjobbnak, a tavalyi évhez
hasonlóan, Gaál Zsóka bizonyult. A tíz éves ifjú tehetség
a Tapolca Városi Sportegyesület Sakk szakosztályának
oszlopos tagja, edzői Istvándi Lajos nemzetközi mester,

Kosztolánczi Gyula FIDEmester és Varga Zoltán nemzetközi nagymester. Speciális sport kategóriában – a jelenleg már középiskolásOrsós Richárdot, a tapolcai
Szász Márton Általános Iskola kiemelkedő sportolóját
díjazták, felkészítője Kiss
Katalin. A díjakat a Veszprém Megyei Sport Díjátadó
Gálán, a megyeháza Szent
István-termében ünnepélyes
keretek közt vették át. (me)

előtt értek el, amikor akkori
tanítványai
világbajnoki
aranya-, ezüst-, és bronzérmet, illetve Európa – bajnokságon arany -, és ezüstérmet szereztek. Ez után az új
generáció kinevelésén dol-

gozott, akik úgy érzi, most
értek be a komoly versenyekhez. Három említett tanítványa már sikeresen helyt
állt, melléjük szeretne mindenképpen még további
„harcosokat” kinevelni. (me)

Idén ősszel két rangos versenyen is sikeresen szerepelt
három sportoló. Októberben
az Amatőr Európa bajnokságon K1 light kontakt kategóriában Tóth Zsombor
(40kg), illetve Muzsi Dániel
(43kg) a második helyet,
míg Nagy Imre (70kg) az
ötödik helyet érdemelte ki.
Novemberben, a szintén Zalaegerszegen megrendezett
Országos Diák Bajnokság
K1 light kontakt kategóriában Tóth Zsombor és Nagy
Imre aranyérmet, míg Muzsi
Dániel ezüstérmet szerzett.
Szegvári Tamás edző elmondta, nyolc éve vannak
jelen a város életében. Ha- Tóth Zsombor (balról jobbra) , Nagy Imre és Muzsi
sonló sikereket öt évvel ez- Dániel edzőjükkel, Szegvári Tamással Fotó: Tóth Béla

MOZAIK
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Rendőrségi hírek
n TOBORZÁS - A rendőrök a környező települések
polgármesteri hivatalaiban
várták a határvadász-képzés
iránt érdeklődőket. A Tapolcai
Rendőrkapitányság
munkatársai Vigántpetend
és Taliándörögd településeken szólították meg a rendőri hivatás iránt érdeklődőket 2017. december 4-én
délelőtt. Az egyenruhások
felvilágosítást adtak a hozzájuk fordulóknak a határvadász-képzésre jelentkezés
feltételeiről - tájékoztatta lapunkat Nagy Judit, a Tapolcai
Rendőrkapitányság
megelőzési főelőadója.
n PÁLYAORIENTÁCIÓ
- A tapolcai Batsányi János
Gimnázium a közelmúltban pályaorientációs napot
szervezett a diákoknak, ahova olyan szakembereket hívtak meg, akik különböző
szakmákat és foglalkozásokat mutattak be a tanulóknak, hogy megkönnyítsék
számukra a pályaválasztást.
A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai is meghívást kaptak a rendezvényre.
Ők a rendőri szakmát mutatták be a tanulóknak egy kisfilm segítségével. Az előadáson a fiatalok egy beszélgetés során betekintést nyerhettek a mindennapi rendőri
tevékenységbe,
valamint
bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket is hallhattak.
Az előadás végeztével az
egyenruhások bemutatták
fiataloknak a csapaterős felszerelést és a szolgálati gépjárművet - tudtuk meg Nagy
Judittól.

Piaci információk
Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 48-55 Ft/db
Burgonya: 159-180 Ft/kg
Sárgarépa: 180 Ft/kg
Zeller: 200 Ft/kg
Paprika: 360 Ft/kg
Paradicsom: 440 Ft/kg
Uborka: 598 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg
Alma: 199 Ft/kg
Füge: 2200 Ft/kg
Datolya: 2800 Ft/kg
Továbbra is keressük a legfinomabb süteményeket, hétről
hétre! Akinek van olyan receptje, amelyet szívesen osztana meg másokkal lapunk hasábjain, azt kérjük küldje el emailban elektronikus címünkre: tapolcai7nap@gmail.com
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Ma már történelem
Vasúttörténeti kiállítás, Nohabok fotókon és terepasztalon
MÚLTIDÉZÉS - Vasúttörténeti emlékekből nyílt kiállítás a VOKE Batsányi
János Művelődési Központban pénteken. Az
eseményt, a kiállítás létrejöttét a művelődési intézmény ma már nyugdíjas igazgatójának, Zentai
Gábornak és a nagy múltú
tapolcai vasútmodellező
klubnak köszönhetik a vasútbarátok, a múltidéző
tárlat látogatói.

A kiállításnyitó közönségét,
a vasúttörténeti tárgyak, fotók alkotóját, gyűjtőjét és a
több, mint húsz méternyi terepasztallal jelenlévő modellezőket Havasi Gábor a
művelődési intézmény igazgatója köszöntötte. A tárlatot
Kocsor Ferenc, a tapolcai
vasútállomás nyugalmazott
állomásfőnöke nyitotta meg.
A vasúti szakember egy képzeletbeli időutazásra invitálta a jelenlévőket, mégpedig
a 19. század közepének kezdetleges közlekedési lehetőségeinek világába, hogy érzékeltesse azt a szinte felfoghatatlan technikai, infrastrukturális és gazdasági fejlődést, amely alig száz év elteltével az áru- és személy-

Országos hírnevet szerzett a vasútmodellező klub, sőt
a MÁV legfelsőbb vezetésének támogatását, megbecsülését is kiérdemelte
Fotó: Töreky László
szállítási módok modernizációjához, a korábbihoz képest hihetetlen mértékű felgyorsulásához, illetve azok
következményeihez vezettek. Kocsor Ferenc külön fejezetet szentelt a tapolcai

Mikulás-nap roma gyerekekkel
Mikulás alkalmából roma
származású gyermekek
részére tartottak bűn- és
baleset-megelőzési napot
a tapolcai és a sümegi
rendőrök.

A Tapolcai Rendőrkapitányság a monostorapáti és a sümegi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen
Mikulás napja alkalmából
bűn- és baleset-megelőzési

foglalkozásokat tartott roma
származású gyermekek részére. A gyerekek meghallgathattak egy közlekedésbiztonsági előadást, illetve
tájékoztatást kaptak a jégen
tartózkodás
szabályairól.
Ezenkívül egy játékos és interaktív baleset-megelőzési
vetélkedőn is részt vettek,
KRESZ-tesztet töltöttek ki,
a kisebbek különböző rajzokat készítettek. Nagy Judit

A képen a Mikulás-nap résztvevői

Fotó: Helyszíni felv.

Nohab mozdonyok történetének, különösen a balesetet
szenvedett
M61-04-nek,
amelyek története a helyi vasúti közlekedés, a tapolcai
vasútállomás egy feledhetetlen korszakát idézi fel. A
Hirdetés

nyugdíjas vasúti tiszt méltatta a vasúttörténeti kiállítás
gazdáját, Zentai Gábor nyugalmazott művelődési intézmény igazgató tevékenységét is. - Gábort aktív vasutas
éveimben mindig fényképezőgéppel láttam, minden
fontos eseményt, mozzanatot, ami bármilyen szempontból fontosnak ítélt, azt
megörökítette. Neki köszönhetjük, hogy fél évszázadnyi idő tapolcai vasúti
emlékei fennmaradtak az
utókor számára - hangsúlyozta a nyugdíjas állomásfőnök, aki Németh Ferenc
klubvezetőnek, illetve a helyi vasútmodellező klub
többi tagjának is gratulált.
Zentai Gábor a vasúttörténeti, leginkább a Nohabok korszakával foglalkozó kiállítás
gazdája, a Batsányi művelődési központ hajdani igazgatója a tapolcai vasútmodellezés kialakulásáról, hőskoráról fogalmazott meg
gondolatokat.
Beszédében azt hangsúlyozta, hogy Németh Ferenc vezetésével országos hírűvé
vált a klub, a MÁV legfelsőbb vezetésének kiemelt támogatását, megbecsülését is
kiérdemelte.
(tl)

