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Októberi tisztelgés 
Van tanulsága küzdelmünknek és halálunknak számotokra?
VÉRTANÚK - Szombaton 
délelőtt a katonai emlék-
parkban tartotta Tapolca 
önkormányzata az októ-
ber 6-i megemlékezést. 
Az aradi vértanúk előtt 
tisztelegve emlékező be-
szédet mondott dr. Dé-
csey Sándor, a Wass Al-
bert Könyvtár és Múzeum 
igazgatója.

Szónoklatát az egykori Ta-
polczai Lapok és Tapolcai 
Ujságban megjelent, a tizen-
három tábornokról írt gon-
dolatokra fűzte fel, mely 
korban, milyen üzenetet hor-
doztak számunkra. A mártí-
rok vére ott van láthatatlanul 
minden magyar keblében s 
égeti a lelkét, új erőt önt 
bele, hogy ne csüggedjen a 
válságos percekben – írták 
1917-ben, a Nagy Háború 
alatt. Az igazgató kitért arra, 
hogy származásukat tekint-
ve közülük négy volt ma-
gyar, négy német, kettő ör-
mény, egy horvát, egy szerb, 
egy pedig osztrák. Akkor és 
ott nem számított, hogy ki 
honnan jött, mi volt az anya-

nyelve. A szabadságharc 
csatáiban és az aradi vár-
börtönben mindannyian ma-
gyarrá lettek. Ahogy 1938-
ban, ma is aktuális a gon-
dolat, vajon mit válaszol-
nánk, ha a vértanúk nekünk 
szegeznék a kérdéseket: 
Megtesztek mindent a hazá-
ért? Megtesztek mindent a 
zsarnokság ellen? Megtesz-
tek mindent a szabadságért? 

Van értelme, tanulsága küz-
delmünknek és halálunknak 
a számotokra? Vagy csak 
egy nap lettünk a naptár-
ban? - elmélkedett az igaz-
gató. Beszédét azzal az in-
téssel fejezte be, az aradi 
vértanúk lebegjenek előt-
tünk mindig, amikor ha-
zánkért cselekedni kell. A 
műsorban közreműködött 
Kurkó József színművész, 

akitől verseket hallhattak az 
emlékezők, valamint trom-
bitán játszott Péni Béla és 
Haga Kálmán. Az ünnepi 
hangulatot emelte a Balaton-
felvidéki Radetzky Hagyo-
mányőrző Huszár Egyesü-
let. A szokásokhoz híven az 
önkormányzat, a pártok, 
szervezetek képviselői he-
lyeztek el koszorút a 48-as 
emlékműnél.                   (sr)

Ünnepeltek az otthonban 

Húsz amur került a tóba

Az idősek világnapja alkal-
mából, ünnepi műsorral, 
kedves gondolatokkal és ap-
ró ajándékokkal lepték meg 
a Szent István utcai Idősek 

Napközi Otthonának veze-
tői, dolgozói az intézmény 
gondozottjait az elmúlt 
hétfőn. (Írásunk a 2. oldalon 
„Idősek...” címmel)          (tl)

A Malom-tónál megjelenő 
vidrák szinte teljesen le-
vadászták a halakat, így 
azok pótlásáról gondos-
kodnia kell a városnak. 
Ennek szellemében a na-
pokban húsz amur került a 
tóba.

Dobó Zoltán polgármester 
elmondta, hogy a halak el-
tűnésével párhuzamosan az 
aljat algásodása is felerősö-
dött, így első körben húsz 
amurt engedtek be a Felső-
tóba.
Ezek a nagy testű, torpedó 
alakú halak ugyanis nö-
vénnyel táplálkoznak. A hal-
faj gazdasági jelentőségét is 
ebben rejlik, mivel gyors nö-
vekedése, jó húsminősége 
mellett a túlszaporodott vízi-
növényzetű tavak tisztítá-

sára is alkalmasak. Túlsza-
porodása esetén azonban 
nagy károkat okozhat a ná-
dasokban, ami más fajok 
gyakori ívóhelye.
Az amurok tapolcai vízbe 
engedésük után gyorsan el-
merültek az aljnövényzet-
ben, szinte azonnal „munká-
hoz láttak”.

A polgármestertől azt is 
megtudtuk, hogy a későb-
biekben jól szaporodó pon-
tyot,  esetleg aranypiszt-
rángot telepítenének a tóba, 
egy alapos vizsgálat, elő-
zetes felmérés, tájékozódás 
után. Várhatóan negyedév 
múlva foglalkoznak ismét 
ezzel a kérdéssel.            (szj)

Gyásznap, 
fájó múlt
Október hatodika min-
dig megvisel. Szim-
bolikus nap ez so-
kunknak, amely vas-
tag fekete betűkkel je-
lenik meg lelkünkben. 
Alatta vörösen izzik a 
mély fájdalom, hiszen 
felfoghatatlan, amit 
és ahogyan velünk 
tettek 1849-ben. Nem 
igaz, hogy az idő min-
den sebet begyógyít. 
Népünk szabadság-
vágyának eltiprása, a 
véres megtorlás eny-
nyi év után is fájó min-
den nemzetért felelő-
sen gondolkodó hon-
fitársunknak. Knézich 
Károly azt mondta ki-
végzése előtt: Milyen 
különös, hogy Hay-
nau bíró is keresz-
tény, és én is az va-
gyok. A bosszút Euró-
pa végignézte, ahogy 
később a trianoni or-
szágcsonkítást és az 
1956-os forradalom 
vérbefojtását. Ma de-
mokráciából oktatnak 
ki minket európai „jó-
tevőink”.

          Szijártó János

Az idén sem feledkeztek meg Tapolcán a Szent István 
utcai Idősek Napközi Otthonában az idősek világnap-
járól                                                           Fotó: Töreky László

Az aradi vértanúk előtt tisztelegve emlékező beszédet mondott dr. Décsey Sándor, 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója                             Fotó: Szigetvári Réka

A múlt csütörtökön betelepített növényevő halak a re-
mények szerint „kitakarítják” a tó alját           Fotó:(szj)
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Őszi munkák a városban
AKTUÁLIS - Ami városi 
szinten a kinti munkákat il-
leti, most a lehulló fale-
velek összegyűjtése je-
lenti a legnagyobb felada-
tot, valamint a közelgő tél-
re való felkészülés.

Erről Kozma Henrik beszélt 
minapi tájékoztatóján. Az 
alpolgármester úgy fogal-
mazott, ez azért még elég 
hosszú időszak, így tervezik 
egy Tapolcához tartozó he-
gyi út rendbe tételét is. 
Konkrétan a Hajagos-hegy-
ről van szó, ahol a régóta ko-
moly gondot okozó csapa-
dékvíz elvezetését szeretnék 
hosszú távra is megoldani. 
Szintén még az idei elkép-
zelések között sorolta fel az 
alpolgármester a Martino-
vics utca és a Városkapu 
park közötti járdaépítést.
- Itt egyébként cserélni kel-
lett egy csapadékvíz elveze-
tő csövet, mert a régi teljesen 
tönkre ment. Hasonló mun-
kálatokra lesz szükség a 
Szent György utcában. In-
nen a Kisapáti felé vezető út 
melletti árokba hoznánk lét-

Egy kiállítás, három helyi alkotó

Kozma Henrik: A csapadékvíz elvezetésével a város 
több területén is foglalkozni kell                      Fotó: szj.

Füstös Lászlóné Judit, 
Horváth Sándorné  Éva 
és Verebélyi Zoltán mind-
hárman  a Tapolca Városi 
Képzőművész Kör tagjai. 
A minap közösen,  nyitott 
kör foglalkozáson mutat-
ták be alkotásaikat a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központban.

Verebélyi Zoltán, amint azt 
lapunknak elárulta, legin-
kább a tájképek szerelmese, 
habár a közös munka során a 
portrékészítés fortélyaiba is 
elmerül. Az amatőr alkotó-
nak azonban egy másik mű-

vészeti forma is tartalmassá 
teszi nyugdíjas éveit, hiszen 
a versírás, a rímfaragás  is 
szenvedélyévé vált az el-
múlt időszakban. Horváth 
Sándorné Éva 2013-ban ke-
rült kapcsolatba a városi 
képzőművész körrel. Fia, a 
profi szobrász Horváth Ró-
bert már 2008-óta tagja a 
csapatnak. Éva korábban se-
gítőként volt jelen kiállí-
tásokon, rendezvényeken. 
Ma már ő is alkot, hiszen ér-
zékét, tehetségét hamar fel-
fedezte a kis tapolcai kép-
zőművész közösség, ame-
lyet második családjának 

Balról: Füstös Lászlóné Judit, Verebélyi Zoltán és 
Horváth Sándorné Éva                                Fotó: Töreky L.

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Október 15. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Október 29. 14.00-16.00

06/87/412-289

Idősek 
világnapja 
műsorral
(Folytatás az 1. oldalról)
Amint azt Szabó Ágota nap-
pali ellátásvezetőtől meg-
tudtuk, a kis ünnepségnek 
már több éves hagyománya 
van intézményükben, amely 
egyfajta kedves gesztus idő-
seik irányába. Sikos Rita a 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet igaz-
gatója is részt vett az ese-
ményen, egy szép Dsida Je-
nő verses képeslapot hozott 
ajándékba, amelynek felol-
vasását követően minden 
jelenlévő, egyéb apró aján-
dékokkal kiegészítve meg-
kapott. 
Aminek azonban a jelen-
lévők legjobban örültek, az 
Havasi Gábor dalcsokra 
volt. Az ismert tapolcai elő-
adó,  Balázs Fecó, Szécsi 
Pál, Máté Péter,  a Republic 
és az Ismerős Arcok együt-
tes egy-egy szép líra dalával 
és a hozzájuk fűzött gon-
dolatokkal örvendeztette a 
napközi otthon gondozott-
jait és az intézmény vendé-
geit. Az előadás osztatlan si-
kert aratott, a nyugdíjasok 
együtt énekelték a jól ismert, 
fülbemászó  magyar sláge-
reket Havasi Gáborral és ar-
ra kérték őt, jöjjön el hoz-
zájuk a jövőben egyéb alkal-
makkor is.                        (tl)
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tart. Témái, elsősorban csa-
ládi indíttatásból, a régi pa-
raszti élet, de az életképek 
mellett a virágok is a ked-
vencei közé tartoznak. Füs-
tös Lászlóné Judit mindösz-
sze három és fél éve ragadott 
ecsetet, két éve a kör tagja. 
Lelkesedésére, tanulni vá-
gyására jellemző, hogy a kör 
lehetőségein kívül is képzi 
magát. Jutkát a realista áb-
rázolás érdekli, megfesti, 
ami szép, ami tetszik neki. 
Ezidáig hetvenkét önálló 
kép jelzi az általa bejárt mű-
vészi utat. Tihanyiné Bálint 
Zsuzsanna, a Tapolca Városi 
Képzőművész Kör vezetője 
köszöntötte elsőkét a hármas 
kiállítás megnyitójára érke-
zett közönséget. A művésze-
ti vezető igyekezett a jelen-
lévők számára megvilágíta-
ni a kör mindennapjait, a 
csoporton belül folyó mun-
kát, elért eredményeiket, 
majd a három amatőr mű-
vész közönség előtti bemu-
tatkozása következett. Füs-
tös Lászlóné Judit, Horváth 
Sándorné Éva és Verebélyi 
Zoltán alkotásai október 16-
ig tekinthetők meg a Tamási 
Áron Művelődési Központ 
aulájában.                           (tl) 

re egy átkötést, ezzel a csa-
padék tekintetében teher-
mentesítve lenne az említett 
területet, beleértve a két ut-
cát is. Később itt lehetne ki-
alakítani egy nagyobb, zárt 
rendszert, ami aztán fogad-
hatná a déli elkerülő út Ta-
polca felőli oldaláról érkező 
csapadékot. Nagy szükség 
lenne egy átvezetésre ennél 

az útszakasznál, hiszen a 
nagy esőzések idején jól 
látszik, hogy gátként fogja 
meg a vizet az elkerülő út - 
hangsúlyozta.
Kozma Henrik azt is el-
mondta, hogy több helyen 
fákat is ültetnek a városban. 
A temetőben, a Bányász utca 
és az Egry utca bizonyos ré-
szein.                                (szj)

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

Országgyűlési képviselő
Rig Lajos

mobil: 06/30/446-5557
mail: rig.lajos@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hó első 
csütörtök, 14-15 óra között, 
a képviselői irodában
(Tapolca Hősök tere 15.)

http://www.tapolca.hu


Remek fotók madártávlatból

merés birtokosa külföldön 
és Magyarországon egya-
ránt, legutóbb a Varázslatos 
Magyarország, Ember a ter-
mészetben kategóriájának 
első helyezését érdemelte ki 
Egyedül a viharban című ké-
pével. Sok hazai és külföldi 
elismerést szerzett a meg-
előző években is, fotói nép-
szerű hazai és nemzetközi 
magazinokban jelentek és 
jelennek  meg, a megszer-
zett díjak, helyezések, újság-
megjelenések bőségesen bi-
zonyítják munkái minőségét 
és értékes egyediségét. Or-
bán Péter a Balaton szerel-
mesének tartja magát, Ta-
polcára is kedvenceit,  a tó 
és a tanúhegyek világának 
különleges képeit hozta el. A 
fotográfust és közönségét dr. 
Décsey Sándor az előadás-
nak otthont adó Wass Albert 
könyvtár igazgatója köszön-

tötte. - Ma már sokak számá-
ra hozzáférhető anyagilag a 
minőségi fotóstechnika, de 
úgy gondolom, hogy ennek 
ellenére ma sem lett több 
olyan ember, aki valóban jó 
képeket készít. A Photoshop 
gátlástalan használata so-
kakból önjelölt fotóművészt 
csinál,  pedig a jó fotó - azt 
gondolom - nem a techni-
kán, hanem a kép készítőjén 
múlik elsősorban, akinek 
meg kell látnia, találnia azt a 
témát, a fényt, a szöget, a 
megfelelő beállítást, gondo-
latai és  esztétikai minősé-
get, amely egy jó kép ismér-
ve. Orbán Péter olyan fotós, 
akinek ez rendre sikerül 
2008-óta a mai napig, pedig 
munkájának inkább csak 
hobbi része a természetfo-
tózás - méltatta a hivatásos 
fotográfust és alkotásait a 
könyvtárigazgató. Orbán 

Péter a városi könyvtárba 
elsősorban madártávlatból, 
drón segítségével készített 
fotóit hozta el, bemutatva a 
Balaton, a Balaton-felvidék 
különlegességét, végtelen 
sokarcúságát. Bizonyítva ki-
tűnően megkomponált ké-
peivel, hogy nem pusztán 
„térkép e táj”.  Amint azt a 
vetítéssel színesített előadá-
sa előtt a közönségnek el-
mondta, szerencsésnek érzi 
magát, hogy a hobbija vál-
hatott a hivatásává, a magas-
ból történő fényképezés pe-
dig központi helyet kapott 
szabadidős fotótúrái során. - 
Gyermekként sokszor el-
képzeltem, hogy milyen ma-
dárként szállni és úgy nézni 
le a megszokott, hétköznapi 
dolgokra. Egy ilyen pers-
pektívára vágytam, amelyet 
a dróntechnika megjelenése 
nyitott meg számomra.    (tl)

Madártávlatból készített 
fotográfiáin a Balaton-fel-
vidéki táj különlegessége, 
szépsége tükröződik visz-
sza úgy, ahogy azt szinte 
sohasem láthatjuk. 

A Wass Albert könyvtárban 
tartott projektoros vetítéssel 
kísért előadást a napokban, 
az egyik legsikeresebb hazai 
és balatoni fotós, a Balaton-
rendesen élő Orbán Péter. A 
fiatal alkotó számos díj, elis-
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Balról Orbán Péter, jobbról  Dr. Décsey Sándor. A jó 
fotó elsősorban a kép készítőjének felkészültségén, te-
hetségén múlik - hangzott el                                    Fotó: tl.

Lexikon, ami őrzi a város múltját
Kertész Károly nyugalma-
zott könyvtárigazgató, Mi-
re jó a Tapolcai Életrajzi 
Lexikon?-címmel meghir-
detett előadása sokkal 
több ismeretet és mé-
lyebb élményt adott an-
nál, mint amit a program 
címe sejtetni engedett. 

Tapolca kultúrtörténetének 
egy érdekes szelete, illetve a 
város könyvtárában folyó 
kutatómunka sok évtizedes 
története rajzolódott ki az ér-
dekfeszítő előadásból a 
Wass Albert Könyvtárban a 
napokban.
Az előadást megelőzően be-
szélgettünk Kertész Károly-
lyal, aki szerint a Tapolcai 
Életrajzi Lexikon témája va-
lójában egy fél évszázados 
história. - Amikor 1967-ben 
Tapolcára hívtak, azzal 
szembesültem, hogy senki 
nem tud semmit a város 
múltjáról. A ”kik éltek itt és 
mit csináltak” kérdésköré-
ben teljes filmszakadás volt 

akkoriban. Én ezt egy tűrhe-
tetlen állapotnak tartottam, 
gondoltam meg kell terem-
teni a bázisát egy helyisme-
reti tudáskincsnek. Könyv-
tárosként elkezdtem hát egy 
helytörténeti gyűjtemény 
céltudatos felépítését. Ami-
kor pedig létrejött a gyűjte-
mény, annak használatára 
kezdtünk törekedni. Vála-
szokat kerestünk és kaptunk 
számos kérdésünkre, többek 
között arra vonatkozóan is, 

hogy kik éltek itt előttünk. 
Közel 1500 ember életrajza 
került eddig nyomtatásba, 
de néhány száz ember még 
feltétlenül belekívánkozik a 
kötetbe. Biztos vagyok ben-
ne, hogy vannak fiatal könyv-
tárosok, akik majd folytatják 
a munkát. Önállón már nem 
szeretnék dolgozni, kutató-
munkát folytatni, de segítő-
ként számíthat rám az ifjabb 
generáció- árulta el Kertész 
Károly.                                (tl)

Balról: Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigaz-
gató és Dr. Décsey Sándor az intézmény jelenlegi 
vezetője                                                       Fotó: Töreky L.
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Lezajlott az első olyan 
idei, őszi hétvége Gyula-
vezér lovasbirodalmában, 
amikor a szervezők ingye-
nes, hagyományőrző 
programokkal várták az 
érdeklődőket.

Pénteken délután négy órá-
tól előadássorozat vette kez-
detét, ahol elsőként Győrffy-
Villám András beszélt a 
solymászatról, mint hunga-
rikumról, utána Hangodi 
László történész szólt a Ta-
polca környéki várakról, 
viadalokról, várostromok-
ról. Akik később érkeztek, 
ők Tóth Róbert muzeológust 
hallhatták, aki az éghajlat-
történetet, és a balatoni vég-
vári harcok korát választotta 
témául, majd a nap utolsó 
előadója Szilaj Rezső volt, 
aki a régi délvidéki végvá-
rakról tartott érdekes beszá-

molót. A pénteki programo-
kat a Gyulaffy Bandérium 
toborzója, és egy filmvetítés 
zárta. Szombaton délelőtt tíz 
órától közel harminc kilo-
méteres bringatúra indult a 
kékkúti Levendula porta és a 
Csobánci Bormanufaktúra 
érintésével, finomságainak 
megkóstolásával. Napköz-
ben vitézi öt-és hétpróba, 
íjászverseny, szablyavívás, 
bemutatók, kutyakiképzés 
bemutató, kézműves foglal-
kozások, lovagoltatás, piz-
zasütés várta a kicsiket, na-
gyokat egyaránt.A mostani 
hétvége sem marad progra-
mok nélkül, ismét lesznek 
bemutatók, az érdeklődők 
vitézi történeteket tekinthet-
nek meg. Tapolcán koszorú-
zás, Gyulakesziben toborzó, 
majd több mint tíz csapat 
részvételével műsor veszi 
kezdetét.                            (sr)

Hagyományőrző programok

Ingyenes, hagyományőrző programokkal várták az ér-
deklődőket Gyulavezér lovasbirodalmában       Fotó: sr.



A hibrid autó már bizonyított
ALTERNATÍVA - Egy sze-
mélyautó vásárlásánál 
számos szempontot mér-
legel a tudatos vásárló, 
ezek között előkelő helyet 
foglal el az üzemeltetési 
költség. A dízel és benzi-
nes modellek mellett ma 
már a használtautó piac 
újabb, magyar pénztárcá-
val is elérhető alternatívát 
kínál.

2018 a hazai személyautó 
értékesítések szempontjából 
kiemelkedő évnek számít, 
az új autó eladások közel 
harminc százalékkal nőttek 
a 2017-es adathoz képest- 
derült ki a Carinfo.hu tájé-
koztatásából. Hasonlóan 
csúcsközelben van a hasz-
náltautó-piac eladásainak 
száma. Valószínűleg sok 
ezer magyar gondolkodik e 
pillanatban azon, hogy mi-
lyen autót vásároljon, mire 
cserélje le jelenlegi sze-
mélygépkocsiját. Korábban 
a „megbízhatóbb” benzines 
vagy a „takarékosabb, erő-
sebb” dízel volt a nagy kér-
dés, ma már a hibridek, il-
letve a tisztán elektromos 
meghajtású autók is a vásár-
lók látókörébe kerültek. Ez 
utóbbit sajnos csak kevesek 
engedhetik meg maguknak, 
ráadásul a töltőállomások 
száma és a töltésre fordí-
tandó idő ma még erősen 
korlátozza a vásárlók körét. 

Kicsit más a helyzet a nyu-
gat-európai és az amerikai 
piacokon már 1997-óta nép-
szerű hibrid modellekkel, 
amely a világ legnagyobb 
autógyártója, a japán Toyota 
nagy dobása volt az ezred-
forduló éveiben. A kiválóan 
felszerelt és megbízható mű-
szaki tartalommal bíró má-
sodgenerációs japán hibrid 
gépkocsik ma már 10-15 
évesek, megközelítőleg új 
értékük negyedéért, harma-
dáért cserélnek gazdát a 
használtautó piacon. Nálunk 
is egyre többet láthatunk az 
utakon, mégis az átlag hazai 
autós keveset tud róluk, a 
legtöbben ódzkodnak, fél-
nek az ismeretlen techni-
kától. Sokan tudni vélik, 
hogy egy évtized alatt le-
gyengül és tönkremegy az 
elektromotor meghajtásáért 
felelős akkucsomag, van-
nak, akik a bonyolult köz-
ponti vezérlő elektronika 
költséges meghibásodásától 
tartanak, mások félnek, 
hogy nem találnak megfe-
lelő szakembert a karbantar-
tásokhoz. Azonban mást 
mond e modellekről az autós 
szaksajtó és a statisztikák. A 
külső áramforrásról nem 
tölthető hibrid autókból 
Európában idén 25,7 száza-
lékkal nőtt a forgalomba he-
lyezések száma az első fél-
évben. A környezettudatos-
ságra törekvés mellett, ter-
mészetesen a fogyasztás, a 
remélt olcsó fenntartható-
ság, nem mellékesen a díze-
leket érintő nyugat-európai 
korlátozások is e modellek 

felé terelik a vásárlók egy 
részét. A műszaki érvek is 
meggyőzőek. Mind a belső-
égésű, mind a villanymo-
torokat csúcsteljesítményre 
tervezik. Ha mindkét motor-
ra támaszkodhatunk, akkor 
mindkettőt tervezhetjük át-
lagos üzemi körülményekre, 
vagyis mindkét motor ki-
sebbre méretezhető. A kihe-
gyezett dízelek és turbós 
benzinesek korában ez a ter-
vezési elv fokozott tartóssá-
got ígér. A fogyasztása váro-
si és vegyes használat során, 
a tisztán benzines autók túl-
nyomó többségével szem-
ben, öt liter alatt tartható, 
nincs a dízelekre jellemző, 
kokszolódásra hajlamos 
EGR szelep, drága és érzé-
keny nagynyomású rend-
szer, kettőstömegű lendke-
rék, részecskeszűrős katali-
zátor és egyéb, súlyos száz-
ezreket jelentő hibaforrások. 
A termetes akkucsomag 
meghibásodása egyáltalán 
nem jellemző, erre speciali-
zálódott műhelyekben rész-
egységenként is javítható, 
akár néhány tízezer forint-
ból. Megtudtuk, a márkake-
reskedők alig néhány akku 
cserére szoruló esettel talál-
koztak az elmúlt években, 
pedig ezek az autók sok 
esetben akár 200-400 ezer 
kilométert is futottak már. 
Bátran kijelenthetjük, a 
használt hibrid autó legjobb 
típusai ma már valós alter-
natívát jelenthetnek a vásár-
lóknak a jelenlegi európai és 
magyar használtpiacon egy-
aránt.                                  (tl)
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A feladatok változatosak voltak, hol a gyorsaság szá-
mított, hol az erő, ügyesség               Fotó: Szigetvári Réka

Tápióbicske, Isaszeg, majd Nagy-
palló) csatáiban. Később 1849 vé-
ge felé augusztus 5-én a szőregi, 
majd augusztus 9-én végzetes te-
mesvári csatában is. 47 évesen, go-
lyó általi halára ítélték. Holttestét a 
család kalandos úton (kettévágva 
és két koporsóban) Margonyára 
(ma Szlovákia) szállították. Ma is 
ott nyugszik egy felújított mauzó-
leumban.
11. Nagysándor József: 1804-ben 
Nagyváradon született. Nőtlen 
volt. Buda vár ostromakor elsőként 
tört be a várba katonáival. Részt 
vett a szolnoki, komáromi, váci 
csatákban. 1849. augusztus 21-én 
Debrecen városát 5 órán keresztül 
védte a sokszoros túlerőben lévő 
orosz fősereggel szemben. (Paski-
evics főparancsnok csapatai) 45 
évesen halt meg Aradon.
12. Lahner György: 1795-ben Nec-
pálon ( Túróc megyében, ma Felvi-
dék) született német nemzetiségű 
családban. A magyar hadiipar fő 
szervezője: a Nagyváradi fegyver 
és lőszergyár vezetője volt. Felesé-
ge olasz, Lucia Concetti és egy lá-
nya volt. 53 évesen végezték ki 
Aradon.
13. Sweidel József, német szárma-
zású,  1796-ban Zomborban szüle-
tett (ma Szerbia). Lengyel szárma-
zású feleségétől 5 gyermeke szüle-
tett. Részt vett a pákozdi ütközet-
ben, majd a schwechati csatában. 
1848. október 30. után nem vett 
rész harci eseményben, betegsége 
miatt. Olaszországi katonai szol-
gálata idején Haynau tiszttársa 
volt, és jelentős kölcsönnel is tarto-
zott. Az ítélet során Haynau nem 

segítette, sőt golyó általi halálra 
ítéltette. 53 évesen halt meg.
14. Kazinczy Lajos akit Aradon 
1849. oktbóber 25-én végezték ki, 
Ő harcolt még Világos után is. 
Zsibónál zárták körbe seregét.
15. Lenkey János aki az aradi vár-
börtön kazamatáiban beleőrült a 
szendvedésbe. 1850-ben ezért nem 
tudták kivégezni. Egerben nyug-
szik.
A következő 1850-es évtől, kb. 40 
ezer magyar honvédet soroztak be 
az osztrákok, büntetésül, csehor-
szági és olaszroszági laktanyákba, 
ahol hosszú évekig (esetenként 6 -
10 évig) is katonáskodtak.
1849. augusztus 13. Világosi fegy-
verletétel – Görgei Artúr főpa-
rancsnok, Rüdiger orosz tábornok 
előtt tette le katonáival a fegy-
vereket, gúlába rakva. A kb. 70 
ezer magyar katona így adta meg 
magát.
Egyéb kivégzettek, elítéltek:
1. Csányi László: Pesten 1849-
bem, Erdély Kormánybiztosa volt.
2. Báró Perényi Zsigmond: Főren-
diház elnöke, Pesten 1849.
3. Szecsrey Imre ügyvéd Pesten 
1849. A képviselőház jegyzője.
4. Gr. Battyány Lajos miniszterel-
nök, Pesten 1849.
5. Ormai Norbert őrnagy, Kossuth 
hadsegéde, 20 év után szabadult 
Munkácsról.
6. Mednyánszky László, honvéd-
tiszt, Haynau kötél általi halálra 
ítélte.
Aradi szabadság emlékmű: avatták 
1890 október 6-án. Tervezője és 
alkotói: Először Huszár Alfréd, 
majd halála után Zola György.

Népmese hete a könyvtárban
MESEHÉT - Idén is 
csatlakozott a városi 
könyvtár a Népmese hete 
rendezvénysorozathoz, 
amelyet minden évben 
Benedek Elek születés-
napjához, szeptember 30-
hoz igazítanak, ez évben 
szeptember 24-28. között 
tartották meg.

A felhívás olyan felnőttek-
hez, gyermekekhez szólt, 
akik szívesen hallgatnak 
vagy mondanak meséket. Ez 
évben több újdonság is akadt 
a megszokottakhoz képest. 
A mesélők között voltak pél-
dául a rendőrség és a bíróság 
dolgozói is. Sok gyermek is 
mesélt, ám most nem könyv-

ből olvasták, hanem kívülről 
mondták azokat, ami nagy 
bátorságot igényel az előa-
dótól, ugyanakkor jó hatás-
sal van a memóriára, annak 
fejlődésére. A rendezvény 
sok tapolcai és környékbeli 
óvodát és iskolát is meg-
mozgatott, a hét olyannyira 
be volt táblázva, hogy akadt, 
aki a következő hétre kapott 
csak időpontot. A szervező, 
Vasáros Ferencné gyermek-
könyvtáros ügyelt arra, hogy 
a hallgatóság valóban fi-
gyeljen a mesére, ezt pedig 
úgy segítette elő, hogy a me-
se végeztével kérdéseket tett 
fel, majd jutalmazta mind a 
helyes választ adót, mind a 
mesélőt. Tőle értesültünk, 

hogy eddig több mint 600 
résztvevője volt az ese-
ménynek, felnőttek és gye-
rekek egyaránt, és a kedvenc 
történetnek A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja bizonyult. 
Manapság egyre többen 
felismerik a mese, mesélés 
pozitív hatásait, a hamaro-
san Tapolcára látogató 
pszichológus, Vekerdy 
Tamás is gyakran nyilatko-
zik róluk pozitívan. A mesék 
szerinte vigasztalják, meg-
nyugtatják a gyermekeket. 
Azonban fontos, hogy ne 
csupán televízióban látott 
meséken nőjenek fel, hanem 
-fantáziájukat, képzelőere-
jüket fejlesztve - hallgassák, 
olvassák is azokat.            (sr)

Emlékezés a 48-as hősökre - Aradon

Böröndy Ferenc: Tisztelgés az aradi vértanúk kivégzése helyén

Sok gyermek mesélt, ám nem könyvből, kívülről mondták azokat  Fotó: Szigetvári R.

1. Aulich Lajos: 1793-ban Pozsony-
ban született,  egy helybéli fogadós 
fia volt. Fiatal korában csak néme-
tül beszélt, ahogy családtagjai is. 
Katonai szolgálata alatt egyre job-
ban megtanult magyarul. Nem nő-
sült meg. Alezredes, majd 1848 
februártól tábornok lett. Különö-
sen az isaszegi csatában tüntette ki 
magát. 1849. júliustól rövid ideig 
az utolsó hadügyminiszter is. 57 
évesen halt meg Aradon.
2. Damjanich János: 1804-ben a 
Temes megyei szerbek lakta Sta-
zán született. Szerb származású és 
görögkelet vallású volt. Felesége 
az Arad megyei Mácsai Csernovics 
Emília, aki 60 évvel élte túl ki-
végzett férjét. Gyermeke nem volt. 
A dicsőséges tavaszi hadjárat min-
den csatájában részt vett és hősi-
esen vezette katonáit. 1848. de-
cemberében alezredes, majd Arad 
várának a parancsnoka június 10-
ig, amelyet egyébként az oroszok-
nak adott át (augusztusban). 45 
évesen halt meg Aradon.
3. Kiss Ernő: 1799-ben Temesvá-
rott született, dúsgazdag földbir-
tokos családból. Családja és ő is ör-
mény eredetű volt. Felesége Hor-
vát Krisztina volt, akinek a húga az 
a Horváth Anna, akinek a tisztele-
tére rendezték 1825-ben az első 
Anna-bált Balatonfüreden, ame-
lyen Kiss Ernő is részt vett. 1848. 
december 22-től altábornagy, or-
szágos főparancsnok, 50 évesen 
golyó általi halállal végezték ki. 
Ma eleméri birtokán a Vajdaság-

ban nyugszik.
4. Knézich Károly: 1808-ban Hor-
váthországban (Veliki Groljevac-
ban) született, horvát határőr csa-
ládban. Felesége az egri születésű 
Kapitány Katalin volt, akitől 2 lá-
nya született. Aszab. Harcban tá-
bornoki rangot szerzett. 41 évesen 
halt meg. Részt vesz a tavaszi had-
járat csatáiban, majd Buda vára 
visszavételében.
5. Lázár Vilmos: 1815-ben Nagy-
becskereken (Szerbia) született. 
Vasúti főtisztviselőből  Bem apó 
nevezte ki ezredessé. Örmény szár-
mazású. Felesége özvegy Revicz-
ky Mária volt, aki 3 gyermeket ho-
zott magával az első házasságából, 
akiket hűségesen nevelt is. Külö-
nösen kitűnt a szőregi (1849. aug. 
4) és a Temesvári csatában (1849. 
aug. 9.) amely sajnos döntő vere-
séggel végződött.  34 évesen golyó 
által végezték ki,  Aradon.
6. Gr. Leiningen – Westburg Ká-
roly tábornok. 1819-ben Német-
országban, Hessen tartományban 
született, elszegényedő arisztok-
rata családban. Pozsonyi magyar 
lányt vett feleségül. Keveset tudott 
magyarul, de katonái mégis ra-
jongtak érte. Részt vett a 1849 ta-
vaszi hadjárat dicső csatáiban. Ara-
don, a legfiatalabb tábornokként, 
30 évesen halt meg.
7. Báró Pöltenberg Ernő 1813-ban 
Bécsben született, osztrák szárma-
zású, arisztokrata családból, Re-
formátus vallású. Felesége a len-
gyel származású Kakowsko Paula, 

akitől 3 gyermeke született. Részt 
vett a pákozdi csatában, a kápolnai 
ütközetben, a tavaszi hadjárat di-
csőséges csatáiban, Komáron és 
Miskelt környék harcokban is. 
1849. augusztusban ő vezette a tár-
gyalásokat az orosz főparancsnok-
ságon. Egyik húga Pöltenberg Wil-
helmina a badacsonytomaji teme-
tőben nyugszik. Elsőkén akasztot-
ták fel Aradon, 35 évesen.
8. Török Ignác: 1795-ben Gödöl-
lőn született. Kiváló hadmérnök 
volt, az erődítések kiváló tervező-
je. Megakadályozta, hogy a komá-
romi erődrendszer tervei, titkos 
adatai az osztrákok kezére kerül-
jenek. Részt vett a komáromi vár 
hősies védelmében. Családja nem 
volt, nem nősült meg. 54 évesen 
halt hősi halált.
9. Gróf. Vécsey Károly 1807-ben 
Galíciában született, gazdag föld-
birtokos családból. Egy francia 
mérnök lánya volt a felesége. Részt 
vett az 1849-es délvidéki harcok-
ban, elfoglalta Szolnokot, ostro-
molta Aradot és Temesvárt is. 42 
évesen halt meg. Társai kivégzését 
végig kellett néznie, és utolsóként 
már ő csókolhatta meg a halott 
Damjanich János kezét.
10. Dessewffy Arisztid 1802-ben 
Csákány községben Abaúj várme-
gyében (a mai Felvidéken) szüle-
tett. Előkelő nemesi családból 
származott. Felesége Szinyei Mer-
se Emilia, gyermeke nem volt. 
Részt vett a kápolnai csatában, a ta-
vaszi hadjárat (Hatvan, Szolnok, 

Az Európai Sporthét Hi-
szek Benned III. program 
keretein belül Sportestet 
tartottak a rendezvény-
csarnokban pénteken.

Az Európai Sporthetet az 
Európai Bizottság kezdemé-
nyezte azzal a céllal, hogy az 
egész kontinensen testmoz-
gásra ösztönözzék az embe-
reket, ugyanis úgy látták, a 
sportolás gyakoriságának és 
intenzitásának szintje jelen-
leg nem növekszik, egyes 
országokban negatív ten-
denciát mutat. 2015 óta min-
den évben szánnak erre egy 
hetet, idén ez szeptember 23. 
és 30. közé esett. Tapolcán a 
felhívás olyan, legalább öt-
fős baráti társaságokhoz, 
munkahelyekhez, szakosz-

tályokhoz szólt, akik szíve-
sen részt vennének egy já-
tékos sportvetélkedőn. A je-
lentkezők közt voltak a 
TVSE kézilabdásai (fiúk, lá-
nyok), a Trappolók és a Hon-
véd csapata is. A versenyki-
írásban minden résztvevő-
nek emlékezetes sportolást 
ígértek, amit kívülállóként 
látva úgy tűnt, sikerült is. A 
feladatok változatosak vol-
tak, hol a gyorsaság számí-
tott, hol az erő, ügyesség. A 
legjobbnak a Tapolcai Hon-
véd futók bizonyultak, má-
sodik a TVSE kézilabda 
együttese lett, és holtver-
seny alakult ki a Tapolcai 
Trappolók és a TVSE női ké-
zilabda szakosztálya között. 
Ajándékcsomagban minden 
csapat részesült.               (sr)
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Fél évszázada végeztek
agyon köszönjük a Bár-Ndos Lajos iskola igazga-

tójának, hogy lehetővé tette 
2018. szeptember 22-én, hogy 
az 50-éves általános iskolai ta-
lálkozónkat volt iskolánkban 
megtarthattuk.
Volt akikkel 50 éve nem talál-
koztunk, mivel eddig még egy-
szer sikerült megszerveznünk a 
találkozót. A rendhagyó osz-
tályfőnöki órát megtisztelte 
jelenlétével a volt osztályfő-
nökünk Dolgos Györgyné (Ga-
bi néni). Volt tanárnénink Szat-
mári Jánosné (Marika néni). 
Egykori tanítónénink Simó 
Attiláné (Jutka néni)  egészségi 
állapota sajnos nem tette le-
hetővé a találkozónkon való 
részvételt.
1968-ban 30-an végeztünk a 
Zenei Általános Iskolában. 
Öten nem érhettek meg ezt a 
napot. Ők „fentről figyeltek 
bennünket”. Értük 5 mécses 
égett  végig a beszélgetés alatt.
18-an voltunk jelen. A többiek 
egészségi, illetve családi okból 
kifolyólag nem tudtak eljönni.
A két tanárnő  gyönyörű gon-
dolatokkal köszöntött bennün-
ket. Szatmári Marika néni vi-
rágcsokorral köszönte meg a 
szervezőknek a találkozó létre-
jöttét Árkovits Ilonának és Fe-
renczi Ibolyának. Az osztály-

társak nevében mi is virág-
csokorral, ajándékkal köszön-
tük meg, hogy elfogadták a 
meghívásunkat.
Mindenki beszámolt a vele tör-
téntekről, pályafutásról, családi 
állapotról. Minden résztvevő-
nek ajándékkal kedveskedtek a 
szervezők. Hamar elröpült a 2 
óra amit a volt iskolánkban töl-
töttünk. Utána nagyon finom  
ebéddel folytatódott az össze-
jövetel a Tóparti Bisztróban. 
Ide már csak Szatmári Marika 
néni tudott lejönni. Ő nagyon 
nagy meglepetéssel kedveske-

dett nekünk. Az iskolánkról ké-
szült fényképes, minden osz-
tálytárs nevével ellátott  gyö-
nyörű, nagyon finom tortát  ho-
zott ajándékba. Ebből a tortából 
kaptak kóstolót, azok a taná-
raink is akik sajnos itt már nem 
lehettek velünk. Nekik  az elké-
szült csoportképekkel, aján-
dékkal, virágcsokorral, délután 
a szervezők a lakásukon adták 
át ezeket. Aminek mindenki na-
gyon megörült.
Tisztelettel: 
Szabó Jenő Sándorné (Ferenczi 
Anna Ibolya), az egyik szervező

apolcánk kisközségből in-Tdult fejlődésnek, amikor a 
környék bauxitbányászatának 
vezetősége, a régi városképet 
meghatározó Harangozó-palo-
ta helyére építtette irodaházát.  
Ezzel a dolgozóinak is megin-
dult a lakás és szociális intéz-
ményeknek, zenét, kultúrát ki-
szolgáló intézményeknek az el-
helyezése is.
Természetesen, gyerekkorom 
Tapolcája, jól emlékezem rá, 
nem nélkülözte a műkedvelő 
zenét, színjátszást, képzőmű-
vészetet sem, aminek egyre 
fejlődő gyakorlata ma is él. Sőt, 
a Tapolca Városi Képzőművész 
Kör rátermett vezetővel és 
igényes gyakorlatával ma is él. 
És erre kívánok reflektálni. 
Nemcsak él és fejlődik, kima-
gasló alkotókat is produkál.
A körnek munkahelyet és kiál-
lító helységet, a Tamási Műv. 
Központ rendszeresen biztosít. 
Legutóbb a kör három tagja 
nyitott foglalkozáson mutatko-
zott be. Egy új, de tapolcai szü-
letésű, bízvást mondhatom, 
megdöbbentő tehetségű taggal 
mutatkoztak be. Bátran leírom 
nevét, mert új remek techno-
lógiát fejlesztett ki, aminek első 
négy remekét bár tíz szép ha-
gyományos mű között állította 
ki, de ilyen átütő erejű bemutat-
kozást még itt nem produkált 
senki.
Néki, Füstös Lászlónénak, ne-
vezzük  bátran Juditnak, sike-
rült egyéni technológiát kifej-
lesztve megfesteni az emberi 
lelket. Már a tíz hagyományos 
alkotás minősít, ami bennük 
közös, a bátor egyéni hangvé-
tel, valamint az a technikai biz-
tonság, hogy a képeinek tárgya, 
de a környezetük megfestése is 
művészi egységet sugároz. Erre 

1968-ban harmincan végeztek Tapolcán a Zenei Általános 
Iskolában. Közülük tizennyolcan jelentek meg a közelmúlt-
ban tartott találkozón a mai Bárdos iskolában, két volt 
pedagógusuk kíséretében

Ami a szépnél tartalmasabb

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-mail 
címre.  A beérkezet t  í rások 
szerkesztett formában jelennek 
meg újságunkban a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételével.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Október 11 - 23. 

csütörtök – szerda

11. csütörtök 13:30 2D 
1200,-Ft

12. péntek 14:00
13. szombat 11:30                       

Apróláb   
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 96 perc

...
11 – 13. csütörtök –szombat, 

17. szerda 6:00 1200,-Ft
15 – 16. hétfő – kedd 14:00

A néma forradalom     
Színes, szinkronizált német 

dráma
Hossz: 111 perc

...
11 – 13. csütörtök –szombat, 
15 - 17. hétfő - szerda   16:00                                 

1200,-Ft
16. kedd 15:45 is!
Csillag születik     

Színes, szinkronizált 
amerikai zenés film

Hossz: 135 perc
...

11 – 13. csütörtök –szombat, 
15 - 17. hétfő - szerda     

20:00  3D                         
1400,-Ft

15. hétfő 15:30 is!
Venom  

Színes, szinkronizált 
szinkronizált amerikai 

akció/horror/sci-fi 
Hossz: 112 perc  

legjobb példa az ismételten 
megfestett elázott sétáló képe. 
De a négy, új technikával meg-
alkotott remekmű elé többször 
egyedül is vissza kellett tér-
nem. Igen, mert elragadott a 
mély mondanivaló és a hoz-
záillő immanens kompozíciós 
művészet. Alap, környezet, ko-
lorit, téma a maga elvontságá-
ban ki fejezően felrakva? Nem, 
ezek mindegyike egyetlen 
szubtilis mű, egyetlen a maga 
nemében immanens alkotás! 
Bámulatos, az alap és kompo-
zíció egymást létrehozva áll 
előttünk.
Lényege. Fekete alapra, finom 
ecsettel egymás mellé hihetet-
len, ismétlem, szubtilis finom-
sággal felrakott színes akrill 
gömböcskék dimenziójukat 
megőrizve, maguk az akrill  
elemek önmaguk belülről hoz-
zák létre a témát, miközben 
megőrzik immanenciájukat.
De még megdöbbentőbb példa 
Mária gyermek Jézussal ölé-
ben. Igen, de arctalanul! Ez ta-
lány volt számomra, de gondol-
tam csak közelébe férkőztem a 
titkuknak. Amikor körbejárva 
az alkotó mentalitását, hogy 
közel hatoljak eme igen mély 
lelki tartalomhoz, egy meg-
jegyzésére felkaptam a fejem. 
Akkor keletkezett, amikor 
édesapja meghalt. Azt a reakci-
ót orvosként gyakran tapasztal-
tam, a legmélyebb gyásznál 
hangtalan a nagy veszteség át-
élése. E gyászreagálás lelki hát-
tere, lereagálása talán a veszte-
ség, fájdalom kiüríthette az al-
kotó lelkét? Igen a fájdalomtól 
kiürült lelket a vakon ábrázolt 
arckép tükrözheti mélységé-
ben.                                                                                                            
                        Dr. Sáry Gyula
           Tapolca

55 éves érettségi találkozó
gy gyönyörű szeptemberi Enapon találkoztunk az 

1963-ban a Tapolcai Batsányi 
Gimnáziumban végzett IV.B-s 
osztálytársakkal.
Izgalommal és örömmel öle-
ltük meg egymást, a 27 főből 
13-an. Sajnos 9-en már nem le-
hettek közöttünk, de róluk is 
megemlékeztünk 1-1 szál vi-
rággal. Öten pedig egészség-

ügyi okok miatt nem jöhettek 
el. Ők is nagyon hiányoztak. 
Órákig beszélgettünk, emlé-
keztünk a kellemes, szép kör-
nyezetben, a valamikori isko-
lánk szomszédságában. Ígér-
tük, hogy többször hívjuk egy-
mást, vagy írunk egymásnak! 
Reméljük, hogy legalább ilyen 
egészségben találkozunk újra!           
                       Csuba Erzsébet

Ötvenöt évvel ezelőtt érettségiztek, most találkoztak

Heti haiku: Hajnali horgászat

Hajlik a deszka:
horgász lépdel a hajnal

birodalmába.

Herczeg-Vecsei Katalin

Programajánló

n 2018. október 14-én tartják az Eu-
rópai Art Mozi Napot a Városi Mo-
ziban. Ennek keretein belül 15.30-tól 
20 óráig magyar filmeket játszanak: az 
Egri Csillagok, az Egy Nap, illetve a 
Ruben Brandt, a gyűjtő című filmeket 
láthatják az érdeklődők. 
n 2018. október 20-án rendezik meg 
az I. Lovak és Lóerők Családi Napot, 
október 21-én Német Autós Találkozót 
tartanak a Városi Sport- és Szabadidő 
Centrumban. Többek között lovagolta-
tás, élményautóztatás, drift bemutató 
várja az odalátogatókat. Mind a két ren-
dezvény jótékonysági céllal jön létre. A 
programon befolyt összeg Család és 
Gyermekjólléti szolgálat segítségével 
kerül kiosztásra.
n 2018. október 20-22. között ismét 
megrendezik Szigligeten a hagyo-
mányos Süllő fesztivált.

TÚRA

A Tapolca VSE természetjáró 
szakosztály október 13-án a 18 
km távú Mindszentkálla- Ko-
pasz-hegy- Devecseri-hegy- 
Viszkelén- Csobánc- Kőma-
gas- Gyulakeszi- Tapolca útvo-
nalon kirándul. Aki nem akar, 
vagy nem tud ilyen sokat gya-
logolni, a túrát Gyulakesziben, 
12 km-nél abba tudja hagyni. 
Találkozó a Tapolcai Autóbusz-
pályaudvaron szombaton reg-
gel 7.45-kor, a busz 7.54-kor 
indul. Az utazási költség teljes 
áron a hazaúttal együtt 560 Ft. 
Az eredetileg erre a napra meg-
hirdetett túrát technikai okok 
miatt a következő szombatra 
halasztották.

mailto:tapolcai7nap@gmail.com


A legjobbak között
Tapolca is képviseltette magát a Nemzeti Vágta döntőjében
LOVAGLÁS - Pék László, 
a TVSE lovas szakosztá-
lyának tagja képviselte 
Tapolcát a Nemzeti Vágta 
budapesti döntőjében 
szeptember harmadik 
hétvégéjén.

- A lovaglás egy gyermek-
kori szerelem, hiszen tíz 
éves koromig lovagoltam, 
majd közel harminc év múl-
va lett ismét saját lovam, 
azóta pedig folyamatosan je-
len van az életemben. Ti-
zenöt éve távlovaglásban 
versenyzem, a legnagyobb 
eredményemnek pedig azt 
tekintem, amikor egy nap 
alatt 160 km-t teljesítettünk 
a lovammal. Semmihez sem 
fogható érzés, amikor ver-
senyzés közben két szív egy 
célért dobog - kezdte Pék 
László kapcsolatáról a lo-
vakkal. Négy éve vett részt 
először vidéki vágtán. Idén 
augusztusban a Nemzeti 
Vágta Baranya megyei 
szentlőrinci elővágta futa-
mán a dobogó harmadik fo-
kán végzett, így bejutott a 
budapesti döntőbe. Zarib P 
nevű lovával versenyzett, 

aki ezen a nyáron igen jó 
formában volt, azt azonban 
hozzátette, mivel nem a 
sprinthez, hanem a hosszabb 
távokhoz vannak szokva, 
céljuk a tisztességes szerep-
lés volt a döntőben.
A fővárosba csütörtökön ér-
keztek, pénteken vizsgálat 
után átvették a lovakat, majd 
pályabejárás volt a Hősök 
terén. A szombati megnyitón 

a versenyzők is felvonultak, 
majd következett az ünne-
pélyes fogadalom tétel. Az-
nap délután László az ötödik 
előfutamban, az ötödik hely-
ről rajtolt el. Sepsiszent-
györgy, Szerencs, Botyka-
peterd és Sajósenye városa-
ival került egy futamba. Úgy 
érzi, az indulást sikerült 
szépen elkapniuk, de később 
nyilvánvalóvá vált, hogy a 

kifejezetten ide, ilyen távra 
tenyésztett lovak jobban 
felveszik a verseny ritmusát. 
Elmondta, hatalmas élmény 
volt részt venni ezen az igen 
színes lovas programokat 
felvonultató rangos ese-
ményen. Nagyon hálás a vá-
ros bizalmáért és reméli, il-
letve tervezi is, hogy a jövő-
ben ismét elindul a Nemzeti 
Vágtán.                            (me)

A Tapolcai Muay Thai 
Gym, vagy más néven a 
TVSE Thai box szakosz-
tály újabb érmekkel tért 
haza szeptember végén 
Pápáról.

Szegvári Tamás edző el-
mondta, elképesztően jól 
szerepeltek az első IFMA 
rendszerű muaythai orszá-
gos versenyen, mely remek 
felkészülési lehetőség volt a 
decemberi IFMA Magyar 
Bajnokságra. Három külön-
böző korcsoportban szállt 
ringbe Muzsi Dániel, Nagy 
Imre és Tóth Béla. A legfia-
talabb versenyző, Dániel a 
nála egy korcsoporttal fel-
jebb és négy kilóval nehe-
zebb ellenfelétől mindössze 
megosztott pontozással ka-
pott ki, mely a bírók között is 
vitatott volt, így az ezüst-
érem került a nyakába. Imre 
az erő és korfölényben lévő 
ellenfelétől TKO- val kika-
pott és ezúttal érem nélkül 
tért haza. A felnőttek között 

n ATLÉTIKA  - Fekete 
Júlia, a Tapolcai Sporta-
kadémia SE atlétája ezüst-
éremmel tért haza nemrég, 
a Székesfehérváron meg-
rendezett országos baj-
nokságról. A Magyaror-
szág Ifjúsági Serdülő és 
Újonc Összetett Atlétikai 
Bajnokságon Júlia Négy-
próba versenyszámban 
mérette meg magát az 
újoncok között. Az ered-
ményhirdetésen a dobogó 
második fokára szólítot-
ták. Edzője Bakler Zol-
tán.                            (me)

n FOCI - A Megyei III. 
osztály Déli csoportjában 
hétvégén a TÖFC Németh 
Balázs, Nagy László és 
Bárány Péter góljával 2:3-
ra győzte le otthonában a 
Nemesvita SE-t. Edző 
Boczkó Gyula. A Diszeli 
SE 6:1 arányban kapott ki 
a házigazda Káptalantóti 
LKE-től. Gólszerző Gyen-
ge Roland.               (me)

Béla két ellenféllel küzdött 
meg. Első meccsén a máso-
dik menetben egyértelmű 
fölényt harcolt ki magának 
és egy comb KO-t követően 
TKO győzelemmel hagyta 
el a ringet. A döntőben elké-
pesztő erejű rúgásaival az el-
ső menetben feladásra kény-
szerítette nála rutinosabb és 
nehezebb ellenfelét, végül 
ismét comb KO-val győzött, 
és a dobogó legfelső fokára 
állhatott.
- Mivel klubunknak ez volt 

Négy tapolcai vívót hívtak meg 
a Tatai Olimpiai Központba
A Tapolca Vívóklub négy 
sportolója is meghívást 
kapott az ország legjobb 
versenyzőinek szervezett 
edzőtáborba, a Tatai 
Olimpiai Központba.

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság és a Magyar Vívó Szö-
vetség támogatásával az 
utánpótlás korosztályok 
gyermek, újonc és serdülő 

vívóit várták a Párbajtőr 
Sport XXI. Edzőtáborba 
szeptember utolsó hétvégé-
jén. Korosztályonként az or-
szágos ranglistán szereplő 
legjobb öt ifjú vívó kapott 
meghívást. Gyermek leá-
nyok között Cséri Sára és 
Cserép Dorina, a fiúk közt 
Makkos Bence, míg az újonc 
leányoknál Sulyok Melani 
képviselte Tapolcát.       (me)

az első megmérettetése a na-
gyon nagy neveket felvonul-
tató, igen rangos tornán 
(IFMA VB és EB bajnokok) 
egy aranyéremmel és egy 
ezüstéremmel óriási teljesít-
ményt hozva megmutattuk, 
hogy van helyünk a legjob-
bak között és esélyesek va-
gyunk arra, hogy klubunk-
ból válogatott kerettag, vagy 
kerettagok kerüljenek ki, il-
letve részt vegyünk a jövő 
évi IFMA VB-n - tette hozzá 
az edző.                            (me)

Taroltak Thai boxban 

Rövid hírek
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Tapolcát Pék László képviselte Budapesten, a Nemzeti Vágta döntőjében  Fotó: me.

Hatalmas tapolcai siker a Nyílt IFMA muaythai verse-
nyen. Muzsi Dániel (balról) ezüstérmet, Tóth Béla 
aranyérmet, Nagy Imre pedig rengeteg tapasztalatot 
szerzett a pápai megmérettetésen      Fotó: Helyszíni felv.

Az ország legjobbjainak szervezett edzőtáborban (bal-
ról) Sulyok Melani, Cséri Sára, Makkos Bence és Cse-
rép Dorina                                          Fotó: Helyszíni felvétel

www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Hírek azonnal!

06/87/412-289



Állatok világnapján
Környezetvédelemre nevelés a Bárdos iskola alsó tagozatán
ELŐADÁS - A Bárdos La-
jos Általános Iskola Szék-
helyintézménye alsósait 
fogadta Pócsi Béla dísz-
madár-tenyésztő szerdán 
és csütörtökön a piac-
csarnokban lévő üzleté-
nél az állatok világnapja 
alkalmából.

A gyerekek a nemzetközi hí-
rű tenyésztőtől és ismert 
környezetvédőtől megtud-
hatták, hogy az állatok vi-
lágnapját 1931. október 4. 
óta ünnepelik minden esz-
tendőben. Ez a dátum Assisi 
Szent Ferenc, az állatok vé-
dőszentjének napja, aki azt 
hirdette, hogy minden élő-
lényt, ami körülvesz minket 
védeni kell. Pócsi Béla arra 
külön felhívta a figyelmet, 
hogy az állatokat és a növé-
nyeket is óvni kell, hiszen 
mindez az ember életét alap-
vetően határozza meg. 
Szemléletesen magyarázta 
el a tápláléklánc lényegét, 
amelynek egymásra épülése 
létfontosságú. Szólt arról is, 
hogy évről évre újabb és 
újabb állatfajok halnak ki. 

Ezen belül a madarak száma 
is egyre fogy. Sajnos Tapol-
ca környékén is sok olyan te-
rület van, ahol a korábban 
megszokott madárcsicser-
gés ma már nem hallatszik, 
vagy csak ritkán. Túlságo-
san gyorsan pusztul az ál-
latvilág, ami végül az ember 
létét is veszélyezteti, hang-
súlyozta a díszmadár-te-
nyésztő. A gyerekek a lé-

nyegre törő előadás után ki-
sebb csoportokban megte-
kinthették Pócsi Béla állata-
it, illetve ezzel együtt asz-
faltrajz verseny kezdődött a 
bolt előtt. A téma idén is 
adott volt, állatokat kellett az 
aszfalton megjeleníteni. Öt-
letet bőven meríthettek az 
isolások, hiszen már a bejá-
rat előtt nyuszik, deguk, hör-
csögök fogadták őket, míg 

bent halak százai, csodálatos 
madarak, csincsillák. 
A lelkes rajzolókat Pócsi Bé-
la ajándékkal lepte meg bú-
csúzóul.
Természetesen a nagy ked-
venc ezúttal is Philip a ka-
kadu volt, aki táncolt, be-
szélt, mókázott, és szemmel 
láthatóan nem jött zavarba a 
lelkes, ám zajos közönség-
től.                                    (szj) 

SZEM - PONT
„Egy édesanya számára mindig öröm,  ha a gyermekét a 
lakóhelyéhez közel lévő hatalmas fajátékokkal teli ját-
szótérre viheti levegőzni, játszani. Én is örültem ennek, 
de legközelebb inkább a város másik felébe megyünk a 
kicsivel, talán ott jobb a helyzet. Felháborítónak tartom, 
hogy a kisfiam már sokadszor markol bele a kutyagu-
miba a homokozóban és igen gyakran hoz a markában a 
kavicsok között üvegszilánkot. Arról nem is beszélve, 
hogy a padok környékét rendszeresen szemétkupac csú-
fítja, pedig közel a szeméttároló. Más érintett kisgyer-
mekes családokkal együtt azt szeretnénk, hogy a Ka-
zinczy téri játszótér kulturált, tiszta hely lenne” - írja 
lapunknak címzett levelében egy felháborodott tapolcai 
édesanya. Az írásból kiderült, a hölgy a dohányzó, italo-
zó, szemetelő fiatalokra és nemtörődöm kutyatulajdo-
nosokra haragszik, akiknek semmi keresnivalójuk olyan 
helyeken, amelyek a kisgyermekes családok pihenését, a 
kicsik szórakozását szolgálják. Szemléltetésül egy fotót 
is kaptunk, amelyen egy rottweiler méretű  kutyájával 

2018.10.01.
Vastag István Zoltán
és Vörös Andrea

n TOVÁBB JUTOTT 
Hazafi József a Hontravel 
énekverseny veszprémi elő-
döntőjéből, így szóló ének-
kel részt vehet a Hódme-
zővásárhelyen november 
kö-zepén megrendezendő  
középdöntőn. A Hontravel 
Kft. idén nyolcadik alka-
lommal rendezi meg a „Né-
pek Tánca - Népek Zenéje” 
országos programsorozatát 
szóló ének, szóló hangszer, 
tánc, népdalkör-kórus és ha-
gyományőrző népi játékok 
kategóriában.                  (szj) 

pihenő alak látszik a kö-
zelben, illetve csikkek, ci-
garettaszálak vannak 
szétszórva a mérleghinta 
mellett. A közelben lakó 
édesanya arra kéri a vá-
ros illetékeseit, polgár-
őrségét, rendőrségét hogy 
leginkább a tapolcai kis-
gyermekek egészsége ér-
dekében, figyeljenek oda 
erre a területre, ezekre a 
problémákra is!            (tl)
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Pócsi Béla arról is érdeklődött lelkes közönségétől, hogy kinek, milyen állata van 
otthon. Szinte mindenki jelentkezett                                                            Fotó: Szijártó J.

Csikkek, cigarettaszálak 
szétszórva a mérleghinta 
mellett. Helyszín a Kazin-
czy téri játszótér 

Házasságkötés

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 190-290 Ft/kg
Sárgarépa: 350 Ft/kg
Zeller: 440 Ft/kg
Vöröshagyma: 230 Ft/kg
Paprika: 330-420 Ft/kg
Paradicsom: 360 Ft/kg
Alma: 220-280 Ft/kg
Körte: 500-560 Ft/kg
Mák: 1400 Ft/kg
Narancs: 540 Ft/kg
Dió: 2600-3000 Ft/kg
Citrom: 580 Ft/kg
Banán: 390 Ft/kg
Kukorica: 120 Ft/cső

Heti SÜTI

Sajtos rúd

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg 
margarin, 15+10 dkg reszelt sajt, 1 
tojás, 2 dl tejföl, só
Elkészítés: A margarint a liszttel 
elmorzsoljuk, a tésztát a 15 dkg re-
szelt sajttal és a többi hozzávalóval 
összegyúrjuk, majd pihentetés nél-
kül ujjnyi vastagra nyújtjuk. Tete-
jét tojás fehérjével megkenjük 
(amit a tojásból félretettünk), re-
szelt sajttal megszórjuk, és dere-
lyevágóval rudakat vágunk. Sütő-
papírral bélelt tepsire rakjuk. Forró 
sütőben világosra sütjük.

  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Énekverseny

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

Továbbra is keressük a legfi-
nomabb süteményeket, hétről 
hétre! Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen osz-
tana meg másokkal lapunk ha-
sábjain, azt kérjük küldje el e-
mailban elektronikus címünk-
re: tapolcai7nap@gmail.com

Csillag születik – Lady 
Gaga először mozivász-
non! Az énekesnő hangja 
tökéletesen passzolt a film-
beli karakterhez, hiszen 
egy fiatal, feltörekvő éne-
kest alakít, akit pártfogá-
sába vesz egy már ismert, 
ám alkoholproblémákkal 
küzdő zenész. Ennek a tör-
ténetnek ez a harmadik fel-
dolgozása, az eredeti törté-
netet 1937-ben mutatták be 
és akkor 7 Oscar-díjra je-
lölték. A mostani változat 
férfi főszereplője és rende-
zője is egyben Bradley 
Cooper. A kritikusok sze-
rint mind a rendezés, mind 
a szereplők színészi játéka 
kimagasló. Minden zene-
rajongónak ajánlom a fil-
met, amelyet a tapolcai 
mozi október 24-éig ját-
szik!                           (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Cseh Balázs:
Téli szállás megtekintése

Aki úgy érzi, hogy sikerült Ta-
polcáról szép, közlésre alkalmas 
képet készítenie, kérjük küldje el e-   
-mailban elektronikus címünkre!
 tapolcai7nap@gmail.com
A beküldendő fotó kapcsán nincs 
különösebb feltétel, csak annyi, 
hogy Tapolca szépsége köszönjön 
vissza róla. Egy címről csak egy 
képet küldjenek, rövid címmel, a 
szerző nevével ellátva. A legjobba-
kat hétről hétre közöljük. 

Az én városom...
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