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Újbor és lúdvacsora
Harminc éve alakult meg a Vinum Vulcanum Borlovagrend
MÁRTON-NAP - Az idei 
évben is megszervezte 
Mezőssy Zoltán és csa-
ládja a Vinum Vulcanum 
Borlovagrenddel és a ta-
polcai önkormányzattal 
karöltve a Szent Márton 
napi lúdvacsorát.

A Tamási Áron Művelődési 
Központban Dobó Zoltán 
köszöntötte a vendéket. A 
polgármester a hagyomá-
nyok ápolásának fontossá-
gára is felhívta a figyelmet, 
ám külön kiemelte az emberi 
kapcsolatok, a barátság, a 
másikhoz való viszonyulás 
jelentőségét. Azt kérte min-
denkitől, hogy ebben a fel-
gyorsult világban, ahol a 
versenyszellem átitatja a 
mindennapokat, próbálja-
nak meg egy kicsit feloldód-
ni, s a másik emberhez úgy 
viszonyulni, hogy előtérbe 
kerülhessen a barátság, a 
megértés, a jó szándék. Az 
újborokat a római katolikus 
plébánia képviseletében 
Szakács Péter áldotta meg. A 
plébános beszédében - kap-
csolódva a szegényeket se-
gítő Szent Márton püspök 

legendájához - szólt a rászo-
rulók támogatásáról, amely-
ben ő, illetve a tapolcai plé-
bánia is részt vállal.
Az újbor idei ünnepe egyben 
szép jubileum is volt, hiszen 
a Vinum Vulcanum borlo-
vagrend most ünnepli alapí-
tásának harmincadik évfor-
dulóját. Amint az Knolmajer 
Ferenc nagymester vissza-
emlékezésében elhangzott, 
az 1988-ban létrehozott bor-
lovagrend zászlós borának a 
Badacsonyi Szürkebarátot 
választották, amelyet 2008-

tól váltott fel a Badacsonyi 
Kéknyelű. A Vinum Vulca-
num 1988 és 1993 között 
Jack Tibor, 1993 és 2005 kö-
zött Csanádi József, 2005 és 
2015 között Tóth János Zol-
tán, 2015-től máig Knolma-
jer Ferenc nagymester veze-
tésével működött, működik. 
Tagjai az elmúlt harminc év-
ben számos kulturális ren-
dezvény szervezői, résztve-
vői. A borlovagrend kapocs 
a termelő, a fogyasztó és a 
szakmai szervezetek között, 
s egyben a kulturált borfo-

gyasztás képviselője. Alap-
vető célja a Badacsonyi Bor-
vidék hagyományainak ápo-
lása, az itt termelt borok hír-
nevének védelme.
A lovagrend ezúttal is ava-
tott új tagokat. A ceremónián 
négyen, Nagy Franciska 
Petra, Széplábi Kornél, Szü-
gyi Dezső és Varga Máté tet-
tek fogadalmat, hogy életük 
végéig szeretik és népszerű-
sítik a badacsonyi borokat. 
Az est kifogástalan lúdva-
csorával és minőségi újbo-
rok kóstolásával zárult.  (szj)

Kínálat a pályaválasztók előtt

Bárdos-napok kiállítással

Három tapolcai középiskola 
népszerűsítette képzéseit 
szombaton, a Tamási Áron 
Művelődési Központ aulájá-
ban, illetve a Széchenyi is-
kolában megrendezett pá-
lyaorientációs napon. A he-
lyi továbbtanulást népszerű-
sítő rendezvényen a TÁMK-
ban a  Batsányi János Gim-
názium, a Tapolca-Diszel-
ben működő Veszprémi 

Szakképzési Centrum Gön-
czy Pál Szakközépiskolája 
és Szakiskolája, valamint a  
Keresztury Dezső Általános 
Iskola és Szakközépiskola 
(Nemesgulács) mutatta be 
reál tárgyi, illetve szakmai 
képzéseit a pályaválasztás 
előtt álló tapolcai és kör-
nyékbeli általános iskolá-
soknak. (Folyt. a 4. oldalon 
„Tapolcai...” címmel)       (tl)

Hétfőn kezdődtek el a ha-
gyományos Bárdos-na-
pok a Tapolcai Bárdos La-
jos Általános Iskola Szék-
helyintézményében. Eb-
ből az alkalomból nyitot-
ták meg Zentai Gábor 
„Érmek, érme és plakett” 
című kiállítását.

A vendégeket, a gyerekeket 
Gál Attila köszöntötte. Az 
igazgatóhelyettes úgy fo-
galmazott, hogy a hagyomá-
nyokat folytatva idén is 
megtartják tanulmányi- és 
sportversenyeiket, Márton-
napi rendezvényeiket, ját-
szóházukat. Ezúttal is hir-
dettek versíró és képzőmű-
vészeti pályázatot, makett-
készítő versenyt. Utóbbiak-
ból szép tárlatot állítottak 
össze a Bárdos-napok alkal-

mából.  Zentai Gábor kiállí-
tását Hangodi László aján-
lotta a jelenlévők, elsősor-
ban a gyerekek figyelmébe. 
A történész, főmuzeológus 
előbb bemutatta Zentai Gá-
bort, Tapolca kulturális éle-
tének meghatározó alakját, a 
Batsányi János Művelődési 
Központ nyugalmazott igaz-
gatóját, majd az érmek, kitű-
zők, plakettek alkotta tárlat-

ról is szólt. Úgy vélte, hogy a 
kiállítás anyaga azon túl, 
hogy nagyon érdekes, sze-
met gyönyörködtető, a diá-
kok számára sok új, hasznos 
információt is hordoz. Zen-
tai Gábor, köszönve a mélta-
tást, Batsányi emlékérmet 
adott át Dobó Zoltán polgár-
mesternek, Hangodi Lász-
lónak, Gál Attilának és Baj-
ner Imre igazgatónak.     (szj)

Legenda és 
a valóság
Napjainkban sok he-
lyen rendeznek lúd-
vacsorát Márton-nap 
környékén, ugyanis a 
legenda szerint, aki 
Márton-napkor nem 
eszik libát, az egész 
évben éhezik. Nyilván 
az ilyen rendezvé-
nyek résztvevőit jel-
lemzően nem fenye-
geti az éhezés veszé-
lye, s ez akkor sem 
változna meg, ha 
ezen a jeles napon 
valami más étket ven-
nének magukhoz. 
Egyes becslések sze-
rint ma milliós nagy-
ságrendű hazánkban 
a szegények száma, 
és közülük minden ti-
zedik naponta nem jut 
hozzá a minimális ka-
lóriamennyiséghez. 
Rajtuk minden bi-
zonnyal valóban segí-
tene egy Márton-napi 
libacomb, de akár egy 
tányér leves is. Ilyen-
kor azért gondoljunk 
rájuk is. Ahogy azt tet-
te egykor a néhai püs-
pök, Szent Márton.

          Szijártó János

Megismerhették lehetőségeiket a pályaválasztás előtt 
álló tapolcai és környékbeli általános iskolások Fotó: tl.

A borlovagrend új tagjainak próbatétele a zászlós bor felismerése                Fotó: szj.

A megnyitón a Kicsinyek Kórusa működött közre 
Sellyei-Cseh Ágnes irányításával                         Fotó: szj.
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Tapolcai feladatok, pályázatok
AKTUÁLIS - Az ősz adta 
feladatokról, az elnyert 
pályázatokkal kapcsola-
tos előrehaladásról, a tan-
uszoda kérdéséről tájé-
koztatta lapunkat Dobó 
Zoltán polgármester.

A hosszú, meleg ősz, a ked-
vező időjárás sokak számára 
örömteli, és valóban, turisz-
tikai szempontból is előnyös 
városunk számára. A szokat-
lanul meleg idő miatt vi-
szonylag későn lehullott fa-
levelek eltakarítása folya-
matos feladatot ad a városü-
zemeltetési munkacsopor-
tunknak. A kollégák igye-
keznek helytállni, de emel-
lett a számos más feladatuk 
is van a városban. Köszö-
nöm a lakosság együttműkö-
dését, példaértékűek azok a 
lakóközösségek, akik ma-
guk is tesznek azért, hogy 
ősszel is tiszták legyenek a 
város utcái, területei. Szin-
tén köszönet illeti meg azo-
kat a civileket is, akik csatla-
koztak a mindenszentek 
előtti önkéntes temetőtaka-
rításunkhoz. Sokaknak, akik 
ritkán jutnak el szeretteik 
sírjához jólesett, hogy ren-
dezett körülményeket talál-
tak. Ezen kívül sajnos egyre 
több az olyan sír, amelyet 
nem gondoz senki, mert ki-
haltak a hozzátartozók, vagy 
messzire kényszerültek a 
megélhetésért. Ezek iránt is 
felelősséget érzünk, és a kö-
vetkező időszakban is 
igyekszünk ezekre jobban 
odafigyelni. Európa nyugati 
felén már életforma, hogy 
önkéntes munkát vállalnak 
az emberek. Talán ez a jó 
gyakorlat nálunk is megho-
nosodni látszik, hiszen ko-
rábban a Csobánc utcai 
Keszler háznál, aztán pedig 
a „Sümegi abc” mögötti kis 
parkban végeztünk önkén-
tesekkel, a lakóközösséggel, 
az ottani vállalkozókkal, va-
lamint az önkormányzattal 
összefogva komoly parképí-
tő munkát. Hasonló, a város 
érdekében végzett önkéntes 
munkákat a jövőben is ter-
vezünk. Tárgyalásokat kez-
deményeztem a Magyar 
Postával, hiszen számos 
megkeresés érkezett hoz-
zám a helyiektől, főként a 
kismamáktól és idősektől, 
hogy babakocsival, bottal, 
járókerettel nehezen jutnak 
be a főposta épületébe. A tár-
gyalások során felvetettem, 
hogy a postaépület külső 

Dobó Zoltán: A gimnáziumra elnyert 290 millió fo-
rint sajnos nem fedezi azokat a célokat, amelyekre  
pályáztunk. Jelentős önerőt kell hozzátennünk

vagyunk, hogy megvalósul-
hasson végre a régen várt, 
turizmus szempontjából na-
gyon fontos kerékpárút, 
amelyet az itt élők már hosz-
szú évek óta joggal sürget-
nek. Ez nem új keletű prob-
léma, nem igazán értem, 
hogy korábban jóval kedve-
zőbb gazdasági, politikai 
helyzetben miért nem került 
sor erre a beruházásra. Hi-
szen Tapolca 7-8 évvel ez-
előtt is elsősorban a turiz-
musra támaszkodott, más-
részről akkor az építőipari 
cégek, vállalkozók sorban 
álltak a megrendelésért, 
ezért a mostani költségek 
töredékéért tudtak volna ki-
vitelezni egy jó minőségű, a 
lakossági igényeket maxi-
málisan kielégítő kerékpár-
utat. Ugyanez igaz a gimná-
zium felújítására is.
A tanuszodával kapcsolat-
ban sok kérdést kapok. A 
tanuszoda létesítése nem be-
nyújtott pályázat eredmé-
nye, hiszen arról első körben 
a 141/2014. (IV. 30.) Korm. 
rendelet; második körben 
pedig az 1926/2017. (XII. 
8.) sz. Kormányhatározat 
döntött, hogy mely települé-
seken, járási székhelyeken 
épít tanuszodákat az állam. 
Konkrétumokat a kivitelező 
Magyar Államtól, pontosab-
ban a Nemzeti Sportközpon-
toktól én is szívesen halla-
nék annak tekintetében, 
hogy mikor kezdődnek a 
munkálatok, mikor számít-
hatunk az átadásra. Önkor-
mányzatunk mindenben 
partner volt, hiszen a projekt 
megvalósításáért felelős 
Nemzeti Sportközpontok 
kérésére helyszínt keres-
tünk, majd újbóli kérésükre 
azt módosítottuk, a területet 
(Egry utca) pedig a rendel-
kezésükre bocsátottuk. A te-
lekalakítás, a tervezés és a 
megvalósítás már az ő fela-
datuk. Figyelemmel kísérve 
a tanuszodákkal kapcsolatos 
állami beruházásokat, van 
bennem egy kis aggodalom, 
számos példát látok példa 
arra, hogy a tervezetnél sok-
kal lassabban készülnek, je-
lentős késéssel vehetik bir-
tokukba azokat a települések 
lakói. Úgy gondolom, hogy 
nem az a fontos, hogy a kor-
mány vagy a minisztérium 
feladatai-e a fent említett 
fejlesztések, hanem hogy a 
város érdekeit, az itt lakók 
igényeit szem előtt tartva 
megoldjuk a felmerülő prob-
lémákat.

Dobó Zoltán polgármester
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homlokzata is hagy maga 
után kívánni valót, hiszen 
miközben egyik homlokzat 
a másik után szépül meg a 
városban, ez az épület a négy 
évtizeddel ezelőtt megálmo-
dott arculatát mutatja a mai 
napig is. Utóbbival kapcso-
latban nem sok biztatást 
kaptam, de a feljáró megépí-
tésében partnereink lehet-
nek. Az ügy előremozdítása 
érdekben felajánlottam szá-
mukra, hogy az építéshez a 
város területét szabadon fel-
használhatják, hogy a nehe-
zen közlekedők is könnyeb-
ben be tudjanak jutni a pos-
tára. 
Az utóbbi időben eljutottak 
hozzám olyan kritikus han-
gok, hogy önkormányza-
tunk nem nyújt jó teljesít-
ményt a pályázatok tekin-
tetében. Bízom a pályázatíró 
csapat szakértelmében és a 
város iránti lojalitásában, hi-
szen pontosan ugyanaz a pá-
lyázatíró csapat dolgozik 
most a hivatalban, aki a ko-
rábbi ciklusok idején is meg-
állta a helyét. Továbbra is 
keményen dolgoznak azon, 
hogy minden olyan pályáza-
tot felkutassanak, megírja-
nak és beadjanak, ami Ta-
polca fejlődését szolgálja. A 
döntések nem rajtuk és raj-
tunk múlnak. A korábbi cik-
lusban, amikor a városve-
zetés, a megyei vezetés, az 
országgyűlési képviselő és a 
kormány is egy párthoz 
tartozott, Tapolca 939 millió 
forintot nyert pályázatokon. 
Ezt már sikerült túlszárnyal-
nunk mostanra, mindenféle 
politikai hátszél nélkül. Az 
elnyert pályázatok minde-
gyikében sikerült előrelép-
nünk. A projektek állását 
érintő kritikák, észrevételek 
a valódi tények ismerete nél-
kül azonban némi helyreiga-
zítást igényelnek.
A gimnáziumra elnyert 290 
millió forint, az előzetes ár-

ajánlatok alapján, nem fogja 
fedezni azokat a célokat, 
amelyekre elnyertük a pá-
lyázatot. A 2016 nyarán bea-
dott projekthez kapcsolódó 
támogatási szerződést csak 
2017 novemberében tudtuk 
aláírni. A közben eltelt más-
fél év alatt a munkaerőhiány, 
a munkabérek emelkedése, 
az építőanyagok árnöveke-
dése, a forint euróval szem-
beni nagymértékű gyengü-
lése miatt a beruházási költ-
ségek drasztikusan növe-
kedtek. A szerződéskötés 
után az előkészítő munkákat 
azonnal megkezdtük, vi-
szont az hamar kiderült, 
hogy a kormányzati szervek 
ilyen szintű késedelme, és az 
említett okok önkormányza-
tunkra jelentős többletterhet 
rónak. Csökkenteni kény-
szerültünk a pályázat mű-
szaki tartalmát, hozzá fog-
juk tenni a jelentős önerőt, 
és végre fogjuk hajtani a 60 
éven át nem fejlesztett, el-
avult, elhanyagolt, az okta-
tás színvonalához nem mél-
tó épületet. 
A Tapolcát a Balatonnal ösz-
szekötő kerékpárút megépí-
téséhez a pályázatot vá-
rosunk nem egyedül, hanem 
négy településsel közösen, 
konzorciumi együttműkö-
dés keretében adta be Ra-
poska vezetésével. Ennek a 
projektnek a támogatási 
szerződését idén szeptem-
berben írták alá. A 10 km-
nyi szakasz megépítéséhez 
414 millió Forintot nyert el 
Szigliget, Hegymagas, Ra-
poska és Tapolca. A kerék-
párút 1/3-a érinti Tapolcát. A 
költségek a korábban emlí-
tett gimnázium-projekthez 
hasonlóan alakultak. Elin-
dult a műszaki tartalom és a 
nyomvonal optimalizálása, 
de így is óriási önerő válla-
lást kíván az önkormányza-
toktól a megvalósítás. Pol-
gármester társaimmal azon 

http://www.tapolca.hu
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Dr. Szondy Máté    Fotó: tl.

Tapolca 56-ban, gyerekszemmel

Krachun Éva felkészítő tanár (középen) csapatával 
Gerencsér Ákossal, Nagy Réka Napsugárral, Molnár 
Lilivel, és Cséri Sárával                                     Fotó: szj.

Labovszky András (balra) gyermekkori élményei rész-
ben az 1956-os forradalom tapolcai napjaihoz kötőd-
nek. Szívesen osztotta meg azokat a múzeumbarát di-
ákkör tagjaival. Jobbra Hangodi László             Fotó: tl.

Hirdetés

Fogadóórák a városházán:

- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
November 19. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
November 26. 14.00-16.00
- Lévai József alpolgármester
December 3. 14.00-16.00

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.)

Országgyűlési képviselő
Fenyvesi Zoltán

mail:  fideszvpvk3@gmail.com
  fenyvesi.zoltan@parlament.hu

Fogadóóra: a jelzett időben 
Fidesz iroda nyitva tartás: 
 H-P 10-12; 13-15
 Tapolca, Fő tér 2.

• 2018. november 17-én ren-
dezik meg a XXVI. Egészség 
és Aerobik napot a Csermák 
József Rendezvénycsarnok-
ban. Az előtérben kiállítók, a 
küzdőtéren előadások és kö-
zös edzések, mindemellett 
véradás várja a kilátogatókat. 
A belépés és a programokon 
való részvétel ingyenes.
• 2018. november 24-én „Ha 
te tudnád, amit én” címmel 
tartja a Batsányi Táncegyüt-
tes felnőtt és utánpótlás cso-
portjainak műsorát a VOKE-
ban. Zenél a Magyarhang ze-
nekar. Jegyek elővételben az 
AN-TEX méteráru boltban 
kaphatóak.
• Ingyenes, egyéni pályaori-
entációs- és választási ta-
nácsadást tart Somogyi Erika 
HR tanácsadó a Tamási Áron 
Művelődési Központban 
2018. november 24-én. A ta-
nácsadáshoz időpont fogla-
lás az alábbi e-mail címen:
grafoera@gmail.com.

Programajánló

senybe. Ha olyan szorga-
lommal és lelkesedéssel ké-
szülnek fel, mint eddig, ak-
kor erre jók az esélyek. A 

szép eredmény Molnár Lili, 
Nagy Réka Napsugár, Ge-
rencsér Ákos és Cséri Sára 
nevéhez fűződik.             (szj)

Matematikából a legjobbak között
1956. október 26-án kez-
dődtek Tapolcán a  forrada-
lom és szabadságharc helyi 
eseményei. Az emlékezetes 
nap után pontosan  62 évvel, 
a korabeli történések néhány 
fontos helyszínét megláto-
gatva elevenítette fel a múl-
tat a Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum múzeumbarát 
diákköre.
A várostörténeti múltidézés-
ben segítségükre volt Han-
godi László történész, főmu-
zeológus a diákkör vezetője 
és a tapolcai Labovszky And-
rás, aki hatodikos diákként 
élte át a forrongó napokat. 
Az akkor gyermek szemtanú  
elsősorban személyes élmé-
nyeinek elmesélésével járult 
hozzá a kor és az események 

átélhetőbb, élményszerűbb  
megértéséhez. - Az országos 
történésekhez hasonlóan, 
azokkal párhuzamosan, 56-
ban Tapolcán is megtörtént 
mindaz, ami Budapesten és a 
többi magyar városban. E 
nap történéseit idézzük fel 
ma a rendelkezésre álló egy 
órában- mondta el lapunk-
nak Hangodi László a hely-
színen. Mint megtudtuk, az 
egykori tapolcai Pannónia 
Szálló (a takarékszövetkezet 
épülete) alatti pincerendszer 
is a helyi forradalmi esemé-
nyek egyik fontos helyszíne 
volt. Később, fejlámpákkal 
felszerelkezve, az említett 
helyszínen is a múlt nyo-
mába szegődtek a diákköri 
tagok és kísérőik.               (tl)

A Bolyai matematika csa-
patversenyen második 
helyezést ért el a Bárdos 
Lajos Általános Iskola 6.z 
osztályos csapata.

Erről a gyerekek felkészítő-
je, Krachun Éva tájékoztatta 
lapunkat. A tanárnőtől meg-
tudtuk, hogy a tapolcai gye-
rekek mindössze 7 ponttal 
maradtak le az elsőtől. Ta-
valy harmadik helyen vé-
geztek, idén második lett az 
együttes és joggal bíznak 
abban, hogy jövőre akár az 
első helyért szállhatnak ver-

A tudatos jelenlétet ajánlja a jobb élethez
Dr. Szondy Máté klinikai 
szakpszichológus, családte-
rapeuta, kutató a tudatos je-
lenlét, az „itt és most” meg-
élésének és elsajátításának 
fontosságáról tartott ingye-
nes előadást a minap a Ta-
mási Áron Művelődési Köz-
pontban a Tapolcai Lelki 
Egészségfejlesztési Köz-
pont munkatársainak meg-
hívására. 
A szépszámú érdeklődőt a 
szervezők nevében Magvas 
Zoltán köszöntötte. A tapol-
cai szociális, mentálhigiénés 
szakember a lelki egészség-
fejlesztési központ munká-
járól, küldetéséről osztotta 
meg gondolatait. Dr. Szondy 
előadásban arra mutatott rá, 

hogy az emberek többsé-
gének gondolatai az ébren 
töltött idő közel ötven szá-
zalékában elkalandoznak at-
tól, amit tesznek. Ennek 
azonban ára van - állítja a 
pszichológus, hiszen amikor 
az elme csapong, kevésbé 
érezzük magunkat elége-

dettnek, mint amikor jelen 
vagyunk az adott pillanat-
ban. A tudatos jelenlét pedig 
nem más, mint figyelmünk 
irányításának módja, külön-
leges technikája az “itt és 
most”-ra. Az előadó szerint, 
a tanulható, ismert nemzet-
közi néven „Mindfulness”  
technika  célja az, hogy tel-
jes valónkkal jelen legyünk 
a pillanatban. Az élmények 
éber, nyitott megélésének 
ugyanis számtalan pozitív 
testi és lelki hatása van. Akik 
gyakrabban élik meg a tu-
datos jelenlétet, elégedetteb-
bek az életükkel, magasabb 
az önbecsülésük, valamint 
elfogadóbbak önmagukkal 
és másokkal szemben.      (tl)



Pályaorientációs nap Fotó: tl.

Tapolcai lehetőségek
(Folytatás az 1. oldalról)
A Széchenyi István Baptista 
Középiskola ugyanakkor a 
Móricz Zsigmond utcai épü-
letében fogadta a fiatalokat 
és közvetlen közelről mutat-
ta meg számukra az ott ta-
nulható, a jövőben biztos 
megélhetést  nyújtó szakmá-
kat és azok oktatási hátterét. 
Az eseményt megnyitó Do-
bó Zoltán polgármester az 
iskolák igazgatói, tanárai és 
az érintett tanulók jelenlété-
ben azt hangsúlyozta, hogy a 
tapolcai általános iskolai és 
középiskolai oktatási intéz-
mények összefogása ered-
ményezheti azt, hogy  Ta-

polcán tanuljanak tovább a 
fiatalok. A polgármester arra 
biztatta a pályaválasztás 
előtt álló diákokat, hogy tu-
dásszintjüknek és elképzelé-
seinek megfelelő iskolát vá-
lasszanak, ugyanakkor ve-
gyék figyelembe, hogy a be-
mutatott képzések tekinteté-
ben erre Tapolcán is számos 
jó lehetőség kínálkozik.    (tl)

Hirdetés
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A stressz legyőzhető

Dr. Sövényházi Ilona gyermekorvos egy általa is hasz-
nált stresszkezelési módot javasol        Fotó: Szigetvári R.

A napokban dr. Sövény-
házi Ilona gyermekorvos 
volt a Tapolca TV vendé-
ge, ahol egy általa is hasz-
nált és oktatott stressz-
kezelési módról beszélt.

A stressz napjaink egyik 
gyakran használt kifejezése, 
de jelentésével nem biztos, 
hogy mindenki tisztában 
van. Ez egy összetett válasz-
reakció a szervezet részéről 
az őt ért támadásokra. Álta-
lában egy regeneráló, pihe-
nő időszak szokta követni, 
akkor van baj, ha ez kima-
rad. Az ebből fakadó követ-
kezmények közt szerepel-
nek az érrendszeri problé-
mák, a magas vérnyomás, 
szívkimerülés, feszült-kö-
tött-fájdalmas izmok, ener-
giahiányos állapot, kime-
rültség, idegfeszültség, tü-
relmetlenség, figyelemza-
var, hormonális egyensúly 
felborulása, emésztési zava-
rok. Beszélhetünk rossz és 
jó választásokról a tekintet-
ben, milyen módon szeret-
nénk legyőzni a stresszt. A 

rossz választások közé so-
rolható az italozás, a mérték-
telen evés felé fordulás, a 
dohányzás, a túlzott kávéfo-
gyasztás, a gyógyszerekhez 
nyúlás. A doktornő szerint 
szerencsésebb, ha szabadi-
dős tevékenységeket válasz-
tunk, mint a kirándulás, ze-
ne, sportolás. A mozgáson 
belül is a jóga jótékony ha-
tását hangsúlyozza, amely 
egy ideje nagy szenvedélyé-
vé vált. A jógának is több tí-
pusa ismert, bővebben a jó-
ga nidráról hallhattunk. Az 
általa vezetett foglalkozáso-
kon erre szeretné a hang-
súlyt helyezni. A jóga nidra 
tudatos alvás, a teljes ella-
zultság állapotát jelenti, mi-
közben a tudat éber marad. A 
gyermekorvos szerint pi-
hentető hatása több óra al-
vással ér fel, miközben ké-
pesek vagyunk a tudatalatti 
működésekre hatni, ezáltal 
lelki feszültségeket oldani, 
kitűzött céljainkat megvaló-
sítani. Segít tudatosabban, 
egészségesebben, boldogab-
ban élni.                            (sr)

Csatahelyek, katonatemetők 

Hangodi László a legutóbbi előadáson    Fotó: Szigetvári

A próba egy pillanata 

Remek vígjáték 
a színpadon

www.tapolcaiujsag.hu 

Hirdetés

Végső felvonásához ér-
kezett az „És a levelek le-
hullottak” centenáriumi 
emlékprogram. Hangodi 
László előadását október 
utolsó napján hallgathat-
ták és tekinthették meg az 
érdeklődők.

Az emlékprogram négy év-
vel ezelőtt indult, félévente 
egy vetített képes előadással 
ajándékozta meg a törté-
nész-főmuzeológus a kö-
zönséget. A legutolsó alka-
lommal arról esett először 
szó, hogy 1918-ban ilyenkor 
a legtöbb hadviselt számára 
lassan véget ért a háború. 
Nem szabad elfeledkezni 
azokról, akik 1919-ig, 1920-
ig, vagy az orosz kézben lé-
vők közül akár 1930-ig hadi-
fogságban voltak. Az olasz-
országi harcokról több érde-
kesség is elhangzott, példá-
ul, hogy itt vesztette majd-
nem életét Ernest Heming-
way író, feltűnt a később Si-
vatagi rókának nevezett Er-
vin Rommel, vagy, hogy ez 
volt az első csatahelyszín, 
ahol amerikai és magyar ka-
tonák kerültek szembe egy-
mással – bár ez utóbbi kije-
lentéssel vigyázni kell, tette 
hozzá az előadó. A térségben 
1917 novembere és 1918 jú-

niusa között viszonylagos 
nyugalom volt, majd nyáron 
ismét megkezdődtek az in-
tenzív harcok. A június 15-re 
tervezett támadás a magya-
rokra nézve nem volt sike-
res, a lőszerek ugyanis roha-
mosan fogyni kezdtek. Ha-
marosan elérkeztünk a mon-
telloi küzdelmekhez, ahol 
művelődési központunk 
névadója, Tamási Áron is 
részt vett, majd 1918. októ-
ber végéhez, amikor a Mo-
narchia hadserege széthul-
lott.  Az est hátralevő részé-
ben emlékhelyeket, sírokat 
tekinthettünk meg kivetített 
fényképeken, amelyeknél 
ma is sok magyar rója le 
tiszteletét- tanúskodnak a 
nemzeti színű szalagok, 
koszorúk. Hangodi László 
megköszönte a négy éve 
tartó töretlen figyelmet és 
érdeklődést, ugyanakkor fi-
gyelmeztetett mindenkit, 
hogy ne merüljenek tovább-
ra sem a feledés homályába 
katonáink, akik közül na-
gyon sok volt tapolcai, így 
akár felmenőink, ismerőse-
ink rokonai is köztük lehet-
tek. Az előadó ígéretet tett 
arra, hogy a négy év anyaga 
nyomtatott formában is ol-
vasható lesz, várhatóan a jö-
vő év elején jelenik meg. (sr)

Új produkcióval készül a 
Tapolcai Musical Szín-
pad. A kaktusz virága film-
vígjátékból adaptált dara-
bot viszik színpadra két 
felvonásban.

Egy fergeteges francia víg-
játék szerelemről, házasság-
ról és az önhittségről - szóra-
koztató történet, fülbemászó 
dallamokkal. Ezzel várja a 
társulat a nagyérdeműt a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban november 16-
án és 17-én, illetve a szín-
házbérlet keretén belül 19-
én, mindhárom nap 19.00 
órai kezdettel.

A darab rendezője, Halápiné 
Kálmán Katalin lapunknak 
elmondta, izgalmas kihívást 
vállaltak, amikor a világhírű 
produkció feldolgozását vá-
lasztották előadásuknak. A 
színműre jellemző francia 
könnyedség, a mulattató je-
lenetek, valamint Szenes 
Iván dalai garantálják a kel-
lemes kikapcsolódást és a jó 
szórakozást. Ezúttal nyolc 
fő lép színpadra a társulat-
ból, de az együttes vezetője 
elárulta, a közelgő húsz 
éves, jubileumi előadásukon 
nemcsak a jelenlegi, de na-
gyon sok régi tag is szere-
pelni fog.                         (me)

Fotó: me
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Történelmi örökség és az Európai Unió perspektívái
A Magyar Páneúrópa Unió Egye-
sület küldötteként kétnapos nem-
zetközi konferencián vettünk részt 
Horvátország fővárosában, Zág-
rábban, melyet a Nemzetközi-és a 
Horvát Páneurópa Unió szervezett.  
A konferencia témája „Száz évvel 
az első világháború után: történel-
mi örökség és az Európai Unió 
perspektívái. Helyszíne, a várban, 
a felsővárosba lévő  történelmi ne-
vezetességű városháza épületében 
található patinás  konferenciate-
rem volt.
A Magyar Páneurópa Unió Egye-
sület elnökének felkérésére dele-
gációnk tagjai voltak: Molnár Eri-
ka a Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Tapolcai Szervezetének 
Elnöke, Belényesi Csaba a szerve-
zet titkára, Budapestről Nyárádyné 
Belényesi Gabriella közgazdász, 
Nyárády István villamosmérnök, 
szervezetünk pártoló tagjai, angol 
nyelvű tolmácsaink.
A konferenciát Alain Terrenoire a 
Nemzetközi Páneurópa Unió elnö-
ke nyitotta meg. Ezt követően 
nyolc ország páneurópai szerveze-
tének küldöttei, vezetői fejtették ki 
a konferencia témájával összefüg-
gő véleményüket. A felszólalá-
sokban beszéltek Európa történel-
mi örökségéről, Európa jelenéről, a 
kontinensen jelenlévő migrációs 
problémákról, Európát érintő pers-
pektivákról. 
Aba Béla, a Magyar Páneurópa 
Unió elnöke üzenetét, egyben 
szervezetünk állásfoglalását rövid 
köszöntőnk után Nyárády István 
angol nyelven ismertette a konfe-
rencia második napján, melyekben 
összefoglalóan a következők is el-
hagzottak: 
- Mi magyar Páneurópások a pol-
gáraink véleményének figyelembe 

vételével a kulturális hagyomá-
nyainkat; a nemzet, a család fon-
tosságát, a zsidó-keresztény gyö-
kerek megőrzését, és ebből ere-
dően a nemzetek Európáját, unióját 
tartjuk a legfontosabb értékeink-
nek. Európa jelenének legnagyobb 
kihívása a migráció, melyet sze-
rintünk - ahogy Magyarország je-
lenlegi kormánya is teszi - megállí-
tani kellene, nem „helyesen kezel-
ni”. Ezen már hosszú évek óta 
vitatkozgatnak politikusaink, mi-
közben nem tesznek semmit, azaz 
halogató magatartásukkal a migrá-
ciót, tehetetlenséget színlelve, egy-
re csak tovább engedik. 
-Mi, a MPUE tagjai bízunk az unió 
fennmaradásában és támogatunk 
minden kezdeményezést, mely azt 
erősíti, de ehhez a bírálatokra nem 
az a helyes válasz, hogy aki nem ért 
egyet a jelenlegi vezetéssel, arra 
azt mondjuk, hogy az uniót támad-
ja. Meg kell inkább hallani a kriti-
kákat, az emberek véleményét és 
ennek alapján a problémákkal való 
őszinte szembenézés volna szük-
séges.

A felszólalás megosztó vélemé-
nyeket generált, a velünk hason-
lóan gondolkodóak egyetértően 
gratuláltak. A résztvevők többsége 
a szolidaritás elvét hangsúlyozva 
fejtették ki álláspontjukat, azaz 
lényegében nem mondtak semmi 
konkrétumot. A német páneurópa 
elnöke - aki egyben az Európa Par-
lament képviselője - elég erőtelje-
sen adott hangot egyet nem érté-
sének, beszédében többször hang-
súlyozta, hogy az Európa Parla-
mentben minden rendben.
Minden ország képviselője hang-
súlyozta, hogy várakozással tekint 
a jövő évi, döntő erejű Európa par-
lamenti választások elé. 
Mi, Páneurópa tagok bízakodóak 
vagyunk, és mindent megteszünk 
azért, hogy országunk, családja-
ink, gyermekeink, unokáink biz-
tonságát, létét, kultúránkat, nem-
zetközi kapcsolatainkat megőriz-
hessük, tovább építve ezzel az eu-
rópai egységhez vezető utat!
Molnár Erika
MPUE Tapolcai Szervezetének el-
nöke, a magyar delegáció  vezetője

FELHÍVÁS
Sok a zöldhulladék, városszerte megkezdődött a lombgyűjtés. Az 
ősz beálltával egyre több fa hullatja le a leveleit, melynek be-
gyűjtéséhez az elmúlt hetekben láttak hozzá az önkormányzat 
kertészeti és városüzemeltetési munkacsoportjának dolgozói. 
Minden évben több száz köbméter zöldhulladék gyűlik össze.
Az őszi időszakban hagyományosan a lombgyűjtés az egyik leg-
jelentősebb kertészeti munka. Az önkormányzat dolgozói is el-
kezdték összeszedni a faleveleket a közterületekről, melyhez év-
ről-évre a közfoglalkoztatottakat is bevetik. Idén összességében 
egy 20-25 fős csoport dolgozik városszerte, hogy megőrizze a 
közterületek tisztaságát. Ezekben a napokban is a városnak több 
pontján dolgoznak, elsősorban azokon a forgalmas utak melletti 
zöldsávokban, ahol a fák korábban dobják le a lombjukat, például 
az Ady Endre, Kisfaludy, Halápi úton és a parkolók környezeté-
ben, illetve már dolgoztunk a temetők környékén, a belvárosi ud-
varokban, a játszóterek környékén. Kiemelt idegenforgalmi terü-
letként a Tópartot hetente több alkalommal takarítják.
Az önkormányzati munkacsoportoknak a lombgyűjtésen túl is 
akad bőven dolga ősszel. A lombgyűjtés mellett naponta elvégzik 
az általános takarítást és a hulladékgyűjtők ürítését, füvet nyírnak, 
sövényt nyírnak, gallyaznak, továbbá kőműves feladatokat is 
végeznek, úgy mint gyalogos közlekedési helyek kialakítása, me-
redek hegyi utak nyomsávos burkolása vagy éppen a baleset-
veszélyessé vált burkolatlan utak, parkolók karbantartása. Erre 
most minimális a létszám a lombgyűjtés miatt, mivel rakodni is kell 
a lombot, tehát rakodókra is folyamatosan szükségük van. A vi-
rágágyásokban októberben megtörtént a kétnyári növények ül-
tetése, november közepéig tervezzük elültetni a hagymásokat, 
pótolni a szükséges helyeken a cserjeágyásokat, megkezdeni a 
rózsáknak a téli felkészítését, metszését, illetve a fagyérzékeny 
edényes növényeket (leanderek) kell az első fagyok előtt el-
szállítanunk védett helyre.
Az önkormányzat által összegyűjtött, ledepózott zöldhulladékokat 
(leveleket, lágyszárú növényeket) a közterületi zöldhulladék befo-
gadására jogosult önkormányzati cégünkhöz, a Bio-funa Kft-hez 
szállítjuk, ahol a komposztanyag előállítása során feldolgozásra 
kerülnek. Fontos tudni, hogy csak a parkfenntartáshoz tartozó 
közterületeken összegyűjtött faleveleket tudja elszállítani az ön-
kormányzati munkacsoport, hiszen városszerte mintegy 3500 db 
lombhullató fa van a gondozásukban, így októbertől decemberig 
több száz köbméter lombhulladék elszállításáról kell gondoskod-
niuk. A tavaly beszerzett Kubota traktor és lombgyűjtő adapter 
nagyban megkönnyíti a levélgyűjtést, a billenőplatós tehergép-
járművek pedig a levelek elszállítását, de a munka többségét még 
mindig leginkább kézi erővel, kupacokba és kisméretű zsákokba 
gyűjtve végzik el. 
Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyja a kertjében, illetve az ingatla-
na előtt összegyűjtött faleveleket a közterületeken, mert annak 
tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a fela-
data, a közterületeken elhelyezett hulladék – a zöldhulladék is an-
nak számít – pedig köztisztasági szabálysértésnek minősül. Kö-
szönettel tartozunk azoknak, akik évek óta segítik, megkönnyítik a 
munkánkat a közterületeken, örülünk, hogy erre is van pozitív pél-
da. A kerti hulladék ártalmatlanítása történhet a környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati ren-
delet 3. §-a szerint égetéssel, vagy a szervezett szemétszállítás 
keretében történő elszállítással is. A lakosságnál keletkezett – pár 
m3 – tiszta, ipari szennyeződéstől mentes kerti hulladékot az 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtő udvara (Zalahaláp, 
010/42 hrsz, Regionális Hulladékkezelő Központ mellett) térítési 
díj nélkül veszi át a nyitvatartási idő alatt.
Környezetünk megóvása és tisztán tartása közös érdek, tegyünk 
együtt Tapolca rendezettségének megteremtéséért!

            Dobó Zoltán polgármester sk.

A zágrábi nemzetközi konferencián a hazai álláspon-
tot a tapolcai szervezet vezetése képviselte

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Június 23 - 29. 

csütörtök – Szerda

15 – 21. csütörtök - szerda 
15:30  2D 1200,-Ft 18:00  

3D 1400,-Ft
Legendás állatok és 

megfigyeléseik     
Színes, szinkronizált angol-
amerikai családi kalandfilm

Hossz: 134 perc
Rendező: David Yates

...
15 – 18. csütörtök – vasárnap 

20:15 1200,-Ft               
Napszállta                                                                                            

Színes, magyar-francia 
dráma

Hossz: 142 perc
Rendező: Nemes Jeles 

László
...

19 – 21. hétfő – szerda 20:15 
1200,-Ft               

Ruben Brandt, a gyűjtő                                                                                
Színes, magyar animációs 

film
Hossz: 96 perc

Rendező: Milorad Krstic   

06/87/412-289 www.tapolcaiujsag.hu 

Online újságunk

Együtt emlékezhetnénk...

Heti haiku: Út

„A hősök minden áldozata gyer-
mekeikért, / a jelen bátor tetteivel 
kapja értelmét.”
A magyar sors úgy hozta, hogy ke-
vesebb mint egy hónapon belül két 
levert szabadságharc áldozatairól 
emlékezünk meg. A győztesek ok-
tóber 6-án, az 1848-49-es, szabad-
ságunkért, függetlenségünkért ví-
vott küzdelmünket torolták meg 
kegyetlenül, aztán az 1956-os ok-
tóberi események után, november 
4-én sem volt kímélet. A két harc-
ban magyarok ezrei áldozták éle-
tüket. 1990 egyik adóssága, hogy 
sem október 6., sem november 4. 
nem kapja meg az utókortól azt a 
tiszteletet, ami megilletné. Mind-
két nap munka-, és iskolanap, ami-
re nincs ésszerű magyarázat. Mind 
március 15-e, mind október 23-a 
nagy ünnepünk, megemlékezik az 
egész ország. 56 október 23-án es-
te, a Magyar Rádió épülete előtt so-
kan adták életüket, de a nagy áldo-
zathozatal, mindkét szabadságharc 
idején, e két napot követő idő-
szakban volt, amikor is a hangzatos 
szónoklatokat felváltották a tettek. 
Az önmagát feláldozni képes em-
ber soha nem önmagáért, mindig 
másért, az utókorért adja a számára 
legfontosabbat, az életét. Ezek a 
hősök napjainkban mégsem kapják 

meg azt a tiszteletet, ami feltétlenül 
jár nekik. Sajnálatos dolog ez, mert 
október 6-a, és november 4-e is 
csak egy közönséges nap, sokan 
már azt sem tudják, hogy mire kel-
lene emlékezni. Akiknek meg ezen 
a végtelenül szomorú helyzeten 
kötelességük lenne, és tudnának is 
változtatni, azok ehelyett inkább 
próbálják maguknak kisajátítani az 
ünnepeket. Emlékszem, 90 előtt 
alig akadt ember, aki akár csak em-
líteni merte 56-ot. Mára meg ezré-
vel vannak 56-os hősök, szabad-
ságharcosok, szellemi örökösök. 
Egymást váltva kitüntetik magu-
kat, teszik ezt abban a tudatban, 
hogy napjainkban november 4-e 
nem  emelkedik ki bármelyik más 
naphoz képest. Akkor pedig mi az 
indoklás, mivel érdemlik ki a meg-
különböztetést, az elismerést? Mit 
tettek azért, hogy méltón emlékez-
zünk? Ez a cselekedetük pedig 
egyáltalán nem a tiszteletről árul-
kodik, sokkal inkább napjaink vég-
telenül elkeserítő közállapotáról. A 
néhai 48-49-es, és az 56-os hősök 
biztosan beérnék a jelen egy olyan 
bátor tettével, ha a mindenki meg-
ismerné a két szabadságharc pon-
tos történetét, és ezen a két napon 
minden magyar együtt emlékezne! 
    Pass Sándor

Átölel a hegy,
elmélyít az út, melyen

önmagadra lelsz.

Herczeg-Vecsei Katalin

FELHÍVÁS
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 15/2010. 
(VIII. 18.) önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről döntött.
Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása céljából 
Tapolca város polgármestere évente egy alkalommal felhívást 
tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:
- a képviselő – testület tagjai,
- a képviselő – testület bizottságai,
- társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények,
- Tapolca város polgárai.
A felhívásra 2018. november 20. napjáig várjuk az indokolással el-
látott javaslatokat, melyeket a képviselő – testület szakbizottságai 
véleményeznek, és javaslatot tesznek a Képviselő – testületnek 
az elismerő cím vagy kitüntetés adományozására.
Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozásának rész-
letes szabályait a 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet tar-
talmazza, mely a www.tapolca.hu honlapon, az Önkormányzat/ 
Döntéshozatal, ülések/ Hatályos rendeletek cím alatt található.
A részletes felhívás elérhető a www.tapolca.hu oldalon, valamint 
megtalálható a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálatán. Információ kérhető a 87/510-126-os telefonszámon.
 Tapolca, 2018. október 18.

                 Dobó Zoltán  polgármester



Földesi József Spartathlonja
A tapolcai Földesi József 
is elrajtolt szeptember vé-
gén a világ egyik legke-
ményebb ultrafutó verse-
nyén, a görögországi 
Spartathlonon. Az Akro-
polisz lábától mindenre el-
szántan indult el, gyűrte a 
kilométereket dacolva vi-
harral, végeláthatatlan 
magasságokba emelkedő 
heggyel, sérüléssel, de az 
időt nem tudta legyőzni.

- Szívem szerint kötelezővé 
tenném, hogy ezt egyszer 
mindenki átélje. Fantaszti-
kus élmény - kezdte Földesi 
a versenyről. Magas szintű, 
példás, precíz szervezés, in-
dulók a világ minden tájáról. 
Az egész a futókról, a fu-
tókért szól. Földesi elmond-
ta, az utazás, az előkészü-
letek rendben zajlottak.
Athénban az Akropolisz lá-
bától rajtolt és indult neki a 
246 kilométeres útnak. Au-
tóval felesége, Mónika, 
Márkus István „Öcsi”, illet-
ve Szekeres Tibor kísérték. 
Nagyon szigorúak voltak a 
pályafelügyelők. Civilben 
figyelték a futók minden lé-
pését, ő is gyűjtött be aka-
ratán kívül „fekete pontot”. 

A frissítőknél a szervezők 
hihetetlenül figyelmesek, 
segítőkészek voltak. Idén 
először az eddig hat időel-
lenőrző pont helyett, mind a 
hetvenöt frissítő és ellenőrző 
ponton a szintidőt is mérték. 
Az út, 60 kilométer viszony-
lag sík terep után végig vál-
tozatos, emelkedőkkel és 
lejtőkkel teli volt. Haladtak 
gyorsforgalmi úton, tenger-

parton, hegyoldalon. Idén, 
eddig soha nem tapasztalt 
kegyetlen időjárást fogtak 
ki. Az eső- és szélvihar fákat 
döntött ki, épületeket ron-
gált meg, törmeléket hordott 
az útra. Volt, hogy térdig érő 
vízben gyalogoltak a ver-
senyzők. Földesi remekül 
vette az akadályokat, azon-
ban egy nem várt combsé-
rülés keresztülhúzta a szá-

mításait. - Addig minden jól 
ment, de aztán éreztem, 
hogy valami baj van a lá-
bammal, fájdalomcsillapító-
val vágtam neki már a hegy-
nek is. Mindenki beszél róla, 
emlegeti, de az tényleg egy 
elképzelhetetlenül magas 
hegy - mesélt a verseny 
egyik legnehezebb szaka-
száról. A hegy lábához már 
sötétedéskor érkezett. Kes-

Október harmadik szom-
batján, Baján tartotta a 
WFC szervezet a K1 ma-
gyar bajnokságot, ahol a 
Tapolcai Muay Thai Gym, 
más néven a TVSE Thai 
box szakosztály mind a 
négy versenyzője érem-
mel tért haza.

A hosszabb kihagyás után 
visszatérő Tóth Zsombor (47 
kg) a tőle megszokott szép 
technikát és bunyót hozta, 
végül a bronzérmet szerezte 
meg. Muzsi Dániel (52 kg) 
az első menetben kivívta 
magának a tiszteletet az erős 
és pontos köríves combosai-
val. A második menetben az 
ellenfél már elég rossz álla-
potban jött vissza a tatamira 
és Dani végül meggyőző fö-
lénnyel jutott a középdön-
tőbe, végül a dobogó harma-
dik fokán zárt. Nagy Imre 
(70 kg) első meccsén nagy 
fölénnyel nyert, és jutott a 
döntőbe, ahol végül extra 
menetet követően egyértel-
műen ő bizonyult erősebb-

nek, megszerezve ezzel az 
országos bajnoki címet. A 
nehézsúlyú Kudomrák Dá-
vidot (106 kg) is ringbe szó-
lították. Hatalmas lendület-

Tapolcai a szkander vb-n
A tapolcai Szánti Imre is 
megmérette magát októ-
ber közepén a törökor-
szági Antalyaban megren-
dezett Szkander Világbaj-
nokságon.

Imre lapunknak elmondta, 
remek volt a verseny és a 
szervezés is, nagyon jól 
érezte magát. Százötven or-
szág közel ezerötszáz indu-
lója szállt versenybe a lege-
lőkelőbb helyekért, minden 
korosztályban. Imre Master 
100 kg kategóriában mérette 

meg magát. Bal kézzel a ti-
zenharmadik, jobb kézzel 
pedig a tizennegyedik he-
lyen zárt. Előbbi helyezésé-
vel önmagát is meglepte, hi-
szen, mint elmondta, inkább 
a jobb kezes összecsapás az 
erőssége. Úgy érzi, egy jó 
hangulatú versenyt és uta-
zást tudhat maga mögött. 
Még ebben a hónapban indul 
a szegedi Szkander Orszá-
gos Bajnokságon, decem-
berben pedig világkupára 
utazik Olaszországba. Utána 
viszont pihenőt tervez.  (me)

tel állt bele a meccsbe, de a 
nem megfelelő erőbeosztás 
miatt kikapott, így bronzé-
remmel térhetett haza. Edző-
jük Szegvári Tamás.       (me)

Négy érem a magyar bajokságról

keny ösvény, katasztrofális 
látási viszonyok, szakadó 
eső és beláthatatlan magas-
ság várta. De túljutott rajta. 
Habár elmondta, itt, egyet-
len egyszer fordult meg a fe-
jében az egész verseny alatt, 
hogy feladja, annyira hihe-
tetlennek érezte, hogy ezt 
teljesíteni lehet. A lankás lej-
tőn aztán már fantasztikus 
érzés volt, hogy legyőzte ezt 
az akadályt is. Ekkor viszont 
már érezte, hogy a sérült lá-
bával kifut az szintidőből. 
Düh, elkeseredettség és szé-
gyen kavargott benne, végül 
29 óra futás után 202 kilo-
méternél véget ért számára a 
verseny. Nem önszántából 
adta fel, ha az idő nem szól 
ellene ő végigmegy az úton. 
Nem volt ezzel egyedül, hi-
szen a magyaroknak, illetve 
az összes indulónak körül-
belül a kétharmada ért csak 
be. 
- Ha tehetem és egészségem 
is engedi, visszamegyek és 
megfogom a célban, Spártá-
ban Leonidász király szob-
rának a lábát. Ha már el-
kezdtem ezt a versenyt, egy-
szer be is fejezem - zárta a 
beszélgetést a tapolcai hosz-
szútávfutó.                    (me)

2018. NOVEMBER 16. SPORT 7TAPOLCAI ÚJSÁG -

Föci egyik legnagyobb álma volt, hogy elinduljon a Spartathlonon. Ha rajta múlik, 
befejezi, amit elkezdett  Fotó: Helyszíni felvétel

A bronzérmes Muzsi Dániel (balról) és az országos 
bajnok Nagy Imre, Szegvári Tamás edzővel 

A tapolcai Szánti Imre is megmérette magát a  szkan-
der világbajnokságon                      Fotó: Helyszíni felvétel
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Jubileumi koncert, koszorúzással
Újabb fergeteges előa-
dással ajándékozta meg 
az ExperiDance társulata 
városunkat, november 11-
én, vasárnap este.

Hamupipőke története nem 
ismeretlen senki számára, 
ugyan rajzfilmet 1950-ben 
készítettek belőle, a mese 
keletkezése a 17. század vé-
gére tehető, mégis minden 
kor számára aktuális üzene-
te: mesehősünknek el kell 
végeznie a házimunkát, szét 
kell válogatnia a magvakat, 
hosszú munka ez, idő kell 
hozzá, de meg lehet oldani, 
mint bármilyen problémát 
az életben, akármilyen lehe-
tetlennek is tűnik. Ezért is 
dolgozták fel már sokan, ké-

A Tapolca VSE természetjáró 
szakosztály november 17-én a 17 
km távú Sátormapuszta- Sátorma-
hegy- Szentbékkálla- Theodora 
tanösvény- Kővágóörs-Balaton-
rendes útvonalon kirándul. Talál-
kozó a tapolcai autóbusz-pálya-
udvaron szombaton reggel 7.35-
kor, a busz 7.45-kor indul. Az uta-
zási költség teljes áron a hazaúttal 
együtt 715 Ft.

Gratulált a TVSE Thai 
boksz szakosztály közel-
múltban elért kiemelkedő 
országos eredményeihez 
a sportolók egyik edzésén 
a város polgármestere.

Dobó Zoltán szerint a legu-
tóbbi országos bajnokságon 
olyan tapolcai eredmények 
születtek, amelyek mellett 
nehéz lenne szó nélkül el-
menni. - Azért jöttem, hogy 
gratuláljak, kifejezzem a vá-
ros köszönetét, hiszen több 
döntőse volt városunk thai 
box szakosztályának egy je-
lentős versenyen, immár ma-
gyar bajnokkal is büszkél-
kedhetünk - indokolta a meg-
különböztetett figyelmet a 

szült belőle opera, balett, já-
tékfilm, vagy éppen musi-
cal, utóbbit láthatta a tapol-
cai közönség vasárnap este. 
Látványos táncegységek, 
szép dalok és zenék, nép-
szerű színészek (többek közt 
Muri Enikő), LED-falakon 
kivetített mesés díszlet jel-
lemezték a produkciót. Mi-
vel családi meseszínházként 
volt meghirdetve, a felnőtte-
ken kívül apróságok lepték 
el a rendezvénycsarnok né-
zőterét. A történet nekik is 
megmutatja: az igazi bol-
dogság nem a külsőségek-
ben keresendő, az önzetlen-
ség és a kedvesség fontosak, 
a szeretet és a szerelem min-
den más felett győzedelmes-
kedik.                                 (sr) 

Hamupipőke Tapolcán járt
Két harminc évvel eze-
lőtti, a Járdányi Pál Zene-
iskola életében igencsak 
jelentős eseményre emlé-
keztek a napokban. Há-
rom évtizede költözhetett 
az akkor szépen felújított 
belvárosi épületbe az in-
tézmény, amely ekkor vet-
te fel Járdányi Pál zene-
szerző, népzenekutató és 
zenepedagógus nevét.

A koncert előtt a zeneiskola 
falán elhelyezett Járdányi 
Pál zeneszerzőt ábrázoló 
dombormű alatt koszorút 
helyezett el a Járdányi csa-
lád, a város képviseletében 
Dobó Zoltán polgármester, a 
zeneiskola nevében Péni Bé-
la igazgató és Kendeh Gusz-
táv nyugalmazott igazgató.
A jubileumi program aztán 
az iskola hangversenyter-
mében folytatódott, ahol a 
résztvevők remek zenei él-
ményben részesülhettek. 
Ünnepi köszöntőt mondott 
Kendeh Gusztáv. Az iskola 
nyugalmazott igazgatója az 
előzményekről is szólt. Mint 
elmondta, 1971-ben indult 
Tapolcán az állami zeneok-
tatás, Borsányi Gábor veze-
tésével. Először a Batsányi 
Gimnázium délután szaba-
don álló termeiben, majd az 

1-es számú Általános Isko-
lában. A létszám folyamatos 
gyarapodása indokolttá tette 
az önálló épület gondolatát. 
- 1986-ban amikor ez az 
épület felszabadult, – mivel 
elkészült az új szakképzési 
központ – kezdődhetett el az 
előkészítés, a tervezés az át-
alakításáról. Végül 17 tan-
termet sikerült kialakítani és 
mellette lehetőség nyílt egy 
zenei könyvár-kottatár léte-
sítésére is. Az épület alatt 
húzódó hajdani borospince a 
hangverseny terem lehető-
ségét biztosította. Azt lehet 
mondani, hogy ideális he-
lyet kapott a zeneoktatás ez-
zel az átalakított és felújított 
épülettel - fogalmazott Ken-
deh Gusztáv. - Itt szeretnék 
30 év után ismételten is kö-
szönetet mondani azoknak, 
akik mindezt lehetővé tet-
ték. A Városi Tanács részé-
ről Baski Sándor elnök urat 

és Pontyos István osztályve-
zető urat szeretném kiemel-
ni. A korábbi igazgató szólt a 
névválasztásról is, amely-
nek köszönhetően 1988. ok-
tóber 21-én, az épület átadá-
sának, felavatásának napján 
a Járdányi családdal együtt 
örülhettek annak, hogy egy 
nagyszerű zeneszerző, nép-
zenekutató és népzene tudós 
nevét viselheti egy magyar 
zeneiskola. Ennek immár 30 
éve. A jubileumi ünnepsé-
gen, hangversenyen szín-
padra lépett dr. Járdányi 
Gergely Liszt-díjas nagybő-
gőművész és dr. Járdányi 
Zsófia hegedűművész vala-
mint gyermekeik, Lukács-
házi György és Lukácsházi 
Pál (zongorán közreműkö-
dött Wehner Krisztina), a Ta-
polcai Protestáns Énekkar 
Haga Kálmán vezényleté-
vel, valamint  a zeneiskola 
tanárai, növendékei.       (szj) 

tapolcai polgármester, aki 
további támogatásáról biz-
tosította a Szegvári Tamás 
irányításával működő  küz-
dősport szakosztályt és  
sportolóit. Mint megtudtuk, 
Baján tartotta a WFC szer-
vezet a K1 magyar bajnok-
ságot, ahol a Tapolcai Muay 
Thai Gym, más néven a 
TVSE Thai box szakosztály 
mind a négy versenyzője 
éremmel tért haza. 
A 70 kilogrammos súlycso-
portban Nagy Imre bajnoki 
címet szerzett, Tóth Zsom-
bor (47kg), Muzsi Dániel 
(52kg) és Kudomrák Dávid 
(106kg) súlycsoportjukban 
bronzérmes helyezést értek 
el.                                        (tl) 
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Énekel a Tapolcai Protestáns Énekkar (balra), jobbra 
a Járdányi család néhány tagja                           Fotó: szj.

Túra

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Burgonya: 190-290 Ft/kg
Sárgarépa: 190 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 220 Ft/kg
Paprika: 339-480 Ft/kg
Paradicsom: 480-680 Ft/kg
Uborka: 540 Ft/kg
Körte: 480 Ft/kg

Heti SÜTI

Fonott kalács

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 
kb. 1 dl tej, 2 dl 30 %-os habtejszín, 
2 dkg élesztő, 6 dkg cukor, fél kk. 
só, 1 tojás
Tetejét lekenni: + 1 tojás
A langyos tejben pici cukorral fel-
futtatjuk az élesztőt, majd a többi 
hozzávalóval nem túl kemény kelt 
tésztát dagasztunk. Letakarva dup-
lájára kelesztjük (ez kb. 40-45 
perc). Ezután 3, 4, vagy 5 részre 
osztjuk, ahány szálból fonni sze-
retnénk. A darabokat gömbölyít-
jük, majd letakarva pihentetjük 10-
15 percig. A cipókból rudakat sod-
runk, és nem túl szorosan megfon-
juk, majd sütőpapírral bélelt tepsi-
re fektetjük. Tetejét a felvert tojás-
sal megkenjük, és 30-35 percig 
kelni hagyjuk. Ezután még egyszer 
lekenjük a tojással, és 170-180 fo-
kos sütőben 35-40 percig sütjük.  
  Dobosné Szabó Márta
  Székesfehérvár

Országos eredmények - Elismerés

www.tapolcaiujsag.hu 

Legendás állatok -
Grindelwald bűntettei – A 
Harry Potter univerzum 
tovább bővül! Egy újabb 
előzménytörténet érkezett 
a mozivászonra: a 2016-
ban bemutatott Legendás 
állatok és megfigyelésük 
folytatásaként. A Volde-
mort előtt időkben, Grin-
delwald volt az egyik leg-
veszélyesebb sötét varázs-
ló. A mozifilmben Grindel-
waldot az ezerarcú Johnny 
Depp alakítja. Minden 
Harry Potter rajongónak 
ajánlom ezt a történetet, 
amelyet a tapolcai mozi 
2D-ben és 3D-ben is vetít 
november 21-éig!      (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Cs. Varga János
Tükörkép 2017 Szilveszter

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...

Az ExperiDance társulata ismét remek produkcióval 
örvendeztette meg a tapolcai közönséget. Hamupipőke 
szerepében Muri Enikő                     Fotó: Szigetvári Réka

Online újságunk
A VOKE emeleti termében Dobó Zoltán gratulál a 
sportolóknak és  edzőiknek                         Fotó: Töreky L.
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