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Pályaválasztás előtt
Jó megélhetést ígérő mesterségek interaktív szakmai napja
Kereskedelmi, iparkama-
rai és agrárkamarai szer-
vezésben,  önkormány-
zati támogatással mutat-
kozhatott be számos 
mesterség, vállalkozás a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokban a Szak-
mavilág elnevezésű pá-
lyaorientációs nap kere-
tében a minap.

A rendezvényre helyből, de 
az ország számos egyéb 
pontjáról, például Herend-
ről, Győrből, Veszprémből 
is érkeztek kis és nagyobb 
vállalkozások, vállalatok, 
hogy népszerűsítsék és ked-
vet csináljanak a felsős di-
ákok pályaválasztásához.   
Többek között hegesztők, 
kertészek, üdítőital-gyártók, 
borászok, mezőgazdasági 
gépészek, virágkötők, ven-
déglátósok, fodrászok, autó-
fényezők, villanyszerelők, 
egészségügyi dolgozók mu-
tatták  meg a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak szak-
májuk szépségeit, szakfogá-
sait, azok elsajátításának, 
tanulásának lehetőségeit. 

Dobó Zoltán polgármester a 
helyszínen elmondta, fon-
tosnak tartotta a város, hogy 
segítse a megyei kereske-
delmi és iparkamara ren-
dezvényét, hiszen a bemu-
tatott kétkezi szakmák a jö-
vő munkavállalói számára 
egyre jobb megélhetést 
nyújtó lehetőségeket jelen-

tenek és a nemzetgazdaság 
számára is fontosak. - Azok 
a szülők, akik minél előbb 
szeretnének szakmát adni a 
fiatalok kezébe és az érdek-
lődő fiatalok itt konkrét 
megoldásokra lelhetnek. A 
Veszprém Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával rég-
óta jó az együttműködésünk, 

a rendszeresen megtartott 
foglalkoztatási fórumokon 
együtt dolgozunk a munka-
erő-elvándorlás ellen, illetve 
a megfelelő munkaerő Ta-
polcára csábítása érdekében 
- emelte ki a polgármester. 
(Folytatás a 2. oldalon „Ki-
emelt feladat a pályaori-
entáció” címmel)              (tl)

Tapolcai diákok Milánóban

25 év a megyei és a helyi sajtóban

A Széchenyi István Baptista 
Középiskolában már szinte 
hagyomány, hogy a tanulók 
közül többen is külföldön 
vesznek részt szakmai gya-
korlaton. Idén a választás 

Olaszországra esett, tizen-
négyen ott kamatoztathatták 
tudásukat, próbálhatták ki 
azt, amit az iskolában tanul-
tak.. (Folyt. a 2. oldalon 
„Élmény...” címmel)        (sr)

„Az én kis naplóm, 25 év a 
sajtóban” címmel mutatta 
be könyvét Szijártó János 
újságíró, a Tapolcai Újság 
főszerkesztője, a Napló 
korábbi munkatársa a vá-
rosi moziban, telt ház 
előtt, az elmúlt hét csü-
törtökön.   

Az én kis naplóm, ahogy azt 
címe is sugallja,  egy szemé-
lyes mű, amely mint egy új-
ságíró élete, pályafutása ál-
talában, szétválaszthatatla-
nul összefonódik azzal a kö-
zösséggel és azokkal a sze-
mélyekkel, akikkel munkája 
során összehoz a sors. Egy 
hírlapíró, negyed évszázad-
nyi idő alatt, 14-15 ezres 
nagyságrendű cikket, írást 
formál meg a klaviatúra írás-
jeleiből és a helyszíneken el-
készített fotóiból.

Amennyiben ezekkel a do-
kumentumokkal  úgy bánik, 
mint más a családi fényké-
peivel, akkor abból egy al-
bum, esetünkben egy közér-
deklődésre számot tartó,  
helytörténeti értékkel bíró 
könyv is születhet. Szijártó 
János negyed évszázada van 
jelen a város és környéke po-
litikai színterein, kulturális 
eseményein, interjúalanyai 

otthonaiban, súlyos balese-
tek helyszínein, volt tehát 
honnan és miből merítenie. 
Könyve bemutatóján, az ol-
vasókon kívül, a szerző kol-
légái, barátai, valamint a 
megye és a város számos is-
mert politikai és közéleti 
szereplői is részt vettek. 
(Folytatás a 2. oldalon „Be-
mutatta könyvét lapunk fő-
szerkesztője” címmel )      (tl)

Emléknap
februárban

A kommunista dikta-
túrák áldozatainak 
emléknapját minden 
év február 25-én tart-
ják. 1947-ben ezen a 
napon, a kommunis-
tákkal szembeni fel-
lépése miatt, a szov-
jet hatóságok letar-
tóztatták, és a Szov-
jetunióba hurcolták 
Kovács Bélát. A Füg-
getlen Kisgazdapárt 
akkori főtitkára nyolc 
évet töltött fogság-
ban, először a Gu-
lagon, majd 1951-től 
az Állambiztonsági 
Minisztérium moszk-
vai központi börtöné-
ben. A politikus letar-
tóztatása az első lé-
pés volt azon az úton, 
amely a totális egy-
párti diktatúra felé ve-
zetett. Körülbelül 100 
millióra teszik a kom-
munizmus áldozatai-
nak számát az egész 
világon. Hazánkban 
is nagyon sok csalá-
dot ért pótolhatatlan 
veszteség, amit soha 
nem szabad elfeledni.

          Szijártó János

Két tanuló, Bicsérdi Sándor és Cserép Dániel rövid 
beszámolót tartott lapunknak         Fotó: Szigetvári Réka

A bemutatott kétkezi szakmák a jövő munkavállalói számára egyre jobb megélhe-
tést nyújtó lehetőségeket jelentenek                                                                           Fotó: tl.

Szijártó János a Városi Moziban rendezett bemutató 
végén dedikálta könyvét                                       Fotó: tl.
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Élmény és tapasztalat
(Folytatás az 1. oldalról)

Napjaink egyik elengedhe-
tetlen készsége a nyelvtu-
dás. Hamarosan már felső-
oktatási intézménybe sem 
nyerhetünk felvételt nyelv-
vizsga nélkül. Emellett más 
kultúrákkal, más népek szo-
kásaival is jó, ha tisztában 
vagyunk. Ezt akkor érhetjük 
el a legkönnyebben, ha - leg-
alábbis egy időre - eluta-
zunk, más országba költö-
zünk. Erre lehetőséget kap-
tak a Széchenyi iskolába já-
ró tanulók, akik az Eras-
mus+ pályázat keretein belül 
három hetet tölthettek el 
Lombardiában. Az intéz-
mény igazgatója, Szollár 
Gyula, valamint kollégája,  
Szipőcs Csabáné tájékoztat-
ta lapunkat a programról. 
Korábban Németország volt 
a fő színtere a gyakorla-
toknak, azonban most lehe-
tőség adódott nyelvterület-
váltásra - tudtuk meg az 
igazgatótól. Az idei pályázat 
újdonsága, hogy már nem 
csak a vendéglátást tanulók, 
hanem az informatikusnak 
készülők is kiutazhattak. 
Szipőcs Csabáné és Hargitai 
Andrea voltak azok a peda-
gógusok, akik elkísérték a 
csapatot. Ugyan eleinte 
adódtak nehézségek, de vé-
gül mindenkinek sikerült be-
illeszkedni, és a munkahe-
lyen is meg voltak velük elé-
gedve olyannyira, hogy va-
lakinek nyári munkát is fel-
ajánlottak. A tennivalók 
mellett pihenésre is jutott 
idő, amikor - főleg hétvé-
genként - kirándultak a kör-

Kiemelt feladat a pályaorientácó

Szollár Gyula igazgató és Szipőcs Csabáné tájékoz-
tatta lapunkat a pályázatról. A program jól sikerült, 
szeretnék folytatni                          Fotó: Szigetvári Réka

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Somogyi Istvánné, a 
Veszprém Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara főtit-
kára érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a kamara 
egyik fontos feldata a pá-
lyaorientációs munka, gyak-
ran járnak ezért az iskolákba 
és szerveznek szakmanép-
szerűsítő rendezvényeket az 
általános iskolák felsősei-
nek. A mesterségeket bemu-

tató szinte állandó „törzsgár-
da” mellett,  a  helyi vállal-
kozások is magukénak érzik 
a célokat, szívesen vesznek 
részt ezeken az eseménye-
ken - mondta. 
Farkasdy Károly, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 
Veszprém megyei igazga-
tója szerint, az agráriumot 
éppen úgy érinti a munka-
erőhiány, mint a többi ága-
zatot, ezért a városban élő  

Fogadóórák a városházán:

- Lévai József alpolgármester
Március 4. 14.00-16.00
- Kozma Henrik Alajos 
alpolgármester
Március 11. 14.00-16.00
- Dobó Zoltán polgármester
Március 18. 14.00-16.00

Bemutatatta 
könyvét lapunk 
főszerkesztője
(Folytatás az 1. oldalról)

A tapolcai újságírót és mű-
vét a személyes köszönet 
hangján elsőként Dobó Zol-
tán polgármester ajánlotta a 
leendő olvasók figyelmébe. 
- A könyvben is olvasható, 
általad írt tudósítások, cik-
kek életünket tükrözik, tra-
gédiáink, közös örömeink 
mind-mind visszaköszön-
nek benne. Szeretném meg-
köszönni, hogy 25 éven ke-
resztül szolgáltad ezt a kö-
zösséget és remélem, hogy 
újabb 25 évig tudsz még írni 
rólunk - fogalmazott.  Szi-
jártó Jánossal később Bar-
ták Péter, a megyei lap ko-
rábbi főszerkesztője és Ko-
vács Melinda, a Tapolca Te-
levízió főszerkesztője be-
szélgetett. Már az eszme-
csere első percétől olyan ne-
héz és néhány mondatban 
aligha kifejthető kérdések, 
témák kerültek elő, mint az 
objektivitásra törekvő, mi-
nőségi újságírás válsága, a 
politikai környezet médiára 
gyakorolt hatása, az online 
újságírás elsöprő erejű elő-
retörése, a sajtóban megje-
lent cikkek és az igazság vi-
szonya. Barták Péter szerint, 
a Szijártó János könyvében 
összegyűjtött cikkek a rend-
szerváltást követő két évti-
zedben születtek, egy olyan 
időszakban, amikor még a 
minőségi újságírásnak tá-
gabb lehetőségei voltak. A 
Napló volt főszerkesztője 
szerint, könyvbemutatón rit-
kán tapasztalható telt ház azt 
bizonyítja, hogy Szijártó Já-
nos munkáját és az általa 
közvetített gondolatokat so-
kan ismerik és értékelik szü-
lővárosában. Maga a szerző 
számos kérdésre válaszolva 
beszélt pályája kezdeteiről, 
(a köszönet hangján) szólt a 
pályafutását segítő szemé-
lyekről, az újságírói munka 
nehézségeiről, örömeiről, 
érdekességeiről, emlékeze-
tes munkáiról. A könyvbe-
mutató különleges színfoltja 
volt az Új Idők együttes köz-
reműködése. Szijártó Já-
nost, mint az említett rock-
zenekar vezetőjét, gitárost, 
énekest is ismerik a város-
ban és környékén.  Együtte-
sével az alkalomból három 
saját dallal örvendezette 
meg a közönséget. „Az én 
kis naplóm - 25 év a sajtó-
ban” című könyv megvásá-
rolható a Tapolcai Újság 
szerkesztőségében.           (tl)
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nyéken, megtekintették a hí-
res milánói dómot, és a vá-
rostól nem messze lévő 
Comói-tavat, valamint nagy 
élményt nyújtott a futball-
meccsen való részvétel is. 
Amikor az iskolában egy 
belső pályázással kiválasz-
tották, hogy kik utazhatnak 
Itáliába, fontos szempont 
volt a szakmai, nyelvi al-
kalmasság, megbízhatóság. 
Az itthoni viszonyokkal 
összevetve a vendéglátás-
ban gyakorlatot szerzők azt 
vették észre, hogy az ola-
szok igen nagy figyelmet 
fordítanak a tisztaságra, 
amelyhez a tanulóknak nem 
volt nehéz igazodni. 
A kiutazók közül Bicsérdi 
Sándor informatikus és Cse-

rép Dániel vendéglátós di-
ákokkal volt alkalmunk ta-
lálkozni, akik a napi nyelvi 
kommunikációról elmond-
ták, hogy a kinti munka 
nyelve az angol volt. Akad-
tak kezdeti nehézségek, hi-
szen nem minden milánói 
munkahelyen beszéltek an-
golul, de végül mindent 
megoldottak. A pályázat si-
kerességét igazolja, hogy a 
két tanuló mindegyike úgy 
gondolja, hogyha újra lesz 
ilyen lehetőség, akkor min-
denképpen megint bele-
vágnak, hiszen szakmailag 
és nyelvtanulás szempont-
jából is hasznos volt az ott 
töltött három hét. Szollár 
Gyula igazgató is úgy véli, 
„Ezt folytatnunk kell!”.   (sr)

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 21.

gyerekeket is  minél korábbi 
életszakaszban meg kell is-
mertetni a mezőgazdaság vi-
lágával, szakmáival. 
- Az agrárium szép, de nehéz 
világ, azért vagyunk itt, 
hogy elvessük azt a bizo-
nyos magot, amelyből ki-
fejlődhet az érdeklődés a 
családi gazdaságok, mező-
gazdasági pályák, lehetősé-
gek irányába - fogalmazott 
az igazgató.                      (tl)

http://www.tapolca.hu


Megújuló kerékpáros hidak
A szezon előtt befejeződnek a munkálatok
FEJLESZTÉS - Megújul-
nak a Szigliget és Bala-
tonederics közötti kerék-
párút patakhídjai. A mun-
kálatok egy-két hete kez-
dődtek és hamarosan be-
fejeződhetnek.

A kerékpárutat használók 
már évek óta kénytelenek 
voltak szembesülni a hidak 
egyre romló állapotával. Az 
érintett önkormányzatok 
javítgatták éveken keresztül 
a párás környezetben vi-
szonylag gyorsan rothadó 
fenyőfa és OSB felépítmé-
nyeket, ám a tartós megol-
dás elmaradt, gyakran kel-
lett lezárni az átkelőket a 
gyakori beszakadás miatt, a 
súlyosabb balesetek elkerü-
lése érdekében. 
Egy tavaly született rendelet 
alapján, a Magyar Közút Zrt. 
üzemeltetésébe kerültek a 
hazai külterületi kerékpár-
utak. A teljes Balatoni Brin-
gakörút (42 települést érint 
és 204 kilométer) felújítása a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházásban va-
lósulhat meg. Korábban ír-
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Egy tavaly született rendelet alapján, a Magyar Közút 
Zrt. üzemeltetésébe kerültek a hazai külterületi kerék-
párutak. Megújulnak a Szigliget és Balatonederics kö-
zötti hidak                                                                    Fotó: tl.

A felhívásra a Tapolcai Bár-
dos Lajos Általános Iskola 
valamennyi tagintézménye, 
a Nagyboldogasszony, vala-
mint a szigligeti, badacsony-
tomaji, monostorapáti és ta-
liándörögdi iskolák is csat-
lakoztak, összesen 162 tanu-
lóval. 
A résztvevők zömét alsós di-
ákok tették ki, a másodiko-
sok 35, a harmadikosok 29, 
míg a negyedikesek 18 da-
rab füzetet adtak le. A felső-
ből 7 füzet érkezett az 5-6. 
évfolyamból, és szintén 7 a 
7-8.-ból. Az olvasópályázat 
„A nagy utazás" címet vi-
selte, ebből kifolyólag a fe-
ladatok is az utazáshoz, köz-
lekedéshez kapcsolódtak. A 
könyvtár feladatának és egy-
ben céljának tekinti az olva-
sás és a könyvtárba járás 
népszerűsítését, élménysze-
rűvé tételét, ezért minden 
évben igyekeznek változa-
tos feladatsorokat összeállí-
tani. A 2. évfolyamon a leg-
több pontot, és ezáltal az el-
ső helyezést Giczi Liána érte 
el, aki a monostorapáti isko-
lából érkezett, őt követte, 
mindössze fél ponttal lema-
radva a Bárdos iskola Hó-

pihék csapata, Nagy Nóra és 
Pintér Virág részvételével, 
és ugyanennyi pontot szer-
zett a Monostorapátit képvi-
selő Széll Dorina. A harma-
dikosok közül a Tóth Tita-
nilla (Cica csapat) bizonyult 
a legügyesebbnek, ő Bada-
csonytomajról érkezett, má-
sodik helyen végzett a ka-
zinczys Schauer Dominik és 
Szabó Dániel, majd a dobo-
gó következő fokára ugyan-
ezt az iskolát képviselve a 
Lego csapat léphetett, Muzsi 
Tamás és Török Gergő Bá-
lint részvételével. A negye-
dik osztályban legtöbb pont-
ja a szigligeti iskolába járó 
Mezey Anna Júliának lett, őt 
követte a taliándörögdi Bu-
da Mihály Gábor, majd a 
Nagyboldogasszony iskolá-
ból Szabó Csenge és Kupi-
czik Bereniké (Cs&B csa-
pat). Az 5-6. évfolyamon el-
ső helyen végeztek a Kalan-
dos utazók, Sabján Szonja és 
Könnyid Nóra a Kazinczy-
ból, szintén ebből az iskolá-
ból ért el második helyezést 
Tóth Kristóf Szabolcs, majd 
harmadik lett a Bárdos is-
kolából a Nyerő páros, Haga 
Bálint és Egerváry Zsombor. 

A „legnagyobbak” közül a 
dobogó legfelső fokára a 
batsányis Czipiri Gergő Ber-
talan lépett, másodikak a 
bárdosos Viráglányok, Var-
ga Júlia és Forika Boglárka 
lettek, harmadikak pedig a 
szintén Bárdos iskolából ér-
kező Titkos fogócska csapat-
nevet viselő Fehér Zita és 
Bognár-Vida Borbála. A 
gyermekkönyvtáros Vasáros 
Ferencné elárulta, az olva-
sópályázathoz kapcsolódó 
vetélkedők időpontjait, és 
azt is, miképpen készülhet-
nek majd a csapatok. A 
legkisebbeknek ajánlott 
gyakorolni a szövegértést, a 
könyvtárhasználatot, vagy, 
hogy milyen módon tudnak 
a polcon könyvet keresni az 
író neve alapján, de szükség 
lesz majd rajzfilm- és vers-
ismeretre is. Előzetes fela-
datként szerepel egy közle-
kedési eszköz megjeleníté-
se, illetve egy olyan mese, 
történet vagy vers keresése, 
amelyben az utazás áll a 
középpontban. Hasonló fela-
datok várják a nagyobbakat, 
és azokat, akik márciustól 
kezdve részt vesznek az olva-
sópályázat vetélkedőin.   (sr)

Hirdetés

- IV. Tapolcai Keresztény Bált rendeznek a Tamási Áron 
Művelődési Központban 2019. március 2-án 19 órakkor. 
Jegyek a katolikus iskolában válthatók.
- Raposka község önkormányzata szeretettel meghív 
mindenkit a Hagyományőrző Télűző Farsangi Rendez-
vényre, melyet 2019. március 2-án 14.30-as kezdettel 
rendeznek a kultúrházban.
- Szigligeten farsangi mulatságot tartanak az általános 
iskolában 2019. március 2-án 20 órakor.
- Lesenceistvándon 2019. március 2-án 20 órától Nőnapi 
batyus Bált tartanak a farsang jegyében a Kultúrházban. 
- 2019. március 3-án tartják városunkban a VIII. Tapolcai 
Téltemetőt. Télbanyaűző maskarádé, fánkfaló, töpör-
tyűsütő és forraltbor főző verseny várja az érdeklődőket.

Rendezvények Tapolcán és környékén

A korábbi évekhez hason-
lóan idén is egész napos 
gyermekprogramokat 
hirdettek a Tapolca Expo 
szervezői.

A március 15. és 17. között 
megrendezésre kerülő ter-
melői és kézműves vásárra 
az egész családot várják a 
Csermák József Rendez-
vénycsarnokba. Idén nem a 
megszokott helyen, a föld-
szinten, hanem a főbejárat 
fölötti emeleti részen rende-
zik be a „gyerekkuckót”. 
- Kettőtől tizenkét éves kor-
ig várjuk a gyermekeket. 
Fontos szempont volt a 
programok összeállításánál, 
hogy a kisebbeket kísérő 
szülők, hozzátartozók se 
unatkozzanak, és az egész 
család számára kellemes, 
közös időtöltést kínáljunk -  
árulta el Zöldy Júlia a gyer-
mekprogramokért felelős 
szervező. Hozzátette, a 
programokat - remek bemu-
tatkozási lehetőségként - he-

lyi és környékbeli közös-
ségekkel együttműködve ál-
lítják össze és koordinálják.
Elsősorban kreatív, kézmű-
ves foglalkozásokról van 
szó, de a hely adottságaihoz 
mérten kisebb mozgásos 
programok, pl. gyerekjóga is 
várja majd a látogatókat. A 
változatos gyermekprogra-
mok egyik fontos célja, hogy 
az együtt, jó hangulatban el-
töltött idő összehozza a 
résztvevőket. Általában na-
ponta két közösség mutatko-
zik be és érkezik tematikus 
programjaival. Az biztos, 
hogy március 15-hez, a ta-
vaszhoz, illetve a húsvéthoz 
kötődően számíthatnak kre-
atív foglalkozásokra. 
A gyermekprogramok az 
expo nyitásával párhuzamo-
san indulnak, és egy ebéd-
szünettel megszakítva, zá-
rásig tartanak. A részletes 
beosztásról, időrendről az 
esemény közösségi oldalán, 
illetve a helyszínen tájé-
kozódhat.                         (me)

Színes gyermekprogramok 
lesznek a Tapolca Expón

Népszerű a könyvtár olvasópályázata

Minden évben színes gyermekprogramokkal várják az 
expóra látogatókat. A családoknak is kellemes időtöl-
tést kínálnak                                                        Fotó: Archív

tuk, a cég a teljes balatoni 
kerékpárút karbantartásához 
mintegy hárommilliárd fo-
rintot kapott a költségve-
tésből.  A remények szerint, 
ezzel megoldódhat egy év-
tizedes probléma, amelyet a 
balatoni kerékpárút hálózat 

„gazdátlansága” okozott és 
az északi parti kerékpáros út 
sok szakaszon tapasztalható 
leromlásához vezetett. Ezút-
tal időben, a kerékpáros sze-
zon megkezdése előtt meg-
történik a féltucatnyi pa-
takhíd újjáépítése.             (tl)



Hirdetés
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A hazai sportért dolgozik
Az ismert sportriporter, 
kommentátor és kommu-
nikációs szakember, Me-
zei Dániel vezette Tapol-
cán a februári Sportgála 
ünnepséget. Lapunknak 
mesélt munkájáról, ahhoz 
fűződő legjelentősebb 
emlékeiről, további tervei-
ről.

- A sport iránti szeretet mo-
tivált pályám kezdetekor. 
Rengeteget jártam meccsek-
re. Focira a főváros egy tá-
volabbi kerületéből Kispest-
re, vízilabdára pedig - mivel 
a közelben laktam - a Kom-
jádi-uszodába. Én magam is 
vízilabdáztam - vallott a 
kezdetekről Mezei Dániel. A 
hazai rádiózás és televí-
ziózás sporttörténetében je-
lentős események köthetőek 
a nevéhez. 1992-ben a Ma-
gyar Rádióban kezdett dol-
gozni, 1993-tól a Duna Te-
levízió sportosztályának 
tagja. 1999-től az MTV-be a 
Telesporthoz szerződött, 
közben 1998 és 2000 között 
a Danubius Rádió sportfő-
szerkesztője. A Magyar Te-
levízióban kommentátor-
ként több kiemelkedő sport-

eseménynél volt jelen. 
2000-től két éven át Forma-
1-es kommentátorként dol-
gozott. Négy olimpiáról 
(Sydney 2000, Athén 2004, 
Peking 2008, London 2012) 
tudósított, közvetített, töb-
bek között a magyar férfi 
vízilabda-válogatott pekingi 
győzelméről is. - Nagyon 
hálás vagyok a szakmám-
nak, mert sokat kaptam a 
magyar és a nemzetközi 
sporttól egyaránt. Rangso-
rolni nem szoktam, de ha az 
emlékek között kutatok, el-
sőre az athéni olimpia jut 

eszembe. Nagyon szeretem 
Görögországot, a görög 
olimpiai gondolatot, az antik 
dolgokat, és az, hogy én ott 
lehettem 2000-ben az athéni 
olimpián, az egy óriási él-
mény volt - válaszolta a 
sportkommentátor arra a 
kérdésünkre, hogy eddigi 
pályafutásából mire emlék-
szik vissza legszívesebben.
Jelentős korszaka volt karri-
erjének, amikor Talmácsi 
Gábort és MotoGP futamait 
a kezdetektől, egészen a 
2007-es világbajnoki cím 
megszerzéséig „kísérte”. 

- Ehhez a szakmához sze-
rencse is kell. Sok függ attól, 
hogy az a sport, amit válasz-
tasz, mennyire sikeres. Ami-
kor felkértek a munkára Tal-
mával, szerettem a technikai 
sportokat, de úgy voltam 
vele, hogy majd meglátjuk. 
Aztán a MotoGP nagyon el-
vitt, a mai napig szeretem, ez 
áll hozzám a legközelebb, 
talán Talma miatt is, mert 
láttam, hogy lesz egy tel-
jesen esélytelen, nagyon te-
hetséges magyar sportoló-
ból sztár. Leginkább ebben a 
sportágban van jelen az em-

A megye legjobbjának vá-
lasztották, mellette hu-
szonöt éves tevékenysé-
gét is elismerték Takács 
Gábor helyi labdarúgó já-
tékvezetőnek.

Az év eleje megtisztelő el-
ismeréseket tartogatott Ta-
kács Gábor labdarúgó játék-
vezetőnek. Ajkán, a megyei 
labdarúgó játékvezetői év-
záró bálon, az ellenőri osz-
tályzatok alapján a 2018. év-
ben Veszprém megye Leg-
jobb játékvezetőjének vá-
lasztották, majd Siófokon, a 
szakmában eltöltött huszon-
öt éves tevékenységének el-
ismeréseként vehetett át dí-
jat a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Játékvezetői Bi-
zottságától.
Gábor lapunkkal megosztot-
ta, úgy érzi, elégedett lehet 
huszonöt év távlatából. Ez a 
szakma sok lemondással jár, 
viszont az új ismeretségek, 
barátságok kárpótolnak 
mindent. Olyan helyekre jut-

hatott el a hosszú évek alatt, 
ahová lehet, hogy magán-
emberként sohasem. Bejár-
ta az egész országot. Számos 
elismerést kapott már mun-
kájáért, ezt a két újabbat is 
nagy megtiszteltetésként él-
te meg. - Mindenképpen kö-
szönet jár a családomnak, il-
letve az asszisztens kollé-
gáknak is. Ez egy igazi csa-
patmunka volt, nélkülük 

Magyar bajnok judósok

A két magyar bajnoki cím 
mellé harmadik és negye-
dik helyezést is hozott ha-
za a Simon Judo Önvé-
delem Szabadidő és Di-
áksport Egyesület a feb-
ruári Budapest 2019 Glo-
bal Grappling Bajnok-
ságról.

A versenyre 55 klub 270 ver-
senyzője 436 nevezést adott 
le. 9 korosztályban, több ka-
tegóriában mérték össze tu-
dásukat a sportolók. A pest-
szentimrei korosztályos 
Magyar Bajnokságon a Si-

mon judósok négy verseny-
zője indult, olyan küzdelem-
ben, amit most próbáltak ki 
először. Gyermek 2 korosz-
tály 50 kg kategóriában 
Keszthelyi Gellért, míg If-
júsági 1 korosztály Kezdő 
50 kg kategóriában Gerics 
Dávid szerzett aranyérmet. 
Ifjúsági 1 korosztály Haladó 
55 kg kategóriában bronzér-
mes Albrecht Martin. Ifjú-
sági 2 korosztály Kezdő 66 
kg kategóriában negyedik 
Szabó Máté. 
Felkészítőik Cseh Angéla és 
Simon Mihály.                 (me)

nem jutottam volna eddig, 
nem jött volna össze ez az 
újabb siker - vallotta a játék-
vezető. 
Hozzátette, ez egy rendkívül 
szép szakma, aki ezt alázat-
tal, becsülettel csinálja, 
egész életében szeretni fog-
ja. Gábor életében meghatá-
rozó a labdarúgás - másfél 
éve tölti be a helyi TIAC 
VSE elnöki tisztségét is.  (m)

Elismerték a játékvezetőt

Mezei Dániel 
február ele-
jén, a helyi 
sport ünne-
pének, a 
Sportgálának 
volt a „show-
vivője”. Hi-
vatásának te-
kinti a ma-
gyar sport 
szolgálatát      

                                                  
  Fotó: Májer E.

Takács Gábor játékvezetői tevékenységét két díjjal is 
elismerték év elején                                     Fotó: Májer Edit

Gerics Dá-
vid arany-
érmet szer-
zett a kor-
osztályos 
Magyar 
Bajnoksá-
gon         

      Fotó:  
      Helyszíni   
      felvétel

ber. Se a rallyban, se a For-
ma-1-ben, gyakorlatilag 
egyik autószériában sincs 
annyira erős szerepe az 
emberi tehetségnek, mint 
ennél. Sokkal több az ember. 
Talma ebben kimagaslóan 
tehetséges volt - emlékezett 
vissza a sportriporter.
Pár éve elvállalta a Testne-
velési Egyetem Marketing 
és PR osztályának vezetői 
pozícióját. Nem tartja magát 
tanárnak, kurzusán szakmá-
jának gyakorlati részét ok-
tatja, ismerteti meg a hall-
gatókkal. Nemrég egy új fel-
kérést fogadott el. Eddigi 
szakmáját, a rádióban, illet-
ve a televízióban is felfüg-
geszti. A kormány nemrégi-
ben létrehozott egy nonpro-
fit kft-t a magyar rendezésű 
kiemelt sportesemények 
szervezésére, melynek veze-
tésére Mezei Dánielt kérték 
fel. Elmondta, egész életé-
ben a sportért dolgozott, úgy 
érzi, azt a bizalmat, amit a 
kormány ad a magyar sport-
nak, azt meg kell szolgálni. 
Ha ebben tud segíteni, akkor 
azt a magyar sportért sze-
retné megtenni. Ezt tekinti 
most hivatásának.           (me)
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Tapolca - helyijáratú autóbusz közlekedés

Fontos! Ez a nyári menetrend, a tanévben aktuális (03.04-től érvényes), új menetrendet előző számunkban közöltük!
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egújabb kori történelmünk Llegsötétebb korszakáról, a 
kommunizmusról, illetve annak 
hazai áldozatairól emlékezünk 
meg minden év február 25-én. 
Nekünk, katonai hagyományőr-
zőknek kiemelt figyelmet kell 
szentelünk azokra a katonákra, 
tisztekre, tiszthelyettesekre és 
honvédekre, akik hősök és mártí-
rok egy személyben. Hősök, 
mert életüket adták a szabad Ma-
gyarországért, és áldozatok, mert 
sokuknak nem adatott meg, hogy 
fegyverrel a kezükben essenek 
el, hanem az elnyomók vesztőhe-
lyein haltak mártírhalált.
Kezdődött a Tanácsköztársaság 
szégyenletes 133 napjával, ami-
kor egy addig soha nem látott, a 
vörös Moszkvából importált 
rémuralom tört az országra. Kun 
Béla, Szamuely Tibor és társai 
ízelítőt adtak a magyaroknak Le-
nin elméletének gyakorlatából. A 
halálvonat és a Lenin-fiúk ter-
rorjának polgári áldozatai mellett 
katonatiszteket is végeztek ki, 
különösen a Ludovikás felkelés 
leverése után.
Ám ez még csak az előjáték volt. 
A második világháború utáni 
(amit a kriptokommunista termi-
nológia még ma is „felszabadu-
lásként” aposztrofál) kommunis-
ta megtorlás első sorban a volt 
katonatisztekre, ludovikásokra, 
csendőrökre sújtott le. Koholt vá-
dak, középkori kegyetlenségű 
kínvallatások, Andrássy út 60., 
deportálás, Recsk, és akasztás az 
állomásai a féktelen terrornak. 
Százakról és ezrekről van szó, 
neves és ismeretlen áldozatokról.    
Bíró J. Árpád, volt csendőr, majd 
később huszártiszt a korszak jel-

képes egyénisége. A négyszeres 
magyar díjlovagló bajnok kihall-
gatás közben vesztette életét, az 
ávós pribékek egyszerűen agyon-
verték, mint annyi más társát. 
Binder Ottó huszártisztet, első 
világháborús hőst, később ve-
zérőrnagyot, ötszörös magyar 
bajnokot (kétszer díjlovaglás-
ban, háromszor díjugratásban), 
olimpikont 61 éves korában tele-
pítették ki, vették el otthonát és 
nyugdíját. Szívbeteg idős ember-
ként segédmunkás lett egy tégla-
gyárban, szívroham végzett vele. 
Másokat kötél általi halálra ítél-
tek és kivégeztek. A formális tár-
gyalások a tömeges jogtiprás 
mintaesetei. Emlékezzünk meg 
azokról is, akiket „csak” dek-
lasszált elemként a börtön után 
életben hagytak, és mélyen ké-
pességük alatti segédmunkára 
kárhoztattak. Gencsy Tibor hu-
szárfőhadnagy, kétszeres gátlo-
vas bajnok, háborús hős szenes-
legényként dolgozott évekig, v. 
Darvas István kitüntetetett m. kir. 
főhadnagy rakodómunkás társa-
ként. Szemere Csaba huszárszá-
zados iszappakoló volt a Lukács 
fürdőben, mellette Kovács Sán-
dor testőr, spanyoliskolás idomár 
nyitogatta a kabinokat. V. Hanthy 
László, a Magyar Királyi Lovas 
Testőrség Spanyol Lovas Iskolá-
ja parancsnoka orosz hadifog-
ságból hazatérve került kitelepí-
tésre. Iby Sándor a Nagyvázso-
nyi Lovasiskola későbbi felvirá-
goztatója még jól járt. Korábbi 
méneskari tisztként csikós lett a 
Hortobágyon, ahol a lovas be-
mutatók alatt derűs jelenet is adó-
dott. Történt ugyanis, hogy egy 
francia csoport idegenvezetője 

egy kifejezést nem tudott lefordí-
tani, mire a délceg csikós lóhát-
ról bemondta a kérdéses szót. A 
vendégek elképedtek a magyar 
csikósok műveltségén, hogy még 
franciául is tudnak…
V. Nagy Kálmán huszárszáza-
dos, 1956-ban Mindszenty her-
cegprímás megmentője is hosszú 
éveket töltött börtönben csakúgy, 
mint v. Tóth Károly bajtársunk, 
aki közel 11 évet töltött rács 
mögött, ő már Kádár alatt. S ha 
már 1956-ról beszélünk, meg 
kell emlékeznünk a kommuniz-
mus egyik legaljasabb korszaká-
ról, a szovjet segítséggel levert 
szabadságharc megtorlásának 
éveiről. Fiatal harcosok, egyete-
misták, munkások, katonák száll-
tak szembe a megszálló világha-
talommal. Csak a hazaáruló 
kommunisták behívására érke-
zett idegen túlerő verte le a hősi-
esen védekező szabadságharco-
sokat, s a megtorlás szinte pél-
dátlan volt. Több száz kivégzés, 
középkori barbárságú halottgya-
lázás, börtön, kínzás jelezte is-
mét az elvtársak tevékenységét. 
Gyakran megvárták, amíg a fi-
atalkorú harcos elérte a 18. évét, s 
így „törvényesen” is kivégezhető 
volt. Mansfeld Péter a módszer 
ikonikus alakja. 
A felsorolt nevek és sorsok csak 
jelképezik azt a rengeteg hőst és 
mártírt, polgárit és katonait, akik 
a kommunizmus áldozatai. Em-
lékezzünk rájuk mi is, katonai 
hagyományőrzők, mert nekik is 
köszönhetjük, hogy ma szabad 
Magyarországon élhetünk. 
Legyenek a példaképeink!
         v. Győrffy-Villám András
         Tapolca, 2019.02.25.

Kedves János!
Szeretettel, szívből gratulálunk 
az „Én kis Naplóm" c. könyv 
megjelenéséhez. A könyv az el-
múlt 25 év, az író személyes em-
lékei, közösségünk objektív 
helytörténeti gyűjteménye is.
Összefoglalja a város főbb ese-
ményein, programjain történte-
ket, azok tudósításait, fotóit. 
Büszkék vagyunk azért is, mert a 
könyv írója, Szijártó János figye-
lemmel kísérte a 25 éves Magyar 
Páneuópa Unió Egyesület Tapol-
cai Szervezetének megalakulá-
sát, s aki jelenleg is segíti, támo-
gatja munkánkat.
Köszönjük a sok segítséget, a ró-
lunk szóló objektív tudósítása-
idat. Köszönjük, hogy helyet 
kaptunk a könyv oldalain, így mi 
is Tapolca történelmének része-
seivé válhattunk.
További munkádhoz sok sikert, 
türelmet, kitartást, magánéleted-
hez sok örömöt, boldogságot 
kívánunk!

„Féltve őrzött álmunk mindig 
visz tovább,
Megtart, mint egy háló, ringat, 
hogyha fáj.
Néha majd az úton zsákutcába 
érsz,
De közben annyi újat átélsz és 
remélsz.”

A fenti néhány sort lejegyezte 
2019. február 24-én Tapolcán a 
Magyar Páneurópa Unió Egye-
sület Tapolcai Szervezetének 
tagjai nevében
               Molnár Erika
                elnök
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Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Febr. 28. - Márc. 6. 
csütörtök – szerda

febr. 28 – márc. 1. csütörtök 
– péntek  16:00   3D 

1400,-Ft
március 4 – 6. hétfő – szerda

március 2 – 3. szombat – 
vasárnap  14:00

 Így neveld a sárkányodat 3  
Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 104 perc

...
március 2 – 3. szombat – 

vasárnap 16:00                                     
1200,-Ft

Bohém Rapszódia    
Színes, szinkronizált angol-

amerikai életrajzi film
Hossz: 130 perc

...
február 28 – március 6. 

csütörtök – szerda 18:15                             
1200,-Ft

Amit nem akarsz tudni a 
szüleidről    

Színes, szinkronizált 
amerikai vígjáték

Hossz: 97 perc
...

február 28 – március 6. 
csütörtök – szerda 20:00                             

1200,-Ft
Boldog halálnapot 2  
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték
Hossz: 100 perc

Fontos! Ez a nyári menetrend, a tanévben aktuális (03.04-től érvényes), új menetrendet előző számunkban közöltük!

BATSÁNYI

Emlékezzünk a magyar hősökre! Egy jól sikerült
könyvbemutató 
margójára 



Molnár Ferenc üvegcipője
SZÍNHÁZ - A Körúti Szín-
ház húszfős színészgár-
dája Galambos Zoltán 
rendezésében elhozta Ta-
polcára „Az Üvegcipő”-t. 
Molnár Ferenc műve a ha-
zai vígjáték irodalom egyik 
legjobbja, méltán aratott 
sikert a Tamási Áron Mű-
velődési Központ közön-
sége előtt is hétfő este.

Egy ismert hazai színházi 
rendező mondta egyszer, 
hogy Molnár Ferenc művei-
ben nincsenek kis szerepek, 
egy-egy szereplő egész 
életet jelenít meg, külön sor-
sot hordoz. Igaz gondolat ez 
Az üvegcipő esetében is. Az 
öregedő Sipos műbútorasz-
talos (Kautzky Armand), az 
őt rajongásig szerető, Irma 
nevű cselédlány (Karaiva-
nov Lilla), az asztalossal 
szeretetlen párt alkotó pan-
ziótulajdonos Adél (Mérai 
Katalin) és annak szeretője a 
fiatal ékszerész Császár úr 
(Oroszi Tamás) szerelmi vi-
szonyai a beteljesületlen vá-
gyakat és az egymás iránti 
közömbös életet példázzák. 
A főszereplők a kor társadal-
mának elvárásai, kényelmi 
és anyagi szempontjai és a 

szív azokkal ellentétes pa-
rancsának malmai között őr-
lődnek. Egyfajta „romanti-
kus felnőttmese ez, amely a 
boldogság kereséséről szól” 
- írják a műről a színházi 
ajánlók. A hazai irodalmat 
jól ismerők tudják, hogy 
Molnár Ferenc számos mű-
ve önéletrajzi ihletésű. Ilyen 
Az üvegcipő is. Molnár 
több, mint tíz évig élt együtt, 
méghozzá meglehetősen vi-
haros kapcsolatban a kor 

nagy dívájával Fedák Sári-
val. Kettejük viszonyának 
az vetett véget, hogy Molnár 
megismerte Darvas Lilit, az 
akkor még csak húszéves 
kezdő szinésznőt. A köztük 
lévő nagy korkülönbség és a 
kor társadalmi, erkölcsi  el-
várásai miatt, a fiatal szí-
nésznő kezdetben nem vi-
szonozta az író közeledését. 
Ekkor írta meg Molnár Az 
üvegcipőt, a fiatal cseléd-
lány történetét, aki belesze-

ret az idősödő asztalosba. 
Érdekesség, hogy az 1924-
es ősbemutatón Darvas Lili 
játszotta Irma szerepét, a fi-
atal nő lett Molnár Ferenc 
harmadik felesége. A Körúti 
Színház tapolcai vendégjá-
téka az írói szándék szerint, 
szórakoztató, elgondolkozta-
tó, nevettető, édes és keserű 
volt egyszerre. Kautzky Ar-
mand alakítása, hangorgánu-
ma pedig különleges karak-
tert adott az előadásnak.   (tl) 

Elkészítés: A vajat a liszttel el-
morzsoljuk, és a többi hozzávaló-
val gyorsan összegyúrjuk. Lisz-
tezett deszkán 2 részre osztjuk, 
majd lisztezett tepsi hátán 180-200 
fokon, 3-4 perc alatt világosra 
sütjük a két lapot. Kisülés után az 
egyik lapot - tetszés szerinti 
méretre - felkockázzuk.
A vajat a porcukorral és vaníliás 
cukorral habosra keverjük, majd 
hozzáadjuk a kihűlt pudingos 
krémhez, és simára keverjük.
A krémet, majd a tejszínhabot is 
egyenletesen rákenjük az egész 
lapra, ezután rátesszük az előre 
felkockázott lapokat.
Hűtőben néhány órát (esetleg 
egész éjszakát) állni hagyjuk, majd 
tetejét porcukorral meghintve 
tálaljuk.

   Dobosné Szabó Márta
     Székesfehérvár
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Kautzky Armand és Karaivanov Lilla Sipos Lajos és Irma szerepében a múlt hét-
fői tapolcai előadáson a Tamási Áron Művelődési Központban            Fotó: Töreky L.

Piaci információk

Árak a tapolcai piacról:
Tojás: 45-50 Ft/db
Sárgarépa: 200-360 Ft/kg
Zeller: 400 Ft/kg
Vöröshagyma: 300 Ft/kg
Paprika: 1100-1580 Ft/kg
Paradicsom: 830 Ft/kg
Uborka: 760 Ft/kg
Körte: 598 Ft/kg
Dió: 3200 Ft/kg
Narancs: 340 Ft/kg
Mandarin: 480 Ft/kg

Heti SÜTI

Felhő krémes

Hozzávalók a tésztához: 25 dkg 
liszt, 5 dkg vaj vagy margarin, 10 
dkg porcukor, 1 tojás, 1 kk. 
szódabikarbóna, 1 ek. méz, kevés 
rum , szükség esetén 1 ek. tejföl
A krémhez: Egy csomag Dr. 
Oetker házi krémes krémpor, (en-
nek hiányában 2 cs. pudingporból 
3 tojás sárgájával főzött vaníliás 
krém) 800 ml tej, 20 dkg vaj vagy 
margarin, 15 dkg porcukor, 2 cs. 
vaníliás cukor
A tetejére: Kb. 4 dl keményre vert 
tejszín vagy cukrászhab

Amit nem akarsz tudni a 
szüleidről – Sok mindent 
tudnak a gyerekek a szüle-
ikről. De vajon a szülőknek 
is lehetnek titkai? Ebben a 
vígjátékban van bőven! 
Frank (Alec Baldwin) és 
Nancy (Salma Hayek) egy-
szem lánya egyetemre 
ment, ők pedig próbálják 
fenntartani a kényelmes, 
gazdagnak tűnő kertvárosi 
életüket. Azonban kiderül 
róluk, hogy anyagi helyze-
tük közel sem olyan fényes, 
mint a lakó körülményeik. 
De vajon hogyan fogják 
folytatni az életüket pénz 
nélkül? Ki tudnak találni 
valami stratégiát? Minder-
re fényt deríthet az, aki el-
látogat a tapolcai moziba 
március 6-áig!           (szv)      

FILMAJÁNLÓ

Hirdetés

A TVSE természetjáró szak-
osztály márciusi túráihoz is 
lehet csatlakozni. Másodi-
kán a  Noszlop- Kupi-erdő- 
Pápakovácsi, 14-16-ig a 
DDK túra útvonalán, 23-án a  
Sármellék- Zalavár- Bala-
tonhídvég, 28-án a Kovácsi-
hegy, Bazalt utca, míg 30-án 
a Sümeg- Darvastói lefejtett 
bauxitlencse- Nyirád útvo-
nalon kirándulnak.         (me)

Túra

Hirdetés

Szijártó János újságíró

AZ ÉN KIS NAPLÓM
(25 év a sajtóban)

című könyve
a Tapolcai Újság 

szerkesztőségében (8300 
Tapolca, Deák F. utca 21.

Tel: 06 87/ 412-289) 
megvásárolható.

Igény esetén dedikálva!

Már kapható!


