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Választott Tapolca
Az eddigi polgármester és csapata „mindent vitt” vasárnap
Dobó Zoltán, az eddigi 
polgármester nyerte a vá-
lasztást Tapolcán, aki a 
szavaztok 68,24 százalé-
kát szerezte meg. Ezzel 
együtt jelölő szervezete, 
az Egységben Tapolczá-
ért  Egyesület  mind a 
nyolc körzetben győzel-
met aratott. A képviselő-
testület 3 listás helyén a 
Fidesz-KDNP jelöltjei osz-
toznak.

A végleges adatok kihirdeté-
séig ugyan apróbb változá-
sok még előfordulhatnak a 
százalékok megoszlásában, 
de ez már nem módosíthat az

eredményen. Tapolcán a 
névjegyzékben lévő válasz-
tópolgárok száma 12.979, 
közülük 7486-an mentek el 
vasárnap voksolni. Ez több, 
mint 57 százalékos részvéte-
li arány. Az érvénytelen, le-
bélyegzett szavazólapok 

száma 112. Dobó Zoltánnak 
két kihívója volt, közülük 
Bognár Róbert, a Fidesz-
KDNP, Szeretem a Városom 
Egyesület polgármesterje-
löltje kapott több voksot, őt 
1824-en (24,74%) látták 
volna szívesen a polgármes-

teri székben. A másik jelölt, 
a város korábbi alpolgár-
mestere, Lévai József, füg-
getlenként mérette meg ma-
gát, s végül 518 (7,02%) sza-
vaztot szerzett. 
A képviselői mandátumokra 
három szervezet 22 jelöltje, 

valamint 2 független jelölt 
jelentkezett, közülük nyol-
can egyéni képviselői, hár-
man listás mandátumot sze-
reztek a tapolcai önkor-
mányzati testületben. (Foly-
tatás a 2. oldalon „Össze-
állt...” címmel)                (szj)

Az anyatej a legjobb a babának

Négy kórus találkozása

Az anyatejes táplálás világ-
napját ünnepelte anyukák és 
babáik részvételével a város 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézetének vé-
dőnői szolgálata a Tamási 
Áron Művelődési Központ-
ban. Az eseményre érkező 
kisgyermekes anyukákat, a 
védőnői szolgálat munkatár-
sait, továbbá Sikos Ritát, az 

alapellátás vezetőjét Bogdán 
Viktória köszöntötte. A vé-
dőnő elmondta, az anyatejes 
táplálás világnapját ország-
szerte megünnepli a szakma, 
ahogy Tapolcán is évtizedes 
hagyomány, hogy felhívják 
a családok figyelmét a szop-
tatás jótékony hatásaira. 
(Folyt. az 5. oldalon „Indul 
a...” címmel)                      (tl)

Zengett az énekszó a Ta-
mási Áron Művelődési 
Központ színháztermé-
ben szombaton délután. 
Négy kórus találkozott, s 
mutatkozott be egymás-
nak, illetve a közönség-
nek. A színvonalas műsor-
nak köszönhetően mind-
végig remek hangulat kí-
sérte a rendezvényt.

A megjelenteket előbb Bar-
czáné Tóth Boglárka, a mű-
velődési központ vezetője 
köszöntötte, majd Dobó Zol-
tán polgármester állt a mik-
rofon mögé. Mindketten 
szóltak a zenei kultúra, a ha-
gyományok őrzése fontossá-
gáról, amely átörökíti azt a 
tapasztalatot, tudást, ame-
lyet a mai nemzedék is az 
elődöktől kapott. Az együt-

teseket Kovács Melinda 
konferálta fel, elsőként a há-
zigazda, Tapolcai Kamara-
kórus lépett színpadra. 
Mint elhangzott, a Tapolcai 
Kamarakórus 1991-ben ala-

kult a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskolához kötődő volt 
tanítványokból, szülőkből, 
pedagógusokból. (Folytatás 
a 2. oldalon „Zengett az 
ének...” címmel)              (szj)

A tisztább
levegőért
Kínában tisztulni kez-
dett a városok levegő-
je az elektromos au-
tók terjedésének kö-
szönhetően, olvasha-
tó több hírportákon is, 
amelyek abban a 
megközelítésben fog-
lalkoznak a témával, 
hogy az állami támo-
gatásoknak köszön-
hetően rohamosan 
gyorsult az átállás az 
elektromos járművek-
re. Üröm az öröm-
ben, hogy a támoga-
tásokat a jövő évben 
várhatóan megszün-
tetik, ami egyben a 
kedvező folyamatot is 
visszafordíthatja. Ha 
a használt akkumulá-
torok kezelésétől, biz-
tonságos elhelyezé-
sétől most eltekintek, 
akkor tény, hogy ér-
demes lenne állami, 
európai szinten is eb-
be az irányba elindul-
ni. Mert, amíg 15-20 
millió forintnál kez-
dődnek az árak, addig 
hazánkban nagy tö-
megével nem fognak 
elterjedni a Teslák.
          Szijártó János

Tóth-Rompos Patrícia zeneiskolai tanár a Ringató 
módszer szerint foglalkozott a kicsikkel               Fotó: tl.

Nyert az Egységben Tapolczáért Egyesület polgármester-jelöltje, Dobó Zoltán, a 
csoport képviselő-jelöltjei szintén. Körzetek szerint növekvő sorrendben: Horváth 
Gábor, Tölgyes Zsolt, Pass Sándor, Takács Gábor, dr. Décsey Sándor, Buzás Gyula, 
Puskás Ákos, Tóth Bálint                                                                                           Fotó: szj.

A Tapolcai Kamarkórus a Tamási Áron Művelődési 
Központ színpadán, a Viva la Musica kórustalálkozó 
alkalmából                                                      Fotó: Szijártó J.

Magas volt 
a részvételi 
arány
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Összeállt a 12 fős testület
(Folytatás az 1. oldalról)
AKTUÁLIS - Dr. Áder Já-
nos köztársasági elnök a 
helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 
választását 2019. október 
13. napjára tűzte ki. Ta-
polcán is sokan éltek a le-
hetőséggel, s járultak va-
sárnap az urnákhoz.

A Dobó Zoltán vezetésével 
az önkormányzati választás-
ra létrehozott szervezet, az  
Egységben Tapolczáért 
Egyesület is jól szerepelt, 
mind a nyolc körzetet maga-
san hozták a jelöltek. Hor-
váth Gábor 52,65, Tölgyes 
Zsolt 56,11, Pass Sándor 
69,26, Takács Gábor 61,32, 
dr. Décsey Sándor 68,27, 
Buzás Gyula 70,28, Puskás 
Ákos 69,23, Tóth Bálint 

Dobó Zoltán vasárnap a szavazókörben. 2014 után 
ismét elnyerte a polgármesteri címet              Fotó: szj.
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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.

Állatorvosi ügyeleti rend      
19-20. szombat-vasárnap 
Dr. Ruzsa György 70/4138505
23. szerda 
Dr. Ásványi Tamás 20/9217372
26-27. szombat-vasárnap 
Dr. Szabó Béla 20/4752965
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20 
között,  kizárólag sürgősségi, életveszély 
elhárítása céljából vehető igénybe. 

Felhívom Tapolca város lakos-
ságának figyelmét, hogy a kerti 
hulladék ártalmatlanítására, 
égetésére vonatkozó legfonto-
sabb rendelkezések a követke-
zők:
Az ártalmatlanítás történhet a 
szervezett szemétszállítás ke-
retében történő elszállítással is. 
A közszolgáltatás keretében el-
szállított kerti hulladék csak 
engedéllyel rendelkező keze-
lőnek adható át. Az NHSZ Ta-
polca Nonprofit Kft. 2016. 
szeptember 1-vel megkezdte a 
zöldhulladék begyűjtését. A 
kerti hulladékot kizárólag tisz-
tán, mindenféle ipari szennye-
ződéstől mentesen, a nyitvatar-
tási idő alatt vihetik be a tár-
saság Hulladékgyűjtő udvará-
ba (8308 Zalahaláp, 010/42 
hrsz, Regionális Hulladékkeze-
lő Központ mellett található), 
ahol azt az alábbiak szerint ve-
szik át: 
- A kerti hulladékot külön térí-
tési díj nélkül veszi át a köz-
szolgáltató, amennyiben az lát-
hatóan egy háztartásban ke-
letkezett, nem haladja meg az 
egy utánfutónyi mennyiséget 
és származási helyét lakcím-
kártyával igazolják.
- A kerti hulladékot térítési díj-
fizetés ellenében veszi át a köz-
szolgáltató, amennyiben látha-

tóan több háztartásban keletke-
zett, meghaladja az egy utánfu-
tónyi mennyiséget (pl. teher-
autóval szállítják vagy több 
fordulónyi mennyiségű) és 
háztartásonként elkülönített 
igazolása nem lehetséges (pl. 
társasházak esetében).
- Közületek kerti hulladékát 
csak térítési díjfizetés ellené-
ben veszi át a közszolgáltató.

A Hulladékgyűjtő udvar nyit-
vatartása: Hétfőtől – Péntekig: 
7:00-től – 15:00-ig.

A lehullott falevelek össze-
gyűjtésekor, fűnyíráskor is fon-
tos, hogy odafigyeljünk a kör-
nyezettudatosságra, és a zöld-
hulladék-gyűjtést válasszuk! 
Ugyanis az így begyűjtésre ke-
rülő zöldhulladék, komposztá-
lás után újra visszakerül a ter-
mészetes körforgásba.
A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás végzésének felté-
teleiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet 4 §. (7) 
pontja alapján: 
„Ha a zöldhulladékot házi vagy 
közösségi komposztálás útján 
nem komposztálják, vagy a 
zöldhulladék szabványos gyűj-
tőedényzetben vagy hulladék-
gyűjtő zsákban történő gyűjté-
sének feltételeit a közszolgál-

67,65 százalékos arányban 
szereztek többséget saját 
körzetükben. 
A képviselő-testület 3 kom-
penzációs listás helyét a Fi-
desz-KDNP,  Szeretem a 
Városom Egyesület jelöltjei 
foglalhatják el, így Bognár 
Róbert, Mezőssy Zoltán és 
Máté Sándorné vehet részt 
az önkormányzati munká-
ban az elkövetkező öt évben. 
A hat képviselő-jelöltet, de 
polgármesterjelöltet nem in-
dító Mi Hazánk Mozgalom 
Tapolcán nem kapott annyi 
szavazatot, hogy a kompen-
zációs listáról bejusson a 
képviselő-testületbe.
Eszerint a 12 fős grémium-
ban 9:3 arányú többséggel 
rendelkezik, s vezetheti a 
várost Dobó Zoltán és szer-
vezete.                              (szj)

tató a közszolgáltatási területen 
nem biztosítja, a zöldhulladé-
kot - a (8) bekezdés szerinti 
fenyőfa hulladék kivételével - a 
vegyes hulladék céljára szol-
gáló gyűjtőedényben kell gyűj-
teni. Az elkülönítetten gyűjtött 
papír-, fém-, üveg- és műanyag 
hulladékot tartalmazó gyűjtő-
edényben zöldhulladékot elhe-
lyezni nem lehet.”
A környezetvédelem helyi sza-
bályairól szóló 22/2011. (XII. 
12.) önkormányzati rendelet 3. 
§-a szerint az avar és kerti 
hulladék égetésének legfon-
tosabb szabályai a következők:
A kerti hulladék égetése 18. 
életévét betöltött cselekvőké-
pes személy által, vagy felü-
gyelete mellett végezhető a ha-
tályos Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban foglaltak betar-
tásával. Tilos az égetés a ható-
ságilag elrendelt általános tűz-
gyújtási tilalom és a füstköd-
riadó időtartama alatt.
Kerti hulladékot a város belte-
rületén az alábbiak szerint lehet 
égetni:
a)  június 1. és október 14. kö-
zötti időszakban szerda és pén-
teki napokon 8 és 18 óra között,
b) október 15. és december 15. 
közötti időszakban hétköznap 9 
és 17 óra között,
c) február 15. és március 31. 

közötti időszakban hétköznap 9 
és 17 óra között,
d) április 1. és május 31. közötti 
időszakban hétköznap 9 és 20 
óra között, 
e) az b) és d) pontokban foglalt 
időszakokban szombatonként 
9 és 15 óra között 
Avart és kerti hulladékot ma-
gánszemélyek csak saját telkü-
kön égethetnek. 
Tilos az égetés az egyházi és 
vallási rendeltetésű ingatlanok 
100 méteres körzetében az egy-
házi szertartások, rendezvé-
nyek ideje alatt.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy aki a rendeletben 
meghatározottakat, mint a kö-
zösségi együttélés alapvető 
szabályait megszegi vagy meg-
sérti, így betartását elmulasztja, 
legfeljebb 150.000 forintos 
közigazgatási bírsággal sújt-
ható. 
Tűzgyújtási tilalom időszaká-
ban irányított égetés nem enge-
délyezhető!
Az észlelt tüzet késedelem nél-
kül a 105-ös vagy a 112-es (in-
gyenes) segélyhívó számon je-
lezni kell a tűzoltóságnak!

Tapolca, 2019. október 07.

          Dobó Zoltán
          polgármester sk.

Komposztálási és égetési felhívás

http://www.tapolca.hu


Viva la Musica a tiszta hangok jegyében

Idén bővítette a tapolcai Egész-
ségfejlesztési Iroda a szolgál-
tatásait. A kismamákat, a babá-
kat és a tiniket is várják moz-
gásprogramjaikra.
A programokon a részvétel elő-
zetes bejelentkezéshez és EFI 
kártyához kötött, mely ingye-
nesen kérhető az irodában. 
FelkéSzülés - nyolc alkalmas 
ingyenes szülésre felkészítő 
foglalkozás kismamáknak 
keddenként 17.30-tól Fekete 
Eszterrel (30/500-9908) az 
Egészségfejlesztési Irodában 
(Tapolca, Fő tér 1. mozi bejá-
ratával átellenben). Az egy órás 
találkozók során, a nyolc al-
kalom alatt szó lesz többek kö-
zött a magzat méhen belüli 
fejlődéséről, a várandósság 
alatt elvégzendő vizsgálatok-
ról, a várandósság anatómiai és 
élettani jellemzőiről, ezen idő-
szak testi, lelki változásairól, a 
kismama életmódjáról, a kis-
mama tornáról, továbbá a szü-
lés élettani folyamatáról, a szü-
lés megindulásának jeleiről, a 
Rooming-in rendszerről, val-
amint a kórházi csomag, ke-
lengye összeállításáról. Beszél-
getni fognak az anyatejes táplá-
lás előnyeiről, a szoptatásról, 
az újszülött fogadásáról, a 
gyermekágyas időszakról, il-
letve a testvérféltékenységről. 
A hölgyek tájékoztatást kap-
hatnak a mosható pelenkákról, 
a hordozókendők használatá-

főnként 10.00 órától, 3 hónapos 
kortól 3 éves korig a Jelenlét 
Jógaterembe (Tapolca, Hősök 
tere 8. - régi halbolt). A baba-
mama jóga segít a baba és az 
anya egymásra hangolódásá-
ban, a köztük lévő kötelék erő-
sítésében, a szülés utáni rege-
nerálódásban és a természetes 
stressz oldásban. Az egy órás 
foglalkozások alkalmával a rá-
hangolódás után baba masz-
százs, az anyukák átmozgatása, 
bemelegítése következik, majd 
a közös, játékos gyakorlatok. A 
találkozókat relaxáció és lég-
zésfigyelés zárja.
12-20 éves korig várja Farkas – 
Serger Zsuzsanna (70/427-
4347) péntekenként 15.00 
órától az érdeklődőket az egy 
órás Tini jógára, a Jelenlét 
Jógaterembe. A tini jógaórák 
inkább hasonlítanak egy fel-
nőtt, dinamikus stílusú jóga-
órára, a fiatalok sajátos igé-
nyeihez igazítva. Egy oldott 
hangulatú beszélgetés, zene és 
dinamikus jóga kombinációja. 
Jótékony hatásai között sze-
repel a helyes testtartás és he-
lyes légzés elsajátítása, a fi-
gyelem, koncentráció és me-
mória fejlesztése, a stressz ol-
dása, a mozgáskoordináció fej-
lesztése, az optimális testsúly 
elérése, a teljes ellazulás képes-
sége, a jobb és pihentetőbb al-
vás elérése, valamint az érzel-
mi intelligencia fejlesztése.  (x)
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A kismamákat, a babákat és a tiniket is várja az EFI

A TAO pályázatokhoz 
kapcsolódóan idén is vár-
ja a Tapolca VSE és a 
TIAC VSE a felajánláso-
kat.

Valamennyi társasági adót 
fizető magyar vállalkozás 
támogathatja a látvány-
sportágakat, Tapolcán a 
TVSE-hez kapcsolódóan a 
kézilabdát és a kosárlabdát, 
a TIAC VSE-hez kötődően 
pedig a labdarúgást. 
- A korábbi évekhez hason-
lóan április végéig benyúj-
tottuk a TAO pályázatokat, 
mind a kézilabda mind a ko-
sárlabda sportágak tekinte-
tében. Mind a kettő pályá-
zatunkat elfogadták. Mivel 
érvényes határozatunk van, 
gyűjthetjük a támogatáso-
kat. Ennek az a menete, 
hogy egyrészt a TVSE ke-
resi meg a társasági adó fi-
zetésére kötelezett vállalko-
zásokat, cégeket, másrészt 
várjuk, azon cégek jelentke-
zését és felajánlásait, akik-
kel közösen együtt tudunk 
működni és tenni a tapolcai 
fiatalokért, az utánpótlás ne-

velésért - tudtuk meg Puskás 
Ákostól, a Tapolca Városi 
Sportegyesület elnökhelyet-
tesétől.
A TAO támogatásokhoz és a 
két egyesülethez kötődően 
számos sikeres pályázat va-
lósult már meg a városban. A 
leglátványosabbak talán az 
épületkorszerűsítések vol-
tak. 
A szülői munkaközösség és 
az önkormányzat további 

hozzájárulásával megújul-
tak a Bárdos, a Batsányi, 
valamint a Kazinczy iskolák 
tornatermei, illetve az első 
két intézmény öltözői. Je-
lentős újításokat értek már el 
a Csermák József Rendez-
vénycsarnokban, illetve a 
Városi Sport – és Szabadidő 
Centrumban, továbbá fél-
automata defibrillátorokat, 
valamint kisbuszokat is vá-
sároltak.                           (me)

Puskás Ákos, a TVSE elnökhelyettese a Batsányi tag-
intézmény felújított tornatermében tájékoztatta la-
punkat                                                                         Fotó: me

Hirdetés

nak lehetőségéről, valamint a 
társas támogatás jelentőségéről 
a szülés-születés idején. Az 
utolsó alkalommal szóba fog 
kerülni a homeopátia, a fitote-
rápia szerepe a szülésre, szop-
tatásra való felkészülésben, va-
lamint a lelki ráhangolódás 
fontossága is. Igény esetén szü-
lőszoba látogatás is beiktat-
ható.
Tizenöt alkalmas Kismama pi-
lates szerdánként 17.30-tól a 
Városi Sport – és Szabadidő 
Centrum 1. emeleti kistermé-
ben, Fekete Eszterrel (30/500-
9908). A foglalkozásokon  va-
ló részvétel feltétele orvosi 
igazolás, hogy a várandós 
kismama részt vehet a tornán a 
tizenkettedik hét után. A fog-
lalkozás felkészíti a szervezetet 

a szülésre, illetve az egész vá-
randósság ideje alatt segít meg-
őrizni a testi, lelki egyensúlyt. 
A pilates gyakorlásával többek 
között megerősíthető a hát 
izomzata, illetve a gát körüli 
izomzat. A gyakorlatok kíméle-
tesen erősítik és nyújtják az 
egész testet, miközben a helye-
sen végzett légző gyakorlatok 
elősegítik az izmok ellazulását, 
illetve növelik a tüdő kapaci-
tását, amely a vajúdás alatt is 
hasznos lehet. A pilates torna 
számos más kedvező hatással is 
bír a várandósság alatt, mint 
például csökkenti a vizesedést 
és a visszerek kialakulásának 
esélyét.
Baba-mama jógára várja az 
érdeklődőket Farkas- Serger 
Zsuzsanna (70/427-4347), hét-

Zengett az ének 
a Tamásiban

A tini jógaórák inkább hasonlítanak egy felnőtt, dina-
mikus stílusú jógaórára, a fiatalok sajátos igényeihez 
igazítva                                                            Fotó: Archív

Várják a felajánlásokat

(Folytatás az 1. oldalról)
A négy kórus részvételével 
megrendezett Viva la Musi-
ca találkozón elsőként a há-
zigazda, Tapolcai Kamara-
kórus lépett a színpadra.
Repertoárjukban a gregori-
ántól kezdve a különböző 
korok értékes egyházi és vi-
lági alkotásai is megtalálha-
tók. Fontos feladatuknak 
tartják - hangzott el a bemu-
tatkozó szövegben - a ko-
dályi örökség ápolását, a 
magyar kórusmuzsika nép-
szerűsítését. Rendszeresen 
részt vesznek a KÓTA által 
szervezett országos minősí-
tő koncerteken. Ez év júni-
usában a Keszthelyi Dal-
ünnepen Gála kórus minő-
sítést kaptak. Az együttes je-
lenleg a Tamási Áron Mű-
velődési Központ művészeti 
csoportja, vezetőjük a meg-
alakulás óta Török Attiláné 
karnagy, a mostani rendez-
vény főszervezője. A kama-
rakórus bemutatott reperto-

árjában Handel, Regnart, 
Schumann és Bárdos Lajos 
művek hangzottak el, zon-
gorán Egyedné Somogyi 
Hajnalka kísért. 
A folytatásban fellépett a 
Cantabile Vegyeskar, Ajka 
város legfiatalabb kórusa, 
amely 2014 februárjában 
alakult Eisennágel Erika ve-
zetésével. Láthatta, hallhatta 
a közönség a Paukovics 
László zenetanár, karnagy 
vezetésével működő sümegi 
Szegedi Róza Nőikart, majd 
a kaposvári CapPuccini Kó-
rust, amely Szili Zoltán kar-
nagy irányításával mutatko-
zott be egy szépen össze-
állított, hatásos műsorral. A 
kaposváriak az előző évben 
a KÓTA minősítő hangver-
senyén kamarakórus kate-
góriában fesztiválkórus mi-
nősítést értek el.
A rendezvény, ahogy az egy 
kórustalálkozón lenni szo-
kott, ezúttal is közös ének-
léssel zárult.                     (szj)
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Szánti Imre, országos és 
nemzetközi szinteken is 
sikeres szkander ver-
senyző célja az eredmé-
nyesség mellett a sportág 
népszerűsítése. A kezde-
tekről, versenyekről és 
személyes élményekről 
beszélgettünk.   

- A szkander egy ősi sport, 
sokan karbirkózás néven is 
ismerik. A köztudatban úgy 
terjedt el, hogy ez egy „kocs-
mai sport”, pedig teljesen 
más egy versenyasztalon, 
meghatározott szabályok 
között szkanderezni – kezd-
te az alapok tisztázásával 
Imre. – Nagyon sok versenyt 
tartanak kisebb települése-
ken is, úgynevezett toborzó-
versenyeket, de országos és 
nemzetközi szinteken is 
egyre népszerűbb a sportág. 
Már Tapolcán is rendeztünk 
versenyeket. Célunk első-
sorban a toborzás volt. Már 
vagyunk páran a környéken, 
akik komolyabban, jó ideje 
foglalkoznak a sportággal és 
szívesen várjuk a „tanítvá-
nyokat”. Én is segítek a fel-
készülésben egy ígéretes fi-
atalnak – tette hozzá.
Elmondta, egész életét vé-
gigkísérte a szkander. Már 
általános iskolában, szüne-
tekben is jól szerepelt, majd 
későbbi tanulmányai alatt is 
rendszeresen megmérkő-
zött, akkor már kisebb verse-
nyeken, illetve szabadidejé-
ben, bálokban, kocsmákban 
is. Fiatalon is indult verse-

nyeken, de – elmondása sze-
rint – akkor még nem értett 
hozzá, teljesen más techni-
kával játszott. Volt néhány 
meghatározó mérföldköve 
pályafutásának, amelyekre 
ma is tisztán emlékszik. 
Ilyen pillanat volt, amikor 
egy balatonedericsi verse-
nyen, tizennégy évesként ő 
volt a legfiatalabb a csapat-
ban, még tisztázatlan volt 
előtte a szabályrendszer, 
mégis a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Visszaem-
lékezett arra is, amikor ti-
zenhat évesen egy fővárosi 
vízilabdázó sportolóval mé-
rette magát, és le is győzte. 
Ezek, és még sok más él-
mény motiválta, hogy ko-
molyabban kezdjen foglal-
kozni a szkanderrel. Úgy 
gondolja, az lett volna az 
igazi, ha húsz évesen elkezdi 
a komoly felkészülést és 
versenyzést, de az élet végül 
nem így alakult. 
Nagyjából hét éve kezdte 
újra a versenyzést, és az óta 
folyamatosan megméreti 
magát, jönnek az érmek, he-
lyezések. Ebből az időszak-
ból is vannak meghatározó 
élményei. A kezdetekkor el-
ment első országos verse-
nyére, Fülöpszállásra, ami 
végül nem úgy alakult, aho-
gyan várta. Világossá vált 
számára, hogy ha komolyan 
szeretne ebben a sportágban 
sikereket elérni, az edzésen 
túl sokkal több mindennel 
kell foglalkozni. Elkezdte 
tanulni a szabályrendszert, a 

technikát, a szkandert, an-
nak minden velejárójával 
együtt. Elmondta, ez egy 
technikai sportág, amit vi-
szont csak akkor tud a gya-
korlatban is kivitelezni, 
használni, ha már felépítette 
az izomzatát.
Vallja, nagyon fontos az ed-
zés. Heti öt napot edz – há-
rom társával - teremben, uj-
jakra, csuklóra, mindenre, 
ami alkarra megy, illetve 
még bicepszre, vállra, hátra 
és mellre, hiszen az egész 
felsőtestet használják szkan-
derezés közben. Imre külön 
megköszönte a Tapolca 
Sportház támogatását, hi-
szen a társaikkal évek óta in-
gyen edzhetnek a sportköz-
pontban. Heti egy nap asz-
talnál edzenek csapatával, a 
Dóró Team-mel, a névadó 
Dóró Zsolttal, Imre egykori 
mentorával, aki felkarolta és 
elindította a versenyek vilá-
gában.
Versenyekről, eredmények-
ről is kérdeztük Imrét. Meg-
tudtuk, több évnek is el kel-

lett telnie, míg a sikerhez 
szükséges izomzatát felépí-
tette, saját technikáját kiala-
kította. Elmondta, jobb kéz-
zel erősebb, de az elmúlt 
időszakban a bal kéz is hozta 
a győzelmeket. Kitért arra is, 
hogy mind hazai, mind nem-
zetközi versenyeken külön-
böző súly-, illetve korosztá-
lyi kategóriák vannak, de ne-
ki sikerült a legjobbak közé 
küzdenie magát. Az orszá-
gos bajnokságokon rendre 
az aranyérmet hozza haza, 
de a hazai, illetve külföldi 
világkupákat is a dobogó 
felső fokain zárja. Pár éve, 
Bulgáriában mindkét kéz-
zel, illetve idén Görögor-
szágban jobb kézzel is a ki-
lencedik helyen zárt az Eu-
rópa- bajnokságon. A közel-
múltban, Budapesten rende-
zett világbajnokságot a ti-
zenegyedik helyen zárta.
Teljesítményét, eredményeit 
az idei Sportgála – városi 
sportdíj átadó ünnepségen is 
elismerték, Hoppá – kategó-
riában díjazták. Elmondta, 

nagyon jó érzés volt, hogy 
felfigyeltek rá, illetve a 
sportágra, sőt, ezzel még 
népszerűsítették is ezt a 
mozgásformát, több ember-
hez eljutott a híre. Hozzá-
tette, egyre többen gratulál-
nak neki idegenek, megis-
merik az utcán. Mindez re-
méli, hogy a szkandert is ki-
csit közelebb hozza az em-
berekhez, hiszen nagyon 
fontosnak tartja annak nép-
szerűsítését. Megtudtuk, ez 
egy bárki számára elérhető 
sportág. Vannak bizonyos 
adottságok, például a tenyér 
mérete, ami előnyt jelent, de 
szerencsére többféle súlyka-
tegóriák vannak, így min-
denki megtalálhatja a neki 
valót. Inkább az akaratot, és 
a kitartást emelte ki, azt, 
hogy ki mennyire türelem-
mel építi fel magát. Az ed-
zéseknek otthon is neki lehet 
állni, valamint eszközöket is 
lehet barkácsolni a felkészü-
léshez. Mindez nem igényel 
nagy anyagi ráfordítást. 
Kérdeztük terveiről is. - Ver-
senyzek, ameddig az egész-
ségem, erőm bírja. Szeren-
csére a családomtól is min-
den támogatást megkapok. 
Szeretnék az utánpótlással is 
foglalkozni, átadni a tudást, 
így népszerűsíteni a szkan-
dert, hogy minél szélesebb 
körben elterjedjen. Jó volna, 
ha lenne annyi fiatal érdek-
lődő, hogy Tapolcán is ösz-
szejöjjön egy szkanderes 
csapat, helyi egyesület, 
szakosztály - árulta el.    (me)

Szánti Imre Sportgála díjával és az olaszországi világku-
pa érmével. Otthon kislánya őrzi trófeáit    Fotó: Májer E.
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Parti az idősek otthonában
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Kedves aján-
dékok az in-
tézmény ve-
zetőitől, dol-
gozóitól a 
gondozottak
nak. Képün-
kön Sikos 
Rita igazgató 
és az ajándé-
kozás pilla-
nata   Fotó: tl.

Jótékony 
célú futás

Indul a Baba-Mama Klub

Megünnepelték a 
szüretet Zalahalápon

A korábbi évek hagyomá-
nyát követve, idén is szü-
reti felvonulást tartottak 
Zalahalápon. A hagyo-
mányőrző eseményen és 
a hozzá kapcsolódó szí-
nes, szabadtéri progra-
mokon több százan vettek 
részt szeptember utolsó 
szombatján.

A falu közösségi háza mel-
lett, a Park utcában gyüle-
keztek a résztvevők, hogy 
pontban 15 órakor elindul-
hasson a szüreti szőlőha-
ranggal és a település nevét 
hirdető táblával vonulókkal 
az élen a vidám menet. Trak-
torokon és pótkocsikon, lo-
vakon, gyalogosan, régi tűz-
oltó autókon, de szinte min-
den számbavehető, kereke-
ken guruló eszközön halápi, 
sáskai családokat, rokoni, ba-
ráti társaságokat lehetett lát-
ni, a jó hangulat szinte ta-
pintható volt. A Park, a Bé-
ke, az Ady, a Szegfű, a Vad-
virág, a Tavasz, az Alkot-
mány és a Jókai utcát érintő 

útvonalon kedves házigaz-
dák kínálták a felvonulókat, 
de többek között a helyi óvo-
dások és  Zalahaláp nyugdí-
jasok klubjának népdalos és 
népi hagyományőrző pro-
dukciói is élményszerűvé 
tették az utat. A szüreti fel-
vonulás befejeződése azon-
ban nem jelentette a rendez-
vény végét, hiszen a közös-
ségi ház szabadtéri színpa-
dán és a mellette lévő park-
ban folytatódott a borozás, a 
falatozás, a mindenkinek já-
ró ingyenes vacsora elfo-
gyasztása és természetesen a 
kulturális, hagyonmányőrző 
és szórakoztató programok 
sora is. Hagyományosan 
műsort adott a Sáskai Dal-
kör, a Kacagó óvoda, Lázár 
István citeraművész, a Zala-
halápi Nyugdíjas Klub. A 
Tapolcai Musical Színpad 
csapata a Borban az igazság 
című tematikus előadását 
hozta el Halápra, míg a Ma-
tyi és a Hegedűs a mulatós 
zenéjével aratott sikert az 
idei szüreti ünnepen.         (tl)

A szőlőharang és a Zalahaláp nevét hordozó tábla a 
szüreti program két elmaradhatatlan kelléke     Fotó: tl.

Fehér bot napi ünnepség
Bűnmegelőzési tanácsokat is hallhattak

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és 
gyászhirdetések

Hirdetés

iránt magába foglalja sze-
retetünket, elfogadásunkat 
és támogatásunkat egyaránt- 
fogalmazott Sikos Rita, aki 
egy kedves és tanulságos 
történettel világított rá arra, 
hogy a ma idősei milyen 
döbbenetesen felgyorsult 
technikai és társadalmi vál-
tozásokkel szembesülve él-
ték meg az elmúlt fél év-
századot. A köszöntőt köve-
tően, Sikos Rita, Szabó Ágo-
ta és Végh Jenőné szociális 
gondozó apró ajándékokat 
adtak át a szépkorúaknak, 

majd a rendezvény minden-
ki által nagyon várt, szóra-
kozató része következett. 
Ugyanis közkívánatra idén a 
város népszerű zenésze, 
Domján Tamás hozta el szá-
mukra fiatalságuk legszebb, 
leghangulatosabb örökzöld 
slágereit, de eljöttek a térség 
nyugdíjas érdekvédelmi 
szervezetének tagjai, veze-
tői is, hogy bátorító jelenlé-
tükkel és süteményeikkel 
hozzájáruljanak az intéz-
mény gondozottjainak fel-
hőtlen szórakozásához.    (tl)

Hagyományaihoz híven, 
az Idősek Világnapja al-
kalmából süteményes, 
élőzenés, táncos partit 
szervezett gondozottjai 
részére az alapellátási in-
tézet Szent István utcai 
idősek napközi otthona a 
hét első napján.

Az intézmény jelenleg vala-
mivel több mint harminc re-
gisztrált taggal rendelkezik, 
közülük sokan eljöttek a ki-
fejezetten jó hangulatú ese-
ményre. A jelenlévőket Sza-
bó Ágota, a nappali ellátás 
vezetője köszöntötte, majd 
Sikos Rita, a Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási 
Intézet igazgatója mondott 
ünnepi köszöntőt. Az igaz-
gatóasszony szerint, min-
denkinek tudnia kell, hogy 
amit az ember az élete során 
elért, azt nem kizárólag ön-
magának, hanem szüleinek 
és nagyszüleinek is köszön-
heti. - Tiszteletünk önök 

(Folytatás az 1. oldalról)
A megjelent anyukák meg-
tudhatták azt is, hogy indul 
Tapolcán a népszerű Baba-
Mama Klub, ahol október 
24-én Balázsné Kiss Éva jó-
voltából kézműves foglalko-
zás is vár a résztvevőkre. 
A rövid bevezetőt követő-
en, Rompos Patrícia zeneis-
kolai tanár vezetésével a ba-
bák és anyukáik  Ringató ze-
nés foglalkozáson vettek 
részt, később apró ajándékot 
is átvehettek a védőnőktől.
Megtudtuk, a szakemberek 
világszerte egyetértenek, 
hogy az anyatej tökéletes 
táplálék a kicsiknek, segíti a 
babát a későbbi elhízás, ma-

gas vérnyomás és koleszte-
rinszint megelőzésében, va-
lamint csökkenti a cukorbe-
tegség és a leukémiás meg-
betegedés kialakulásának 
kockázatát. Minden más táp-
lálékféleségnél jobban hasz-
nosul a csecsemő szerveze-
tében, például élő immun-
anyagokat tartalmaz, ame-
lyek aszerint változnak, 
hogy az anya környezetében 
milyen kórokozók és 
fertőzések fordulnak elő. Ha 
például az édesanya náthás 
lesz, az ellenanyagok meg-
jelennek a tejben is, ezért a 
kisbaba vagy el sem kapja, 
vagy enyhébb formában vé-
szeli át a betegséget.          (tl)

.

A tapolcai Szász Márton 
Általános Iskola is tá-
mogatottja volt a Bada-
csonyban megrendezett 
Dűlőre futunk elnevezést 
viselő jótékonysági ren-
dezvénynek.

Több százan álltak rajthoz, 
amatőrök, sportkedvelők és 
versenyszerűek futók, hogy 
a hobbijukat egy nemes cél-
lal, mégpedig az adakozás-
sal kössék össze. A nevezési 
díjakból befolyt összegből 
ugyanis a FODISZ szerve-
zete révén a Szász Márton 
Iskola is támogatást kap a 
Fogyatékkal Élők Veszprém 
Megyei Sportegyesületén 
(FVSE) belül.  Az adomány-
ról szóló oklevelet a jó han-
gulatú futás végén Toponáry 
Gábor, a FODISZ ügyveze-
tő elnöke, és Kiss Katalin 
FVSE elnök vették át.      (sr)

A Vakok és Gyengénlátók 
Szövetségének Vesz-
prém Megyei Egyesület 
tapolcai kistérségi cso-
portjának vezetősége, 
tagjai és meghívott ven-
dégeik együtt ünnepelték 
meg a Fehér bot napját a 
polgármesteri hivatalban.  

Az esemény nyitó részében, 
a Kazinczy általános iskolai 
tagintézmény diákjainak 
szép verses-dalos műsorát 
követően, Gábor Istvánné, a 
csoport helyi vezetője kö-
szöntötte a térség megjelent 
látássérültjeit, továbbá az 
önkormányzat, a látszerész 
szakma és a rendőrség kép-
viselőit. Elsőként Szabó Ri-
chárd tapolcai optikus, üz-
lettulajdonos kapott szót, aki  
a gyengénlátó sorstársakat 
és a kistérség diákságát is 
érintő akcióról számolt be. A 

rendőrség részéről Orbánné 
Juhász Kinga megelőzési 
főelőadó, majd Lóránd 
György tapolcai rendőrkapi-
tány is a látássérülteket és az 
egyedül élő nyugdíjasokat 
különösen veszélyeztető al-
kalmi és besurranásos tol-
vajok, továbbá a trükkös 
csalók módszereiről és a 
megelőzés módjairól tartott 
előadást. A bűnmegelőzési 
tanácsokat követően Gábor 
Istvánné megköszönte a ta-
polcai önkormányzatnak, 
személy szerint pedig Dobó 
Zoltán polgármesternek az 
elmúlt öt évben nyújtott 
anyagi és erkölcsi  támoga-
tást. A polgármester biztosí-
totta a jelenlévőket, hogy a 
támogatás a jövőben sem 
marad el, a kirándulásokhoz 
és a működéshez továbbra is 
megkapja a segítséget a civil 
szervezet.                           (tl)
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„A kőnek lelke van; azért, hogy azt megismerjük, sokat kell tennünk”
(Részlet az Új Tapolcai Újságban 
2014 októberében megjelent be-
szélgetésből)
Mostani interjúalanyom, Gelen-
csér Ferenc kőfaragó mester sok 
bánatot és könnycseppet látott már 
életében. Sokan imádkoztak már 
azok előtt az útszéli keresztek előtt, 
amelyeket Ő készített, vagy újított 
fel. A harctereken temetetlenül ma-
radt, jeltelen sírokba temetett kato-
nák nevét már sokszor véste már-
ványba. Bronzba öntött, vagy ba-
zaltból, terméskőből készült mun-
káival nemcsak Tapolcán, de szerte 
az országban találkozunk.
- Teljesen véletlenül lettem kőfara-
gó. Balatonfűzfőn tanultam ve-
gyésznek, de beteg lettem és ott 
kellett hagynom. Utána a tapolcai 
gimnáziumba jártam, de azt is ott 
hagytam. Megjelent az újságban 
egy hirdetés, hogy egy tapolcai kő-
faragó jól rajzoló gyereket keres 
tanulónak. Jelentkeztem és rám 
esett a választása.
- Hol tanulta ezt a mesterséget?
- Tapolcán, a Pintér Lajos bácsinál. 
Ő volt az első mesterem. Amikor 
felszabadultam, még néhány évig 
nála maradtam, aztán másokhoz 
mentem dolgozni. 1979-től va-
gyok önálló vállalkozó.
- Van, aki úgy alkot, hogy papírra 
veti a gondolatát, míg más hang-
szert szólaltat meg, vagy éppen le-
festi, ami benne, vagy a külvilág-
ban van. A kőfaragó, mint ahogy a 
neve is mutatja – és Ön is mondta – 
a követ „szólítja meg”. Könnyen 
megadja magát?
- Nem. Én mindig azt szoktam 
mondani, hogy a kőnek lelke van; 
azért, hogy azt megismerjük, sokat 
kell tennünk. Meg kell érintenünk, 
hízelegni kell neki, hogy megadja 
magát, engedje, hogy dolgozzunk 
vele.
- Melyik kő adja meg magát ne-
hezen?
- Az, amelyiknél nem tudom, hogy 
mit akarok. Amikor kínlódva dol-
gozik az ember. Akkor nagyon ne-
héz. De amikor látom, hogy abból a 
kőből mit lehetne kihozni, látom 
azt, hogy mire képes, akkor már 
tudom, hogy eljött a mi közös 
időnk.
- Megsimogatja és az „beszélni 
kezd”?
- Rengeteg ilyen volt már. Volt 
olyan, hogy hónapokig csak el-

mentem a megmunkálásra váró kő 
mellett, majd egy kicsit megsimo-
gattam, szóltam hozzá. Aztán egy-
szer csak megjött a szikra, és azt 
mondta a kő: na, most már kezdd 
el. Sőt, mutatta is magát: szedd le 
rólam a felesleget. És lassan-lassan 
az addig teljesen amorf terméskő-
ből létrejött az, amit mind a ketten 
akartunk. Ez nagyon jó dolog.
- Mondjon rá egy példát!
- Most készítettünk Zalahalápon 
egy szökőkutat. A kő, amelyből ké-
szült, nem volt különleges első lá-
tásra, sőt, repedt, „lázas” és stikkes 
volt. Aztán megmutatta magát. 
Gyönyörű lett. A nemzeti trikolór 
világítja meg a tetejét. Ez olyan 
élmény, mint amikor a Himnusz 
hangjaira megborsódzik az ember 
háta. Amikor ránéz valaki, arra 
gondol, hogy büszke magyarok va-
gyunk. De sajnos volt olyan idő, 
amikor szégyellni kellett a magyar-
ságunkat. 
- Illyés Gyula mondta egyhelyütt, 
hogy ne azzal dicsekedj öcsém, 
hogy honnan jöttél, merre tartasz. 
Azt mondd meg, hogy könnybe 
lábad-e a szemed, ha nemzeti 
imánkat, a Himnuszt hallod. Ha 
igen, akkor mellettem a helyed.
- Ez valóban így van. Megértem 
azokat a sportolókat, akiknek 
könny szökik a szemükbe, amikor 
az eredményhirdetésnél felhúzzák 
a piros-fehér-zöld lobogót, amikor 
felcsendül a Himnusz. Ez egy fan-
tasztikus dolog. Ott, Zalahalápon 
átéltem ezt. Nem adatik ez meg 
mindenkinek. Az is csodálatos 
volt, hogy dr. Németh Lajosnak, a 

Tapolcáról indult sebész főorvos-
nak a kezét megmintáztam és 
bronzból kiöntötték. Amikor a vá-
rosi ünnepségen, mint Tapolca 
tiszteletbeli polgárának átadták, 
akkor Lajos sírni kezdett. A felnőtt 
emberek a lelkükből sírnak, nem 
azért, mert ráütöttek az ujjukra. Az 
nem érdekes. Amikor belülről jön, 
az az igazi.
- Ez lehet a munka szeretete is. 
Khalil Gilram írja a Próféta című 
művében: „...amíg munkálkodtok, 
igazán szeretitek az életet. És az 
életet munkálkodással szeretni azt 
jelenti, hogy meghitt ismerősötök 
az élet legbensőbb titka... A munka 
a láthatóvá tett szeretet.”
- Ezt tapasztaltam én is. Ha leülök 
egy olyan székre, amelyet a mester 
vidáman, nótázva készített, akkor 
azon jól esik megpihenni. A mi 
munkánkban is így van ez. A kő 
csak akkor adja meg magát, ha 
szeretettel dolgoznak rajta. A mai 
modern gépek már sok mindent el 
tudnak készíteni, szinte nincs 
semmilyen akadály előttük. De az 
igazi az, ha a mester kezében van a 
„titok”.
- Erre én, az írogató ember azt 
szoktam mondani, hogy a fejből a 
kézhez a szíven, a lelken keresztül 
vezet az út.
- Így érzem én is. Ha nincs meg ez a 
kapcsolat, akkor csak kínlódás, 
szenvedés az egész. Volt ilyenben 
is részem. Egy barokk drapériát 
kellett egy kőre ráfaragnom. Két 
hétig azzal álmodtam. Felébred-
tem, lerajzoltam, de csak nem akart 
összejönni, nem tudtam kifaragni. 

2019. október 12-én, szombaton a diszeli temetőben kísérték utolsó 
útjára Gelencsér Ferenc kőfaragó mestert. Egy öt évvel ezelőtti, 
vele készült írással emlékezünk rá                                   Fotó: Archív

Hihetetlen volt. Mérges voltam. 
Aztán szóltam a Jóistenhez: se-
gíthetnél, látod, mennyit kínló-
dom. Képzelje el: kimentem a mű-
helyből, megittam egy kávét, majd 
amikor visszamentem, ott volt 
előttem a megoldás. Két óra alatt 
kifaragtam azt, amin addig két hé-
tig kínlódtam. A Jóisten megsegí-
tett.
- Ebből az esetből most az is kide-
rült, hogy nemcsak a szeretet, a kő 
iránti alázat és tisztelet kell ahhoz, 
hogy egy-egy mű elkészüljön, 
hanem a Jóisten segítsége is.
- Ez így van. Nagyon sok útszéli 
keresztet készítek és újítok fel 
régieket is. Soha nem állok neki 
úgy keresztet készíteni, hogy ne 
mondjak el egy imát. Egyedül nem 
megy. Szükség van a segítségre 
odaföntről. Kell, hogy a Jóisten 
engedélyt adjon, hogy azt mondja, 
eljött az idő, elkezdheted a munkát. 
Én ebben hiszek. Sokszor voltam 
már halálközeli állapotban, de a 
Jóisten mindig azt mondta nekem, 
hogy öreg, még nem jött el a te 
időd, neked még dolgod van a 
Földön.
- Akkor azt is mondhatom, hogy 
sorsfeladatként kapta, hogy kőfa-
ragó legyen.
- Igen. Annak érzem és így is te-
szem a dolgom. Különösen akkor 
érzem ezt, amikor hősi emlékmű-
veket készítek. Az édesapám is 
megjárta az orosz frontot. Ő azért 
jöhetett haza, mert volt valaki, aki 
fölfogta előtte a golyót. Egy em-
bernek meg kellett halnia azért, 
hogy mi újra magunkhoz ölel-
hessük. Nekem pedig az a köteles-
ségem, hogy azoknak a nevét be-
véssem a kőbe, akik a háborúk ál-
dozatai lettek és jelöletlen sírban 
fekszenek valahol a volt harctere-
ken. Ők igazából akkor vannak 
csak eltemetve, amikor a nevüket 
felvéssük az emlékműre. A hoz-
zátartozóik lelkében akkor lesz bé-
ke, amikor látják a szerettük nevét 
a márványba vésve. Gondoljon be-
le, milyen érzés nekem, a „kűfa-
ragónak”, amikor egy idős néni, 
aki két bottal tud csak járni, 
odamegy a kőhöz és megcsókolja a 
fia, a férje, vagy az apja bevésett 
nevét. Ennél nagyobb köszönet 
nem kell. Ilyenkor a Jóistennek is 
köszönetet mondok, mert egyedül 
nem tudtam volna elkészíteni az 

emlékművet. Az édesapám is kő-
bányában dolgozott. A kő nagyon 
sok embernek adott kenyeret a mi 
vidékünkön. Ha azokból a kövek-
ből dolgozom, amelyek itt terem-
nek, akkor azt érzem, hogy valahol 
a szüleink, az édesapáink lelke is 
ott van ezekben. Csodálatos és 
szinte megmagyarázhatatlan érzés 
az is, amikor látom, hogy az előtt a 
kereszt előtt térdel valaki és imád-
kozik, amelyet én készítettem, 
vagy újítottam fel. De itt van a ta-
polcai Katonai Emlékpark is, 
amelynek a második világháborús 
bazaltköveit én faragtam ki. Ami-
kor még csak készült, akkor két 
amerikai veterán katona is jelezte, 
hogy eljön az avatásra, de mire 
ment a meghívó, addigra az egyik 
meghalt. A másikkal, aki itt volt 
Tapolcán, azóta is levelezek. Sőt, 
már a családját is elhozta hozzánk. 
A legnagyobb fizetség a mun-
kámért az volt, amikor ennek a ve-
terán amerikai katonának a köny-
nyei hullottak, amikor meglátta 
azoknak a bajtársainak a nevét, 
amelyeket én véstem a kőbe. Azóta 
is levetítik otthon, Kaliforniában 
azt a filmet, ami az emlékmű avatá-
sán készült. Fantasztikus érzés, 
hogy a diszeli „kűfaragót” ott is 
emlegetik.
- Ha most újra a keresztúthoz ér-
kezhetne, merre indulna? A kőfara-
gó mesterséget választaná ismét?
- Azt hiszem, hogy ugyanezen az 
úton indulnék el. Nem azért, mert 
ilyenkor ezt „illik” mondani. Le-
hettem volna épületszobrász, hív-
tak Pestre is, de nem mentem. Jól 
döntöttem. Megbecsülik a mun-
kám, gyermekeim, unokáim van-
nak. Nekem ezek nagyon fontosak. 
Amikor elkészülök egy munkával, 
elmegyek tőle 15-20 méterre, hogy 
megnézzem. Majd feltekintek az 
égre, köszönetet mondok a Jó-
istennek és képzeletben megvere-
getem a magam vállát is, hogy ezt a 
feladatot megint jól oldottuk meg.
- Akkor kerek ez a világ?
- Nekem legalábbis nagyon az. Ezt 
a szakmát az édesapám biztatására 
választottam. Nagyon sok mindent 
köszönhetek a kőfaragó szakmá-
nak. Sok embert láttam sírni, és azt 
gondolom, hogy a könnycsepp ra-
gyogóbb minden gyémántnál. És 
ez az én igazi fizetségem.
                    N. Horváth Erzsébet

A résztvevők Szigligeten jártak            Fotó: Helyszíni felvétel

2019. október 04-én 23 tanuló és 3 
kísérő pedagógus látogatott el a 
Balaton-felvidékre Erdélyből, 
hogy találkozhassanak az anyaor-
szági magyar diáktársaikkal. A 
Járd végig! projekt határon túli 
felső tagozatos tanulókat támogat 
abban, hogy tanulmányi kirándulá-
sok keretében személyes tapaszta-
latokat szerezzenek Magyarorszá-
gon, építsék a magyar-magyar kap-
csolatokat. Így jutott el Szigligetre 
két erdélyi iskola kis csoportja a 
szilágysági Ippről és Szilágyba-
gosról. A Szigligeti Általános Isko-
la, mint fogadóintézmény egész 
napos programmal várta a diáko-
kat. 
Balassa Balázs polgármester és 
Dömötöri Józsefné intézményve-
zető köszöntő szavai után a két in-
tézmény diákjai mutatták be isko-
láikat, majd Szilaj Rezső múzeum-
pedagógus előadását hallhatta a 

közönség a XVI-XVII. századi 
végvári harcokról és vitézi min-
dennapokról. Az iskola bejárása és 
a szeretetlakoma után a helyi táj-
házat látogatták meg a diákok, ahol 
Balassa Dániel, a szigligeti vár ka-
pitánya a település történetét mu-
tatta be a népi élet jellegzetes lakó- 
és gazdasági épületein, használati 
tárgyain keresztül. A festői panorá-
mát nyújtó Medosz Hotel látta sze-
retettel vendégül ebédre az erdélyi 
diákokat. Köszönjük Papp Tímea 
szállodaigazgatónak! 
A délután folyamán a Tapolcai-ta-
vasbarlang Látogatóközpontba 
látogattak el, ahol interaktív kiál-
lítás, tárlatvezetés, ismeretterjesz-
tő film megtekintése, majd csóna-
kázás színesítette az amúgy is ese-
ménydús napot. A projekt kereté-
ben vendégeink Veszprémmel, Ti-
hany látnivalóival és a sümegi vár-
ral is megismerkedhettek. 

Határtalanul Magyarországon - Erdélyi diákok a szigligeti iskolában

Köszönet a Határtalanul! program 
megálmodóinak és kivitelezőinek, 
akik a projekt által többezer  hatá-
rainkon túl élő magyar diákot aján-

dékoztak már meg maradandó ma-
gyarországi élményekkel!

                      Bányai Barbara

www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaiujsag.hu www.tapolcaiujsag.hu 



A fiatal thai bokszos első 
világbajnokságán versenyzett
A TVSE Thai boksz szak-
osztály, azaz a Tapolcai 
Muay Thai GYM ifjú har-
cosa, Muzsi Dániel is 
részt vett a magyar ifjúsá-
gi válogatottal, szeptem-
ber 28-a és október 6-a 
között, a törökországi An-
talyában megrendezett 
IFMA Utánpótlás és Ju-
nior Világbajnokságon.

Ez volt Dániel első világver-
senye, ahol érdemi helyezést 
ugyan nem ért el, viszont 
rengeteg hasznos tapaszta-
lattal, élménnyel tért haza, 
melyet a jövőben kamatoz-
tatni is szeretne. Hazauta-
zása másnapján beszélget-
tünk vele, ahol nagyon po-
zitívan nyilatkozott az uta-
zásról és a versenyszerve-
zésről. Elmondta, azért is 
volt izgalmas ez az út, mivel 
most utazott először repü-
lőgéppel. A szállás, és maga 
a verseny is elnyerte tetszé-
sét. A szereplésével kapcso-

Veteránvívó 
sikerek

Négy ju-jitsu érem Siófokról
A Tapolca VSE - Simon 
Judo Önvédelem Szabad-
idő és Diáksport Egye-
sület négy érmet hozott 
haza Siófokról.

A II. Ju-Jitsu Balaton Kupa 
bajnokságon az egyesületet 
négy versenyző képviselte 
szeptember harmadik szom-
batján, a Balaton déli part-
ján. U14-es korosztályban - 
60 kg-ban Gerics Dávid az 

arany-, míg Albrecht Martin 
a bronzérmet szerezte meg. 
U12-es korosztályban 
Keszthelyi Gellért (+50 kg) a 
dobogó második fokára áll-
hatott. 
Az U10-es korosztály verse-
nyében Kovács Bence Zsolt 
(+42 kg) szorított mindenkit 
maga mögé, megszerezve 
ezzel az aranyérmet. 
Edzőik Cseh Angéla és Si-
mon Mihály.                    (me)

A Tapolca Vívóklub edző-
je, Gauland Zsófia kétszer 
is dobogóra állhatott a 
közelmúltban.

A nyár végén, a balatonbog-
lári, 2019. évi Balaton Kupa 
Veterán Vívóverseny kere-
tében, a párbajtőrözőknek 
meghirdetett Szalay Gyön-
gyi Emlékversenyen, a nők 
viadalán Tapolca városát 
képviselve ezüstérmet szer-
zett. Múlt hónapban a 2019. 
évi Nemzetközi Veterán Ví-
vóbajnokságon, Párbajtőr 
Női 40+ kategóriában, Tö-
rökbálinton a dobogó leg-
felső fokára állhatott.     (me)

Cseh Angéla, a Magyar Judo 
Mesterek Clubja verseny-
zőjeként, szeptember utol-
só szombatján bronzérmet 
szerzett a prágai nyílt cseh 
szenior bajnokságon.
A XV. International Masters 
Judo Championship meg-
mérettetésen a Tapolca VSE 
- Simon Judo Önvédelem 
Szabadidő és Diáksport 
Egyesület edzője, Cseh An-
géla is elindult. Megtudtuk, 
ez a bajnokság számára 
rendhagyó módon alakult, 
ugyanis a súlycsoportján be-
lül, a mérkőzések után, újra 
mérlegre kellett állni, mert 
az ipponok számát tekintve 
mind a három dobogós egy-
formának bizonyult. Bár An-
géla a mérkőzések során 
szerzett dobásból és leszorí-
tásból is egy-egy Wazarit, 
illetve volt egy ippon értékű 
dobása is, ellenfeleinek pe-
dig 1-1 ipponja, mégis a ver-
senyen a szabály szerint 
csak az ipponok számítottak. 
Így, mivel az újabb mérlege-
lés után a -63 kg-ban Angéla 
súlya bizonyult a legtöbb-
nek, maradt a bronz. Felké-
szítője Simon Mihály.    (me)

tam, de ha kicsit hozzáteszek 
még, simán meglett volna a 
meccs. Jobbra számítottam. 
Visszagondolva, többet is ki 
tudtam volna hozni ma-
gamból – árulta el nekünk 
Dániel. 
Szegvári Tamás szakosz-
tályvezetőt, edzőt is megkér-
deztük tanítványa teljesít-
ményéről - A csúcsteljesít-
ménynek nem is igazán a fi-
zikai felkészültség a sarok-
pontja, hanem inkább a 
pszichés állapot. Egy ilyen 
állapotot előteremteni nagy 
kihívás. Daninál edzettség-
ben nem volt hiba, csúcs-
formában volt, a pszichés ál-
lapot volt az, amit meg kel-
lett volna teremteni, felhan-
golni és akkor teljesen más-
képp szerepel – mondta el az 
edző. Mivel Dánielnek ez 
volt első világversenye, még 
bőven lesz alkalma a tanul-
ságokat, tapasztalatokat fel-
dolgozni, a későbbi sikeres 
versenyzés érdekében.   (me)

Őszi vívó sikerek Budapesten

Prágában állt 
dobogóra 
a judós

Jól szerepeltek  a sakkozók
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Muzsi Dániel először szerepelt a válogatottal a világ-
bajnokságon                                                              Fotó: me

A négy versenyző Siófokon is bizonyított. Mindannyi-
an éremmel tértek haza                  Fotó: Helyszíni felvétel

A tapolcai sakkozók Nagykanizsára is vitték az egye-
sület és a város hírnevét                  Fotó: Helyszíni felvétel

latban kiutazása előtt egy fő 
célt tűzött ki magának - 
megfigyelni, felmérni ho-

gyan szerepel külföldön egy 
ilyen rangos megméretteté-
sen.  - A versenyen kikap-

Gauland Zsófia (balról) 
második helyen végzett a 
Balaton Kupán  

Fotó: Helyszíni felv.

A Tapolca Vívóklub párbaj-
tőrözői két bronzéremmel 
kezdték meg az őszt.
Szeptember utolsó előtti 
hétvégéjén, a budapesti Ge-
revich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban rendezték meg a 
Junior férfi párbajtőr Ma-
gyarkupát, ahol az egyéni 

verseny százharminc indu-
lója között Cséri Soma a 
bronzérmet szerezte meg, a 
19 csapatot számláló viada-
lon pedig Cséri Bencével, 
Kauker Dominikkal és Ko-
vács Dániellel szintén a do-
bogó harmadik fokán zártak. 
Edzőjük Gauland Zsófia. (m)

A Tapolca VSE sakk szak-
osztály szeptember har-
madik hétvégéjén, két 
versenyen is bizonyított, 
Nagykanizsán és Szom-
bathelyen.

A XXXI. Batthyány – Kani-
zsa Kupa, egyben X. Bago-
nyai Attila Emlékverseny, 
FIDE Rapid Nemzetközi If-
júsági Sakk Egyéni és Csa-
patversenyen nemcsak szé-
pen szerepeltek, de érmeket 
is hoztak haza a tapolcaiak, 
név szerint Dénes Márk, 
Gergely Dániel, Kasnya Pé-

ter, Janzso Levente, Kiss 
Dalma Letti, Kiss Vanda, 
Korán Katalin, Tóth Barna-
bás, Tóth Csongor és Szőke 
Kristóf.
A „HALADÁS 100" Ma-
gyar Villám Bajnokságon, 
Szombathelyen, színvonalas 
versenyen vehettek részt a 
TVSE sportolói a Haladás 
Sportcsarnokának VIP ter-
mében. Tapolcát három sak-
kozó képviselte, Juhász Ju-
dit, Buzás Bertalan és Kö-
téljártó Áron, akik mind-
annyian remek teljesítményt 
nyújtottak.                       (me)



Figyelemfelkeltés
Mintegy százhúsz érdeklődő közös sétája a mellrák ellen
Október világszerte a 
mellrák elleni küzdelem 
hónapja. Tapolca idén is 
bekapcsolódott a kam-
pányba. Figyelemfelhívó 
sétát tartottak múlt csü-
törtökön.

Ebben a hónapban világ-
szerte nők milliói fognak 
össze annak érdekében, 
hogy felhívják a figyelmet a 
betegségre, valamint a szű-
rővizsgálatok fontosságára. 
A Tapolcai Egészségfejlesz-
tési Iroda második alkalom-
mal szervezte meg az Együtt 
a mellrák ellen helyi prog-
ramját, melynek keretében a 
mellrák elleni küzdelem hó-
napjában, október tizedik 
napján közös, figyelemfel-
hívó sétára invitálták a la-
kosságot. Nők és férfiak, 
gyerekek, felnőttek és idő-
sek egyaránt képviseltették 
magukat a kora esti órákban, 
az EFI iroda elől induló 
programon. A kampány 
színvilágához igazodva ró-
zsaszín szalagot tűzött min-
den résztvevő, a lufikat 

azonban a környezet megó-
vása érdekében mellőzték a 
szervezők, helyette minden-
kit arra kértek, hogy ró-
zsaszín ruhadarabban, kie-
gészítőben jelenleg meg. A 

több mint százhúsz érdeklő-
dő közel három kilométert 
sétált együtt a városban, in-
dulva az irodától a Fő tér, 
Kisfaludy Sándor utca, Bem 
apó utca, Juhász Gyula utca, 

Halápi út, Ady Endre utca, 
Hősök tere, Deák Ferenc 
utca és Fő tér útvonalon. A 
program sikeres lebonyolí-
tásában a Tapolcai Polgárőr-
ség segédkezett.              (me) 

2019.10.05.
Peka Tamás
és Döme Kitti

n A rendőrök a polgárő-
rökkel közösen fél órán be-
lül elfogták azt az 52 éves 
férfit, aki egy gáztűzhelyt 
akart elvinni egy gógánfai 
házból. A nyomozás adatai 
szerint egy 52 éves kisgör-
bői férfi egy üresen álló gó-
gánfai családi házba tört be 
2019. október 5-én 20 óra 
körül, és onnan egy gáztűz-
helyt akart ellopni. Amikor a 
tűzhelyt az udvarra vitte, a 
sütőből a tepsik nagy zajt 
okozva kiborultak. A szom-
szédban lakó polgárőr ezt 
meghallotta, és értesítette a 
rendőrséget. A betörő észlel-
te, hogy cselekményét ész-
revették, ezért elfutott a 
helyszínről. A településre ér-
kező járőrök azonnal az el-
követő keresésére indultak, 
és a bejelentéstől számított 
fél órán belül a polgárőrök 
közreműködésével Gógánfa 
egyik utcájában elfogták. 
Előállították a Sümegi Ren-
dőrőrsre, és gyanúsítottként 
kihallgatták. A férfi ellen 
lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folyik büntetőeljárás.

Tapolcai Rendőrkapitányság

Dobogón zártak 
a spinningesek
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A séta résztvevői a kampányt szimbolizáló szalagformát is felvették egy fénykép 
erejéig múlt csütörtökön                                                                                 Fotó: Májer Edit

HázasságkötésHeti SÜTI

„Amerikai”  palacsinta

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 1 csa-
pott kk. sütőpor, 3 evőkanál cukor, 
1 cs. vaníliás cukor, 3 dl tej, 3 dkg 
vaj vagy margarin, 2 tojás, csipet 
só.
Elkészítés: A 2 tojás sárgájával, 
liszttel, tejjel és a többi hozzá-
valóval a szokottnál sűrűbb pala-
csintatésztát keverünk. Végül bele-
keverjük a felvert 2 tojásfehérjét is.
Pici olajat teszünk a palacsinta sü-
tőbe, és lassú tűzön szép arany-
sárgára sütjük a palacsinták mind-
két oldalát.
Csoki-krémmel, nutellával, lek-
várral vagy juharsziruppal kínál-
juk. Esetleg még tejszínhabbal dí-
szítjük.
   Dobosné Szabó Márta
   Székesfehérvár

Rendőrségi hírek

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

Nagy Ibolya
Megfestette a Nap az eget

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...

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Október 17 - 23. 

csütörtök – szerda

19 - 20. szombat – vasárnap, 
23. szerda 14:00 2D 1200,-Ft
PLAYMOBIL – The Movie    
Színes, szinkronizált francia 
– német animációs vígjáték

Hossz: 99 perc
...

17 - 20. csütörtök – vasárnap 
16:00 1200,-Ft

Akik maradtak   
Színes, magyar dráma

Hossz: 83 perc
...

21 - 23. hétfő – szerda 16:00 
1200,-Ft

PAVAROTTI  
Színes, szinkronizált angol – 

amerikai zenés 
dokumentumfilm
Hossz: 114 perc

...
17 - 23. csütörtök - szerda 

18:00 2D 1200,-Ft
DEMONA: A sötétség úrnője 

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy
Hossz: 119 perc  

...
17 - 23. csütörtök - szerda 

20:00 1200,-Ft
GEMINI MAN 

Színes, szinkronizált 
amerikai akció krimi

Hossz: 117 perc 

Szeptember utolsó hétvégé-
jén nyolc órás SpinDay Ma-
raton sportrendezvénynek 
adott helyszínt a Hévízi Tó-
fürdő, ahol a Spinning Club 
Tapolca is megmérette ma-
gát. Cili Jutka, Cili Kinga, 

Kozmáné Erzsébet, Kövessi-
né Müller Katalin, Kövessi 
Sándor, Szita Gábor, Szűcs 
Zoltán és Végh Attila 285.64 
kilométert tekert, ezzel fel-
jutottak a dobogó harmadik 
fokára.                             (me)

A tapolcai csapat férfi versenyzői Hévízen. Ők is jól 
szerepeltek és a hölgyek is              Fotó: Helyszíni felvétel06/87/412-289
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