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Az utókor nem felejt
A hatvanhárom évvel ezelőtti forradalomra emlékeztek Tapolcán
1956 - Az idei évben a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Székhelyin-
tézménye adott szép em-
lékező műsort az 1956-os 
forradalom és szabad-
ságharc hatvanharmadik 
évfordulója alkalmából.

A Tamási Áron Művelődési 
Központ színpadán a két ha-
todik osztály (6.a és 6.z) di-
ákjai, valamint 8.z-s tanulók 
idézték fel a történelmi ese-
ményeket, zenével, tánccal 
koreografált darab formájá-
ban az ünnep előtt.
A gyerekek hitelesen mutat-
ták be az élhetetlenné vált 
ötvenes éveket, az igazság-
talanság megnyilvánulásait, 
az elnyomást, a diktatúra kí-
méletlenségét. A 63 évvel 
ezelőtti eseményeket a hát-
teret kitöltő szimbolikus 
lyukas zászló alá felsorako-
zó gyerekek elevenítették 
fel, akik felvillantották az 
előzményeket, a szabadsá-
gért folyó egyenlőtlen harc 
pillanatait és persze a súlyos 
következményeket. A vas-
taps megérdemelten zúgott 

hosszú percekig, a műsor 
méltó volt 1956 emlékéhez, 
a nemzeti ünnephez.
Az előadás végén Bajner 
Imre intézményvezető mon-
dott köszönetet a nagysze-
rűen szereplő diákoknak, 
valamint a felkészítő peda-
gógusoknak. A műsort Vigh-
né Varga Odett rendezte, a 

zenei részt Simon-Vass Má-
ria koordinálta, míg a tech-
nikai hátteret Németh János 
felügyelte.
A Katonai Emlékparkban, 
az 56-os emlékműnél tartott 
városi ünnepségről, vala-
mint az október 23-ai ko-
szorúzásokról következő 
számunkban, illetve online 

újságunkban olvashatnak, 
mivel az események lapzár-
tánk után történtek.        (szj)

Tapolcáról rajtolt a Megyefutás

Újabb térfigyelő kamerák

Idén is Tapolcáról indult el a 
Megyefutás. Múlt csütörtö-
kön a Hősök teréről rajtoltak 
el a diákok, illetve a Tapolcai 
Trappolók. A Megyefutás 
két évtizedes múltra tekint 

vissza. Volt ugyan olyan év, 
hogy nem került megrende-
zésre, de hagyománya akkor 
sem szakadt meg. 
(Folytatás az 5. oldalon 
„Két napig ...” címmel) (me)

– Több új kamerát he-
lyeztünk ki a közelmúlt-
ban, többek között a Cso-
bánc utcában, a Malom-tó 
partján, a Fő téren, s most 
már összességében kije-
lenthető, hogy a legfrek-
ventáltabb helyeket lefed-
tük.   

Mindezt Dobó Zoltán mond-
ta el múlt pénteken a Szent-
háromság-szobornál az ott 
beüzemelt új kamera kap-
csán. - Régi célunk volt, 
hogy az átmenő forgalmat is 
figyeljük, s adott esetben 
visszakereshessünk, felelős-
ségre vonhassunk egy-egy 
szabálytalankodót, vagy 
bűncselekmény elkövetőjét. 
Először a legforgalmasabb 
helyeket kamerázzuk be, 
utána azokat a részeket, 

ahova gyakran szállítanak 
szemetet ismeretlen szemé-
lyek. Jelenleg úgy látom, 
hogy jövő év novemberére, 
decemberére a legfontosabb 
területek megfigyelése meg-

oldott lesz. Ezzel erősítjük a 
közbiztonságot, s tartjuk tá-
vol azokat, akik rosszban 
sántikálnak - mondta a pol-
gármester. (Folyt. a 2. olda-
lon „Bővül...” címmel)   (szj)

Halálos
kiütés
Belehalt agysérülésé-
be Patrick Day profi 
amerikai ökölvívó, aki 
a múlt héten szenve-
dett kiütéses veresé-
get Chicagóban. A 27 
éves bokszoló a 
Charles Conwell elle-
ni mérkőzés tizedik 
menetében KO-val 
kapott ki, úgy, hogy 
előtte kétszer is pad-
lóra került. Eszmélet-
len állapotban szállí-
tották kórházba, ahol 
agyműtéten esett át. 
Négy napig feküdt kó-
mában, de nem tud-
ták megmenteni az 
életét. A megdöbben-
tő eset kapcsán kije-
lenthető, hogy az ed-
zéstechnikák és az 
izomzat fejlesztésé-
nek módszerei mára 
halálos fegyverré vál-
tak, immár a ringen 
belül is. Érdemes 
(szükséges) lenne 
mielőbb felülvizsgálni 
a küzdősportok sza-
bályrendszereit, a to-
vábbi tragédiák elke-
rülése érdekében.

          Szijártó János

A Hősök teréről rajtolt el idén is a Megyefutás. A Ta-
polcai Trappolók Devecserig, a diákok a város határá-
ig futottak                                                       Fotó: Májer Edit

Gyerekek tolmácsolásában az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szép, hatá-
sos, elgondolkodtató  előadás volt                                                                            Fotó: szj.

A legújabb belvárosi térfigyelő kamera előterében dr. 
Décsey Sándor (balról), Dobó Zoltán, Horváth Gábor 
és Pass Sándor                                                          Fotó: szj.
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Ősz, napfény, borok, harmonikaszó 
program részleteit, de visz-
szaemlékezett az első, 2013 
májusában, akkor szakadó 
esőben   megtartott   tava-
szi halápi borútra is, kife-
jezve reményét, hogy a jó 
hangulathoz a szerencsé-
sebb időjárási körülmények 
méginkább hozzájárulnak. 
Bedő Lajos polgármester jó 
szórakozást kívánva min-

denkinek kiemelte, hogy hét 
éve töretlen lendülettel, a 
helyi gazdák aktív és lelkes 
közreműködésével kezdték 
el a harmonikaszóval kísért, 
hangulatos halápi boros ren-
dezvények szervezését, 
amely sikeres kezdeménye-
zésnek bizonyult, népsze-
rűségét a mai napig meg-
őrizte.                                 (tl)
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mail: rig.lajos@jobbik.hu
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Állatorvosi ügyeleti rend      
okt. 26-27. szombat-vasárnap 
Dr. Szabó Béla    20/4752965

nov. 01-03. péntek-szombat-
vasárnap Dr. Varga Ottó 
30/9375015
Az ügyelet szombat -vasárnap 8-20 
között,  kizárólag sürgősségi, életveszély 
elhárítása céljából vehető igénybe. 

Idén öt pincét érintett a halápi borút                    Fotó: tl.

ZALAHALÁP
2013 óta minden évben 
megrendezi őszi, tavaszi 
borútjait Zalahaláp tele-
pülés.Idén október 19-én 
tartották a sorrendben 14. 
Haláp-hegyi  pincejáró 
programot, ezúttal öt pin-
ce, illetve helyi szőlős-
gazda részvételével.

Hagyományosan a falu kö-
zösségi házába gyülekeztek 
a helyiek és vendégeik, hogy 
megváltsák poharaikat, 
meghallgassák a köszöntő-
ket, majd a kulturális fel-
lépő, Bali Mónika énekes 
előadásait. 
Somogyi Kinga köszöntötte 
elsőként az őszi borút részt-
vevőit. Zalahaláp művelő-
désszervezője felvázolta a 

(Folytatás az 1. oldalról)
Dobó Zoltán hozzátette, 
hogy a rendőrséggel együtt 
üzemeltetik a rendszert, a 
személyiségi jogok maxi-
mális figyelembe vétele 
mellett.
Horváth Gábor, a hálózat ki-
építésének műszaki munka-
társa (egyben önkormány-
zati képviselő) arról szólt, 
hogy a kamerák éjszaka és 
rossz látási viszonyok kö-
zött is alkalmasak jó fel-
vételek készítésére. Mint 
megtudtuk, a közelmúltban 
a Dobó lakótelepen helyez-
tek el ilyen korszerű esz-
közt, illetve ma már a bel-
város teljes ellenőrzése is 
megvalósult, s akár még az 
autóban ülők azonosítása is 
lehetséges. 
A rögzített felvételeket 60 
napig tárolják.                 (szj)

Bővül a 
rendszer

Kutyás hétvége a sporttelepen
A TVSE Kutyás Sport 
szakosztály társszerve-
zésében valósult meg a 
múlt hónapi „Cane Corso 
Training Weekend” a vá-
rosi sporttelepen.

A szeptember sem maradha-
tott kutyás programok nél-
kül városunkban, a közel-
múltban ismét a négylábúa-
ké, elsősorban a cane corso-
ké volt a főszerep. Újságunk 
Varga Nikolettát, a szak-
osztály vezetőjét kereste 
meg a rendezvénnyel kap-
csolatban, akitől azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy a 
tapolcaiak társszervezőként 
vettek részt a programok-
ban, Schindler Achilleshez 
irányított minket, aki beszélt 
nekünk a programokról, 
valamint a kutyafajtáról is. 
Az olasz eredetű cane corso-
t talán kevesebben ismerik, 
mint más fajtákat, Achilles 
szerint sajnos nem igazán 
van jelen a köztudatban a 
munkaképességük, ezt sze-
rették volna egy kicsit pre-
zentálni, a fajta hírnevét né-
miképp növelni ez által. 
Bárkit szívesen láttak a ren-
dezvényen, aki a fajtát tartja, 
tenyészti, vagy egyszerűen 

csak érdeklődik iránta. To-
vábbá beszélt a vizsgarend-
szerükről is, ahol megméret-
tetnek az őrzés, nyomköve-
tés, engedelmes-védés te-
rén. Köztudott, hogy Tapol-
ca büszkélkedhet olimpiai-
és világbajnok sportolókkal, 
ám azt talán kevesebben 
tudják, hogy itt született a 
2016-os FMBB világbaj-
nok, Kivágó Arnold is, ő is 
szólt néhány szót lapunk-
nak. Kutyákkal több mint 
harminc éve foglalkozik, az 
első négylábúja német ju-

hász volt, jelenleg belga ju-
hásszal gyakorol és verse-
nyez. Állítása szerint ez a 
fajta áll habitusához a legkö-
zelebb. Szép eredményei 
közt megemlítette a 2016-os 
franciaországi világbajnoki 
első, a 2018-as szlovéniai 
második, valamint az idei, 
csehországi harmadik he-
lyezést. Kutyája, akivel ver-
senyez, nyolc éves, így vele 
nem igazán készül már meg-
mérettetésre menni, jelenleg 
utánpótlást keres, akit újra 
kiképezhet. Arnold röviden 

szólt a kiképzésről is, ami 
megelőzi az ilyen jelentős 
versenyeket. Az ő kutyája 
három és fél évesen indult 
először világbajnokságon, 
úgy véli, ennyi idő szüksé-
ges kölyökkortól a kiképzés-
hez egy világbajnoki szintre. 
Úgy gondolja, a kutya egy 
rendkívül jól alkalmazkodó 
lény, aki imádja az embert, 
és ha valakinek kutyája van, 
rengeteg kedves embert tud 
megismerni ez által – ahogy 
láthattuk, utóbbira ez a hét-
vége jó alkalom volt.      (sr)

A kutya rendkívül alkalmazkodó lény, aki imádja az embert      Fotó: Szigetvári Réka

http://www.tapolca.hu
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Az őszi hagyományok jegyében telt a Napsugár cso-
port délutánja                                                             Fotó: tl.

Hirdetés

Őszi hagyományok

Félmaraton, közel hatvan éremmel
Immár kilencedik alkalom-
mal rendezték meg a fu-
tók nagy örömére a fél-
maraton futóversenyt Ta-
polcán október 5-én, dél-
előtt és kora délután.

Október első hétvégéjének 
szombatján a szokásos hét-
végi nyüzsgésnél is nagyobb 
zsivajt, mozgást tapasztal-
hatott a lakosság, Tapolca 
utcáit ugyanis futók, vala-
mint a rendezvényüket biz-
tosító rendőrök, polgárőrök, 
diákok lepték el. 
A versenyt a Csermák József 
Rendezvénycsarnok szer-
vezte, munkatársuk, Hor-
váth Dorothy számolt be la-
punknak az eseményről. 
Elmondta, ez a kilencedik 
alkalom, hogy lehetőség van 
félmaratont futni Tapolcán, 
azonban a korábbi nyári idő-
pont helyett most ősszel ren-
dezték meg, valamint válto-
zott a pálya útvonala is. A fu-
tók a rendezvénycsarnoktól 

Izgalmas pillanat, rajtolnak a futók a Csermák József Rendezvénycsarnoktól, 
hogy legyőzzék a választott távot                                                             Fotó: Májer Edit

Kilencedik alkalommal rendezték meg a népszerű futóversenyt Tapolcán

indultak, majd az Alkot-
mány utcán át, a Sümegi 
úton keresztül a Hősök te-
rénél értek a Deák Ferenc 
utcára, onnan a Kossuth La-

jos utcán tovább ki a vá-
rosból a bicikliúton az új te-
metőig, amely egyben a for-
dító pont is volt, visszafele a 
csarnokig ugyan ezen az út-

vonalon kellett haladni. A 
versenyzők felkészültségük 
alapján választhattak, hogy 
milyen távot szeretnének 
teljesíteni. Lehetőség volt a 

félmaratont (3 kör), 14 km-t 
(2 kör) és 7 km-t (1 kör) le-
futni. Frissítés volt körön-
ként kétszer, amely során 
pótolni lehetett a tápanyag- 
és folyadékveszteséget. 
A szervezők a versenyzők 
számára egyedi befutóérem-
mel, meleg étellel kedves-
kedtek, valamint rajtcso-
magjuk is sok értékes aján-
dékot tartalmazott. A ver-
senyt megelőzően a támo-
gatóknak köszönhetően fi-
nom borok kerültek kisor-
solásra, valamint a díjazot-
tak is sok hasznos aján-
dékban részesültek. A fél-
maratoni táv férfi abszolút 
győztese Illés Mátyás lett 
1:27:59-es idővel, a nők kö-
zül Tüttő Júlia 1:36:42 idő 
alatt futott be elsőként. 
A versenyen közel hatvan 
érmet adtak át, melyek kö-
zött tapolcaiak is voltak, az 
eredményeket megtalálják a 
„Tapolca Félmaraton” Face-
book oldalon.                   (sr)

A helyi Egészségfejlesztési Iro-
da „Amiről félve beszélünk…” 
címmel ingyenes előadássoro-
zatot indít novemberben, mely-
re várja az érdeklődőket.
November 6-án, szerdán a Bel-
városi Közösségi Házban (Ta-
polca Városi Mozi) több témá-
ban is hallgathatnak meg elő-
adásokat. Elsőként 16:00 órától 
a „Test és lélek kapcsolata-
pszichoszomatikus megbetege-
dések” témába vezeti be az ér-
deklődőket Magvas Zoltán, a 
LEK szakmai vezetője, mentál-
higiénés szakember. Őt dr. Kiss 
Attila urológus főorvos követi, 
aki 17:00 órától az „Amit a 
prosztatadaganatról minden 
férfinak tudnia kell” témában 
tart előadást. A programot 
18:00 órától dr. Csonkáné dr. 
Buti Zsuzsanna radiológus fő-
orvos „Mammográfia, emlő-
szűrés” témával zárja.
November 13-án, szerdán, a 
Belvárosi Közösségi Házban 
(Tapolca Városi Mozi) 9:00 -
9:45-ig „Az emlődaganat meg-
előzése, önvizsgálat, szűrés 
fontossága” címmel tart előa-
dást dr. Fekete Mihály szülész-

nőgyógyász szakorvos.
November 16-án, szombaton a 
Csermák József Rendezvény-
csarnokban, a XXVII. 
Egészség – és Aerobiknapon 
13:00 órától Györkös Vivien 
pszichológus, mentális egész-
ségfejlesztő „Egészségszoron-
gás” témakörben várja az ér-
deklődőket. 14:00 órától „A 
rejtett izmokról nőknek tabuk 
nélkül - az intim torna fontos-
sága”, Lehoczki Laura intim 
torna tréner, életmód tanácsadó 
előadása. 15:00 órától „Amit a 
vastagbélrákról mindenkinek 
tudnia kell” címmel dr. Vizer 
Gábor belgyógyász és gasztro-
enterológus főorvos előadását 
hallgathatják meg érdeklődők. 
Az egészségnap ideje alatt az 
EFI munkatársai kérdőíves ál-
talános állapotfelméréssel, 
életmód tanácsadással és vér-
nyomásméréssel várják a részt-
vevőket. 
A programon lehetőség lesz 
13:00-15:00 óráig koleszterin – 
és vércukorszint mérésre, vala-
mint PSA prosztataszűrésre 45 
év feletti férfiak részére. A 
részvétel ingyenes.               (x)

Amiről félve beszélünk… 
az EFI előadássorozata

06/87/412-289

Keretes hirdetés, lakossági 
apróhirdetés, üzleti apró, 

Családi- és gyászhirdetések

Őszhöz kötődő hagyomá-
nyokat ismertek meg, népi 
játékokat elevenítettek fel 
szüleikkel és pedagógu-
saikkal a Szent Erzsébet 
Óvoda Napraforgó cso-
portjának apróságai múlt 
csütörtökön a Plébánia 
udvarban. 

Mint megtudtuk, a katolikus 
ovi más-más tartalommal, 
de télen, tavasszal és nyáron 
is megrendezi majd a vidám 
családi összejövetelt. Csaba 
Magdolna Gyöngyi a kato-
likus óvoda intézményveze-
tő-helyettese a helyszínen 
elmondta, az évszakhoz kö-
tődő népi, vallási hagyomá-
nyokat, ünnepeket énekek-
kel, körjátékokkal, továbbá 
hagyományos magyar öltö-

zékeket, eszközöket bemu-
tató kis szabadtéri kiállítás-
sal idézik meg. - Hasonló 
tartalmú és célú programo-
kat korábban is szerveztünk, 
a változás, hogy mostantól a 
szülők aktív részvételére is 
számítunk, élményt nyújtva 
így gyermeknek és szülőnek 
egyaránt- hangsúlyozta. A 
szervezők ilyekor temésze-
tesen arról is gondoskodnak, 
hogy éhesen és szomjasan 
ne maradjon senki: a hely-
színen főzött ízletes bográ-
csos vacsora a szülői tanács 
anyagi támogatásával, az 
apukák, anyukák aktív köz-
reműködésével kerülhetett a 
tányérokba. A népi kiállítást 
Szabó Csaba, a Tördemic 
Néptáncegyüttes vezetője 
állította össze.                  (tl)



Kézilabdások rajtja
A Tapolca VSE Női és Fér-
fi kézilabda szakosztályai 
több csapattal, több kor-
osztályban kezdték meg 
szereplésüket a bajnok-
ságokban. Lapunkat Antal 
Lászlóné szakosztályve-
zető, edző tájékoztatta.

Az idei évben eseménydús 
hónapok elé néz a TVSE ké-
zilabda szakosztálya, hiszen 
tavalyhoz képest jelentősen 
megnövekedett a versenyző 
csapataik száma. Már meg-
kezdte szereplését a Veszp-
rém megyei bajnokságban a 
női, valamint a férfi felnőtt 
együttes is. A hölgyeknél új 
játékos nem érkezett, a mun-
ka, vagy továbbtanulás miatt 
távozók helyeit a fiatalab-
bakkal töltötték fel. A csapat 
jól vette az akadályokat, an-
nak ellenére, hogy a kezdeti 
fordulókban két –három em-
ber hiányzott, nyolc fővel 
versenyeztek, melyből öt 
utánpótlás korú volt. A férfi 
együttes is megkezdte a 
fordulókat. Tavaly nem volt 
könnyű dolguk, hiszen kez-
dőként, tizenhat-tizennyolc 
évesen érett férfiakkal szem-

ben kellett pályára lépniük, 
idén viszont úgy tűnik, kezd 
magára találni a csapat. 
A Gyermekbajnokság Le-
ány U15 Terület II. D cso-
portjában, a Leány U14 Te-
rület II. J csoportjában, a Fiú 
U12 F csoportjában, vala-
mint a Fiú U11 F csoport-
jában versenyző együttesek-
kel kapcsolatban az a cél, 
hogy az idei bajnokságban 
átszervezett, területi csopor-
tokból továbbjussanak, ahol 
egy másik csoportból ke-

rülnek majd ki ellenfeleik. A 
legkisebbeknek szervezett 
bajnokságok még nem kez-
dődtek meg, de ott is szere-
pel majd a TVSE U10-es, 
U9-es, valamint U8-as le-
ány, továbbá U8-as fiú csa-
pata is. A kicsiknek teljesen 
új lesz a versenyzés világa, 
így az elsődleges cél a játék 
megismertetése, megszeret-
tetése lesz. Folyamatosan 
bővítik a szakosztályt, vár-
ják az általános iskolákból a 
fiatalokat. Mivel edzőhiány-

ban szenvednek, nagy öröm 
és segítség volt, hogy az idei 
szezonban Szám Péter test-
nevelő tanár is csatlakozott 
az edzői gárdához, Antal 
Lászlónéhoz, Lakos Dezső-
höz és Schneider Zsolthoz. 
Havasi Gábor a TVSE ké-
zilabda szakosztályainak 
keretében óvodás kézilabda 
foglalkozásokat tart a Bat-
sányi tagintézményben, 
melyről majd egy későbbi 
lapszámunkban olvashatnak 
részletesen.                 (me)

A TVSE U12-es fiú csapata a hétvégi, hazai fordulón Antal Lászlóné szakosztály-
vezető-edzővel, és Szám Péter edzővel                                                        Fotó: Májer Edit
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Műfajok 
keverednek
Bemutatkozás, bemutatás, 
vita, jellemzés, vádbeszéd, 
védőbeszéd, leleplezés, rá-
galom…
Az egyén vagy csoport, tár-
saság nem mutatkozik be 
nyakra-főre, csak okkal, cél-
lal; szóval, szó nélkül, tette-
ivel, eredményeivel. Ha be-
mutatkozik, maradjon ön-
magánál. A célszerű össze-
hasonlítás ne tengjen túl. A 
bemutatás – ide- fölösleges. 
(Pl: Közcélra adtam ennyit, 
szomszédom annyit) 
Ki kit mutat be? – Egyén 
egyént. Felkért egyén, illeté-
kes elöljáró mutat be leg-
többnyire, arra érdemes 
egyént, csoportot. Ugyanez 
lehet kritikai; jogos, hasznos 
az ügynek; a célzott egyént 
ne törje össze. 
Vita bármilyen fórumon elő-
fordul. Érdekek, érvek, indu-
latok feszülnek szembe. Mél-
tatlan partnerrel ne vitázz!
(A vita kultúrájáról bőveb-
ben l. Dr. G.T.G.. „ Szólj, síp, 
szólj! A vita etikája Tapolca 
2010)
Jellemzés rendszerint tőlem 
másra irányul felkérésre 
vagy anélkül. Jó megfigyelés 
az alapja, emberség, igaz-
ság a parancsa.
Vádbeszéd illetékes szakem-
bertől megalapozott. Sér-
tettől olykor indulattal fű-
tött, ezért némely megállapí-
tása túlzott, azaz igazságta-
lan lehet.
Védőbeszéd illetékestől tár-
gyilagos, megalapozott. 
Baráttól, családtagtól – 
részvétből – indokolt.
Jogos ügyet, közös érdeket 
veszélyeztető magatartást 
szükséges leleplezni.
Megalapozatlan kritika: 
pletyka. Tehát rágalom.
Mivel nemcsak a laikus, 
egyéni beszélgetésben, ha-
nem a hivatalos közbeszéd-
ben is gyakori ez a műfaj- és 
stíluskeveredés, időszerű, 
célszerű elgondolkodnunk, 
miben változzék, javuljon – 
tartalmilag és formailag is – 
beszédünk ahhoz, hogy ke-
vesebb „horzsolás” essék.
Ad hoc ez nem megy. Évtize-
dekig tartó tudatos önműve-
lés: alapos képzés és kifo-
gástalan magatartás hitele-
sít.

          G. Dr. Takáts Gizella

Tapolcai honvédsorsok 1956 őszén  (1956 - 2019)
lentkezem Győrből! A pa-
rancsom az, hogy a 38. lö-
vészezred este 9 órára sora-
kozzon teljes harcrendbe! A 
rohamlövegek az ezrednek 
az élin legyenek. A sármellé-
ki repülős ezred lövi önöket 
zöld rakétával. Kísérik önö-
ket Budapestig, úgyhogy 
nem kell félniük. Parancsom 
az, hogyha az egységet tá-
madás éri, minden tűzfegy-
verrel a támadás irányába 
tűzmegnyitás és a támadót 
meg kell semmisíteni! (…)
Akkor este 9 órakor, amikor 
a gyertyát gyújtották a tapol-
cai temetőben, akkor indul-
tunk el, akkor indult az ezre-
dünk. (…) be lett hívva ren-
geteg Don-kanyari ember az 
egész környékbűl, akik an-
nak idején a Don-kanyarban 
voltak. (…) azok mind meg-
szöktek tőlünk. Aszófő, Fü-
red környékén. Otthagyták a 
páncéltörő ágyúkat mind. A 
rohamlövegeket is elrontot-
ták, hogy ne kelljen jönni ve-
le. Amikor Fehérvárra ér-
tünk, ugye ott volt egy orosz 
laktanya, amellett mentünk 
el, de nem volt semmi sem.

Felértünk Pestre, már ott 
vártak bennünket. A Sport-
tiszti laktanyába szállásol-
tunk be. Akkor a III. zász-
lóalj géppuskás századát el-
vitték mindjárt gépkocsival 
a Parlamenthez. De a gép-
puska az nem ért semmit 
ottan! Még a páncéltörő 
ágyúk se voltak jók azok el-
len a T-54-es páncélosok el-
len, ami volt az orosznak. 
(…) voltam a Kilián lakta-
nyánál is. (…) A sógorom is 
ott volt Pesten (…) a hadtáp-
tiszti iskolán voltak bent 
páncélosokkal, de az oro-
szoknak volt az a rakéta már 
akkor, és odaálltak a kapu-
hoz, oszt kilőtték mindjárt 
az első magyar harckocsit. 
Személyzettel együtt. Kié-
gett, felrobbant, nem volt 
mese! Ott nincs mese, főleg 
közelről.”
November 4-én a reggeli 
órákban a tapolcai ezrednek 
a Parlamentet védő II. zász-
lóalját a támadó szovjet csa-
patok körbevették és lefegy-
verezték, amelynek során el-
lenállás nem történt. A le-
fegyverzést követően a zász-

lóalj szétszéledt. A tapolcai 
I. zászlóalj is hasonló körül-
mények között tette le a 
fegyvert. A feloszló zászló-
aljak katonái közül többen 
csatlakoztak a harcban álló 
fegyveres forradalmi cso-
portokhoz, köztük a Keleti 
pályaudvarnál és a Park 
Szállónál. Délután 14 órakor 
Marics József főhadnagy, 
tapolcai zászlóaljparancs-
nok egy gépkocsioszlop élén 
már fegyvertelenül elindult 
Tapolcára. A Széna téri fegy-
veres csoport feltartóztatta a 
menetoszlopot és felszólí-
tották a katonákat, hogy is-
mét fogjanak fegyvert és 
csatlakozzanak hozzájuk a 
szovjetek elleni harcban. A 
tiltakozó tiszteket letartóz-
tatták és bezárták a Ganz 
Villamossági Gyár üzemi 
udvarára. Az önkéntes tapol-
cai katonák felfegyverkez-
tek és részt vettek a délutáni 
órák heves tűzharcaiban. A 
sötétség beálltakor pedig ki-
sebb csoportokban elindul-
tak vissza Tapolcára.
     Hangodi László 
     történész-főmuzeológus

1956. november 1-jén este 
20 órai indulással a tapolcai 
38. gépesített lövészezred, a 
harckocsizók és a rohamlö-
veg-osztály parancsot kap-
tak a Budapestre történő fel-
vonulásra, hogy részt vegye-
nek a forradalom vívmánya-
inak fegyveres védelmében. 
A szükség esetén azonnali 
harcfelvételre felkészített 
alegységek Gucsi István 
őrnagy, helyőrségparancs-
nok, a Tapolcai Járási For-
radalmi Nemzeti Tanács el-
nökének parancsnoksága 
alatt indultak meg. A fővá-
rosba érkező tapolcai csapa-
tokat különböző stratégiai 
fontosságú objektumok őr-
zésére és biztosítására osz-
tották be. Néhai Kulics Sán-
dor törzsőrmester, a Tapol-
cai Járási Forradalmi Kato-
nai Tanács tagja a 13 évvel 
ezelőtti őszön így idézte e 
ma már történelmi pillanato-
kat és napokat: „…a had-
osztályunk átállt a forrada-
lom oldalára. Csörög a te-
lefon (…), fölveszem (…), 
aszondja: Kemendi ezredes 
honvédelmi miniszter je-
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Rottweilerek küllemversenye

Tapolca először adott otthont a rottweiler kutyák kül-
lemversenyének                                             Fotó: Májer Edit

A Magyarországi Általános 
Rottweiler Klub, a TVSE 
Kutyás sport szakosztály 
helyi segítségével szervezte 
meg első ízben Tapolcán 
múlt vasárnapi kutyás ren-
dezvényét, a dupla nemzet-
közi rottweiler klubkiállí-
tást.
A TVSE Kutyás sport szak-
osztály már nem első ízben 
fogadja a MÁRK kutyás 
rendezvényeit helyben, hi-
szen mióta Tapolcán is mű-
ködik az országos egyesü-
letnek tagcsoportja, azóta 
már kaptak és a jövőben is 
kapnak még lehetőséget a 
közreműködésre hasonlóan 
nívós, akár nemzetközi ku-
tyás eseményekben. Októ-
ber második vasárnapján a 
Városi Sport – és Szabadidő 
Centrum adott otthont a 
Double Winner Show-nak, a 
VIII. Alba Regia Rottweiler 
Cup Winnernek és a VII. 
Kincsem – Gold Rottweiler 
Cup Winnernek. Forgács Ist-
vánnétól, a MÁRK elnöké-
től megtudtuk, ezt a rendez-
vényt először látta vendégül 
a város, de talán nem utol-
jára. Mivel mindkét kupa 
esetében vándorkiállításról 
van szó, egy év múlva más 
településen, Vasváron ren-
dezik majd meg, de tervben 
van, hogy Tapolca ismét sze-
repeljen a program hely-
színeként a jövőben.
Bognár Attilától, a MÁRK 
Tapolcai tagcsoportjának 
vezetőjétől megtudtuk, a 
nemzetközi klubkiállításra 
az ország minden pontjáról 
érkeztek, mellette rengete-
gen voltak például Szerbiá-
ból és Lengyelországból is. 
Összességében a nyolcvanöt 
kutya közül több volt a kül-
földi, mint a magyar. Min-
den eb osztályokba volt so-
rolva. A megnyitót követően 
elkezdték a bírálatot, a leg-
fiatalabbaktól a legidőseb-
bekig. Puppy, kölyök, fiatal, 
növendék kategóriák, majd 
nyílt osztály, illetve munka-
osztály kategóriában ver-

sengtek a kanok, őket pedig 
ugyanebben a sorrendben 
követték a szukák. A rendez-
vényre két bíró érkezett 
Szerbiából, akik mindketten 
jól ismerik a fajtát, hiszen 
tenyésztők is. – Ez egy kül-
lemkiállítás, tehát mi a ku-
tyáknak elsődlegesen a kül-
lemét osztályozzuk, az álta-
lános megjelenést, egyes ge-
netikai tulajdonságokat, pél-
dául a fogazatot, a szem-
színt, a kanok nemi jellegét, 
a szőrzetet. Valamilyen for-
mában a jellemet is értékel-
jük, hiszen azokat a kutyá-
kat, akik nem tudnak visel-
kedni, tehát agresszívak, 
vagy túl félénkek, kizárjuk a 
kiállításról – tudtuk meg 
Gere Tibor bírótól. Arra is 
választ kaptunk, hogy a bí-
rók mit tartanak fontosnak 
egy kutyánál, s miért lénye-
ges a küllemkiállításokon 
való megjelenés, szereplés. 
- A küllemi tulajdonságok 
azért fontosak, mert nagy-
ban öröklődnek. Tegyük fel, 
hogy egy kutya nagy és erős, 
akkor valószínű, hogy az 
utódjai is olyanok lesznek. 
Ha viszont van neki már va-
lami genetikai hibája, akkor 
várható, hogy azt örökíti is. 
Egy természetes kiválogatás 
történik, ha egy kutyánál 
megállapítunk valamilyen 
tulajdonságot, ami nem felel 
meg a sztenderdnek. Azt a 
kutyát nem lenne szabad, ne-
métől függően egy ugyano-
lyan rossz tulajdonságú, 
kannal, vagy szukával páro-
sítani, mivel az vélhetően 
tovább fog öröklődni. Így 
próbálnak a tenyésztők mi-
nél szebb küllemű kutyákat 
tenyészteni. Azért fontos ez 
a kiállítás, hogy mi, bírók 
kiválogassuk, hogy melyik 
tulajdonságok a fontosak bi-
zonyos fajtáknál, konkrétan 
itt a rottweilernél – tette hoz-
zá. Srdjan Knezevic bíró 
szerint, ha az ember egyszer 
vesz egy rottweilert, utána 
soha többet nem jut eszébe 
más fajtát tartani.            (me)

Két napig lobogott a zászló
(Folytatás az 1. oldalról)
Negyedik éve már, hogy a 
Veszprém Megyei Önkor-
mányzat a Veszprém Me-
gyei Sportszövetséggel kö-
zösen szervezte meg a me-
gyén átívelő futást, melynek 
rajtja idén is Tapolcán volt. 
Harminc települést érintett a 
kétnapos sportesemény, 
mely során a résztvevők vál-
tófutással százkilencven ki-
lométeres távot teljesítettek. 
Az első nap, tapolcai rajttal a 
Sümeg, Devecser, Ajka, Pá-
pa útvonalon vezetett, míg a 
második nap a Zirc, Várpa-

lota, Balatonalmádi, Veszp-
rém távot teljesítették a fu-
tók. Mindezt tették a megye-
zászlóval, melyre az érintett 
települések egy-egy szala-
got kötöttek. Az egyes hely-
színeken helyi iskolások, 
egyesületek is becsatlakoz-
tak az általuk választott tá-
vokon. 
A szervezők célja, az egész-
séges életmód népszerűsí-
tése mellett a megyei közös-
ségi szellem és összefogás 
erősítése volt.
Tapolcán a Hősök terén gyü-
lekeztek csütörtök reggel 

nyolc órakor a résztvevők, 
majd Dobó Zoltán polgár-
mester kötötte fel a tapolcai 
szalagot a megyezászlóra. A 
Tapolcai Trappolók közül 
Varga Barbara, Domán Gá-
bor, Földesi József, illetve 
Füle Zsolt felváltva futott 
Sümegen át Devecserig, a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Székhelyintéz-
mény, valamint a Kazinczy 
Ferenc tagintézmény, továb-
bá a Batsányi János Gim-
názium és Kollégium diákjai 
és tanárai a város határáig 
kísérték őket.                  (me)

Csoportkép az indulás előtt. A Tapolcai Trappolók Devecserig, a diákok a város 
határáig futottak                                                                                               Fotó: Májer Edit

Megünnepelték az idősek világnapját
Köszöntőkkel, vidám és 
megható kulturális műso-
rokkal, svédasztalos fo-
gadással, élőzenével, 
tánccal ünnepelték meg 
az idősek világnapját a 
Megbecsülés Idősek Ott-
honában szombaton.

A résztvevőket a szociális 
intézmény vezetője köszön-
tötte elsőként. Nagy Judit 
igazgató arra világított rá, 
hogy az idősek világnapja 
arra kell, hogy figyelmeztes-
sen mindenkit, hogy a szép-
korúakat tisztelni kell, ez a 
tisztelet pedig magába fog-
lalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, az irányukba kimu-
tatott szeretetet.
Dobó Zoltán polgármester, a 
város nevében, a tisztelet és 
megbecsülés hangján kö-
szöntötte az ünnepelteket. 
Rámutatott, a társadalom-
ban akkor mennek rendben a 
dolgok, ha a nagypapák, 
nagymamák, a szülők és az 
unokák, azaz három gene-

ráció képes egymás mellett 
élni, megérteni, támogatni 
egymást. Az intézményben 
hagyomány, hogy helyi egy-
házi tisztségviselők is el-
mondják üzeneteiket. Cson-
ka Nándor tapolcai plébános 
a derű, az életöröm és az 
egymás iránti szeretet kife-
jezésének fontosságáról osz-
tott meg gondolatokat. 
Molnár Csaba Bertalan re-
formátus lelkipásztor a meg-
térés, az „újjászületett szív” 
jelentőségéről beszélt, arról, 
hogy az idősek még ismerik, 
tudják, hogy mi az a hit, a re-
ménység és a szeretet, hogy 
mi az igazi krisztusi ember-

ség útja. A beszédeket köve-
tően az otthon lakói és mun-
katársai adtak vidám, táncos 
műsort, majd többek között 
a Batsányi tagintézmény di-
ákjainak néptáncos produk-
ciói csaltak mosolyt az 
arcokra. 
Szép gesztusokat, megható 
pillanatokat is tartogatott az 
esemény. Egy közelmúltban 
elhunyt otthonlakó lányai 
egy-egy szál rózsával és 
kedves szavakkal köszönték 
meg a Megbecsülés otthon 
dogozóinak, vezetőjének 
amit hozzátartozójukért tet-
tek, a szeretett személy éle-
tének utolsó éveiben.        (tl)

Az idősek világnapja az otthonban                      Fotó: tl.
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Előadás a Tapolcai-medence 
növénytani értékeiről
Szilaj Rezső előadása a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum-
ban a Tapolcai-medence nö-
vénytani értékeiről

Könyvtárunk – ahogy azt teszi 
évek óta hagyományszerűen – 
az idei évben is csatlakozott az 
Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz. 2019-ben 
a „Könyvtárak az emberért - fe-
lelősség a Földért” mottó je-
gyében zajlottak a rendezvé-
nyek. Intézményünk ezúttal is 
változatos kínálattal várta az 
érdeklődőket: a Népmese Hete 
alkalmából bárki mondhatott és 
hallgathatott nálunk mesét, a 
helyi iskolák diákjai különbö-
ző, a környezetvédelem témá-
jához kapcsolódó foglalkozá-
sokon vehettek részt, egyéves 
ingyenes könyvtári tagsággal 
ajándékoztuk meg olvasóinkat, 
illetve az amnesztiahét keretei 
között minden lejárt kölcsön-
zési idejű könyvet a késedelmi 
díj megtérítése nélkül vettünk 
vissza.
Szintén a könyvtári napokhoz 
kapcsolódva hallgathatták meg 
az érdeklődők Szilaj Rezső 
előadását, aki a Tapolcai-me-
dence növénytani értékeiről 
beszélt az összegyűlteknek. 

Amint azt megtudhattuk, ő ma-
ga a túrázás kapcsán kezdett 
botanikával foglalkozni és nö-
vényeket fotózni. Előadását az-
zal kezdte, hogy tájföldrajzi ér-
telemben behatárolta a Tapol-
cai-medencét. Szólt arról is, 
hogy hol és miként avatkozott 
be az ember ezen a vidéken a táj 
ökológiájába és ez milyen vál-
tozásokat okozott. Ilyen tevé-
kenység például az erdők ki-
irtása és legelővé alakítása, 
amelynek következtében az er-
dők rovására növekedett a fü-
ves területek aránya. A Tapol-
cai-medencében – amely a nö-
vénytani értékek gazdag tár-
háza – kora tavasztól késő őszig 
számtalan vadvirág nyílik. Szi-
laj Rezső ezeket vette sorra, is-
mertetve, hogy a különböző nö-
vények milyen élőhelyeken te-
lepednek meg és terjednek el, 
illetve közülük melyek védet-
tek. Szó esett többek között a 
pirítógyökérről, amely a jam-
gyökér rokona, a májvirágról, 
amely a Nyugat-Balkánról 
„vándorolt be”, a hangyák által 
kedvelt, fészkes virágzatú han-
gyabogáncsról, a jégkorszak-
nál régebbi időkből származó, 
ún. maradványnövénynek szá-
mító csellingpáfrányról, a für-

tös kőtörőfűről, amely a Du-
nántúlon egyedül a Csobánc 
északi szikláin lelhető fel, a két 
mérgező szépségről, a tavaszi 
héricsről és a fekete kökör-
csinről és az élősködő madár-
fészek kosborról. Megnevezte 
gyógyhatásukat, beszélt a hoz-
zájuk fűződő népi hiedelmek-
ről és mitológiai vonatkozása-
ikról, nevük eredetéről. Elő-
adását vetítéssel kísérte, bemu-
tatva a növényeket a hallga-
tóságnak, a zömében saját ma-
ga által készített fotók segítsé-
gével.
Azok, akik részt vettek a ren-
dezvényen, érdekes és hasznos 
információk birtokába juthat-
tak olyan növényekről, ame-
lyekkel - ma még - akár nap 
mint nap találkozhatunk, ha 
nyitott szemmel járunk erdőn, 
mezőn, haraszton. Mi több, ma-
gunk is tehetünk annak érde-
kében, hogy ne tűnjenek el a 
Tapolcai-medencéből.
Aki szeretne bővebben tájéko-
zódni a témában, annak ajánl-
juk a könyvtárunk helyismereti 
gyűjteményében található do-
kumentumokat.

            Wass Albert Könyvtár 
            és Múzeum

Dr. Bartalis Imre: „Az én 56-om”
i hitte volna, hogy 1956-Kban létezett még olyan 

község, amelyikben nincs vil-
lany. Nekem kezdő állatorvos-
ként, 24 évesen volt szeren-
csém egy ilyen helyet kifogni.
A járás állatorvosai szeretettel 
fogadtak. Mivel egyedül vol-
tam fiatal közöttük, elneveztek 
a „mi kis Benjaminunknak”. Az 
előírásoknak megfelelően 
örömmel végeztem a rám bízott 
munkát.
1956 késő őszén az a hír járta a 
faluban, hogy Budapesten va-
lami háborús hangulat van és 
több helyen lövöldöznek is. Dr. 
Andrónyi Andor járási főál-
latorvos rendelt bennünket a la-
kására. Kicsit megkéstem, mert 
mire odaértem, a járás állat-
orvosai mind ott voltak Andor 
bácsinál. Komoly arcot vágtak 
mindnyájan. Gondoltam, hogy 
itt valami nagy baj van. Andor 
bácsi elővette a térképet, kinyi-
totta az asztalon, és a követ-
kezőt mutatta: - Ez a nagy vörös 
itt a térképen a Szovjetunió és 
ez a kicsi rózsaszín – bökött rá a 
kisujjával – Magyaroroszág. 
Az lenne a kérésem,  hogy 
mindenki végezze el úgy a 
munkáját, mint ezelőtt. Ennek a 
harcnak egyértelmű a kimene-
tele. Tegyetek fehér karszala-
got piros kereszttel a karotokra, 
mert annak még háború alatt is 

életmentő ereje van. A közsé-
geitekben bármi is történik a 
napokban vagy a hetekben, 
tartsátok távol magatokat tőle - 
figyelmeztett bennünket.
Mint fiatal állatorvos természe-
tes, hogy betartottam Andor bá-
csi kérését, pedig többször 
megkerestek, hogy menjek el a 
forradalmi nagygyűlésre.
Egyik borongós, novemberi 
délután Szentantalfáról moto-
roztam haza, Kapolcsra. Már 
sötétedett, amikor Nagyvá-
zsonyt elhagyva az erdő szélén 
négy embert láttam ácsorogni. 
Úgy rémlett, mintha katonaru-
hában lettek volna. Alig hagy-
tam el őket, erős puskaropogást 
hallottam, és mintha a fülem 
mellett süvítettek volna a go-
lyók. A szívem a torkomban do-
bogott. Önkéntelenül ráfeküd-

tem a benzintankra és gázt ad-
tam a motornak. A kapolcsi ta-
nácsházig meg sem álltam, ahol 
jó egy hónapja rendszeres 
ügyeletet tartottak. Egy isme-
retlen személy volt ott, akinek a 
bemutatkozás után elmondtam, 
hogy Nagyvázsony és Vigánt-
petend között lévő erdő szélén 
rám lőttek ismeretlenek, nem 
törödtek a vöröskeresztes kar-
szalaggal. Ezek után, mint aki 
jól végezte dolgát, hazamen-
tem. 
Két nap múlva hívattak a Járási 
Tanács Mezőgazdasági Osz-
tályára. Nyugodt szívvel ültem 
motorra, mert az én koromban 
még nem volt annyi élettapasz-
talatom, hogy valamitől félnem 
is kellene. Kormos elvtárs fo-
gadott, aki az osztályvezető 
volt. Ő egy alföldi, igazi kun 

Dr. Bartalis Imre gyémántdiplomás állatorvos, író, szinte 
kifogyhatatlan az érdekes történeketből                    Fotó: szj.

Moziműsor

Tapolca Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.

Telefon: 87/510-176
Október 24 - 30. 

csütörtök – szerda

24 - 25. csütörtök–péntek, 27 
– 30. vasárnap–szerda 14:00 

3D 16:00 2D
26. szombat 12:00 3D 13:45 

2D
Jetikölyök

Színes, szinkronizált 
amerikai animációs 

kalandfilm
Hossz: 98 perc

...
24 - 25. csütörtök–péntek, 27 
– 30. vasárnap–szerda 18:00 

1200,-Ft
26. szombat 17:00

ZOMBIELAND 2. 
- A második lövés

Színes, szinkronizált 
amerikai horror vígjáték

...
24 - 25. csütörtök–péntek, 27 
– 30. vasárnap–szerda 20:00 

3D 1400,-Ft
26. szombat 19:00

DEMONA: A sötétség 
úrnője

Színes, szinkronizált 
amerikai fantasy
Hossz: 119 perc  

06/87/412-289

A személyiségkép 8 sze-
mélyiségterületet ölel fel, 
melyből az egyik, az ÉN-
hez való viszony feltárását 
célozza meg, s melynek 
során nem csak arra derül 
fény, ki vagy TE, hanem 
arra is, hogy ki, vagy mi mi-
att vélekedsz úgy, ahogy 
önmagadról. Mennyire 
vagy elégedett azzal, aki 
visszanéz a tükörből? 
Mennyire tudod elfogadni 
magadat az esetleges hi-
báiddal együtt? És amit 
látsz, az vajon helytálló-e? 
Esetleg többre, vagy ke-
vesebbre értékeled önma-
gadat? Az önmagaddal va-
ló kapcsolatod minősége 
egész életedet befolyásol-
ja, sok esetben önmagunk 
helytelen megítélése meg-
keserítheti a szociális tér-
ben való mozgásunkat, 
életvezetési problémákat 
okozhat.  Önmagunk elfo-
gadása, a bennünk élő jó és 
kevésbé jó „szeretése” az 
alapja boldogságunknak, 
ezért indul ki a grafológiai 
vizsgálat is az ÉN -ből. 
Ezen belül az önértékelés, 
az önbizalom, annak mér-
téke, az autonómiára, az 
önállóságra való igény, az 
önreguláció, az önérvé-
nyesítésre való késztetés 
mértéke, az én rezisz-
tencia, az önfejlődés lehet-
séges iránya és a fruszt-
rációtűrés, ami feltérké-
pezhető a kézírásból.

GRAFOLÓGUS

Gosztola
Brigitta

kinézetű, szúrós tekintetű, 
nagy, fekete pödrött bajuszú, 
kreol bőrű ember volt, akinek a 
lábáról soha nem hiányzot a 
bőrcsizma.
Üljön le Bartalis elvtárs! Mit 
csinált maga szerencsétlen? 
Maga megverette a veszprémi 
pártbizottság dolgozóit! - 
mondta.
Néztem magam elé. Azt hittem, 
hogy Kormos elvtárs meghib-
bant. A félórai vádaskodás alatt 
egyetlen szót sem szóltam. Az 
elmondottakból kiderült, hogy 
két napja az erdő szélén a 
veszprémi pártbizottság veze-
tői próbálták ki az újonnan ka-
pott pisztolyaikat. A bejelen-
tésemre riadóztatták a karhatal-
mista egységeket, a lövöldö-
zőket elfogták, fegyvereiket el-
vették, és ha szólni mertek, pus-
katussal, ököllel hallgattatták el 
őket. De nemsokára megérke-
zett a pálinkáért a kocsmába 
küldött Pobeda is, és sikerült 
tisztázniuk, hogy kik azok az 
elfogottak, akiket ütöttek.
Azt hiszem, egyedül vagyok az 
országban, akit nem akasztot-
tak fel, sőt börtönbüntetésre 
sem ítéltek, pedig én megveret-
tem Veszprém Város Pártbi-
zottságának prominens képvi-
selőit.

                     Dr. Bartalis Imre

Továbbra is várjuk olvasóink 
írásait, ötleteit, észrevételeit a 
tapolcai7nap@gmail.com e-
mail címre. A beérkezett írá-
sok szerkesztett formában 
jelennek meg újságunkban, 
(természetesen a terjedelmi 
korlátok figyelembe vételé-
vel) és internetes lapunkban  a 
www.tapolcaiujsag.hu címen.

Továbbra is keressük a 
legfinomabb sütemé-
nyeket, hétről hétre! 
Akinek van olyan re-
ceptje, amelyet szívesen 
osztana meg másokkal 
lapunk hasábjain, azt 
kérjük küldje el e-mail-
ban  címünkre:
tapolcai7nap@gmail.com

mailto:tapolcai7nap@gmail.com
http://www.tapolcaiujsag.hu


Remek őszi kezdés
Győzelmekkel indította a szezont a kosárlabda szakosztály
A TVSE kosárlabda szak-
osztály győzelmekkel 
kezdte meg szereplését a 
bajnokságokban.

A megyei utánpótlás bajnok-
ságokban több szép sikert is 
elértek már a tapolcai kosa-
rasok. A Megyei Kadet Lá-
nyok versenyében léptek 
először pályára az őszi sze-
zonban a tapolcaiak, október 
első szombatján. A négy 
U16-os és nyolc U14-es já-
tékossal kiálló lánycsapat a 
tavalyi U15-ös bajnokság 
második helyezett ajkai gár-
dájával indította a szezont. 
A helyi csapat magabiztos 
kezdéssel lepte meg a ven-
dégeket, így végül Tapolcai 
Oroszlánok – Ajkai Után-
pótlás SE 80:13 végered-
ménnyel zárult a mérkőzés. 
A második meccsen a ta-
polcaiak 52:23-as fölényes 
győzelmet arattak a Várpa-
lotai Gepárdok ellen. A 
Megyei Gyermek Bajnok-
ságban az U12-es csapat is 
remekelt október első va-
sárnapján. Az Ajkán meg-
rendezett megyei fordulón a 
tapolcai csapat mindkét 

mérkőzésen állva hagyta el-
lenfelét - 17:0-s, illetve 
20:0-ás első negyedeket pro-
dukált. Tapolcai Sárkányok - 
Várpalotai Párducok 59:24, 
valamint Tapolcai Sárká-
nyok - Pápai KC 81:23-as 
győzelemmel zárt a TVSE. 
Október második hétvégé-
jén a Gyermek Bajnokság-
ban az U12-es tapolcai csa-

pat is győzelmekkel startolt. 
A celldömölki és hévízi ko-
sarasokat látták vendégül a 
Kazinczy tagintézményben. 
A tavalyi, több mérkőzésen 
is csak a létszám miatt ki-
kapó társaság az idei szezont 
már új tagokkal bővülve, tel-
jes létszámmal kezdte meg. 
Az első mérkőzésen a csapat 
gyorsan érvényre juttatta 

győzni akarását, mely végül 
Tapolcai Gazellák – Cell-
dömölki Góliátok 58:23-as 
győzelemmel zárult. A má-
sodik mérkőzésben jól raj-
tolt Tapolca, majd az ellenfél 
egyre komolyabb ellenállást 
tanúsított, de így is sikerült 
megérdemelten 42:61-es 
győzelmet aratnia a Gazel-
láknak a Hévíz SK ellen.  (m)

A TVSE Thai boksz szak-
osztály, azaz a Tapolcai 
Muay Thai GYM harcosai, 
Muzsi Dániel, Nagy Imre  
és Tóth Zsombor október-
ben három rangos sport-
eseményen is képviselték 
a várost és az egyesüle-
tet.

Mint arról korábbi lapszá-
munkban már beszámol-
tunk, Muzsi Dániel első al-
kalommal vett részt a ma-
gyar válogatottal, szeptem-
ber 28-a és október 6-a kö-
zött, a törökországi Antalyá-
ban megrendezett IFMA 
Utánpótlás és Junior Világ-
bajnokságon, 54 kg-ban, 
muay-thai-ban. Október el-
ső vasárnapján Nagy Imre 
Sopronba kapott meghívást 
a West- Hungarian Fight II. 
elnevezésű gálára, ahol K1-
ben a második helyen zárt. 
Szegvári Tamás szakosz-
tályvezető, edző foglalta 
össze gondolatait Imre sze-
replése kapcsán - Ez volt Im-

n TEKE - Október első 
hétvégéjén, Herenden ren-
dezték meg a Veszprém 
megyei egyéni férfi teke-
bajnokságot, serdülő, ifjú-
sági és szenior kategóri-
ákban. A Tapolca Városi 
Sportegyesület Teke szak-
osztálya a szenior korosz-
tályban indult el. Nyírő 
Tamás a hatodik, míg 
Peszleg Gyula a tizenhe-
tedik helyen zárt.       (me)

n SZKANDER - A Bu-
dapesti Szkander Világ-
kupán a tapolcai Szánti 
Imre a dobogón zárt. Ok-
tóber második hétvégéjén, 
a budapesti XVI. Judge-
ment Day - Armwrestling 
World Cup megméretteté-
sen a tapolcai Szánti Imre, 
a Dóró Team versenyzője, 
a Masters jobb kezes via-
dalon a bronzérmet sze-
rezte meg.                 (me)

re első hivatalos gála verse-
nye, ráadásul olyan nagy ne-
vek mellett szerepelhetett, 
mint az Exatlon Hungary-
ból ismert Jóni Máté. Imre 
kemény fogyasztás után 
(5kg 1 hét alatt) nem volt top 
formában, de megtanulta, 
hogyan legyen készen leg-
közelebb a súly és a forma 
időzítésével, valamint, hogy 
milyen nagy publikum előtt 
úgy versenyezni, hogy min-Érmek a sakkfesztiválról

Október második szom-
batján rendezték meg Bu-
dapesten az 5. Világsakk-
fesztivált a Polgár lá-
nyokkal, ahol Tapolca is 
szépen szerepelt.

A sakk ünnepén idén is meg-
nyitotta kapuit az 5. Világ-
sakkfesztivál, mely a jeles 
alkalomból egy különleges 
helyszínen, a Magyar Nem-
zeti Galéria falai között, szí-
nes és szórakoztató prog-
ramokkal várta az érdeklő-
dőket. Az esemény házigaz-

dái a Polgár lányok voltak. A 
Tapolca VSE sakk szakosz-
tályának ifjú versenyzői 
szép eredményekkel tértek 
haza. Az U10-es korosztály-
ban Tóth Barnabás száz szá-
zalékos teljesítménnyel sze-
rezte meg az aranyérmet, 
míg az U12-es korosztály-
ban Kasnya Péter ezüstér-
met szerzett. A többi ver-
senyző, név szerint Csitári 
Ádám, Dénes Márk, Illés 
Márk, Kiss Dalma Letti, Mol-
nár Zétény és Vajai Lili is az 
élmezőnyben végzett.    (me)

denki csak rá figyel. Ezt a 
fajta nyomást nem könnyű 
egy tizenhat évesnek feldol-
goznia – tudtuk meg az ed-
zőtől. Tóth Zsombor október 
második szombatján Kecs-
kemétre kapott meghívást, 
az első alkalommal megren-
dezésre kerülő EM Legend 
Superfight Series Kína-Ma-
gyarország sportgálájára. A 
verseny muay-thai szabály-
rendszerben zajlott. - Zsom-
bi remekül szerepelt, 4 kg 
fogyasztás után is éles volt 
és nagyon szép, látványos 
bunyóban a második helyet 
szerezte meg, a nagynevű 
Re-Gym-es, ötven meccset 
vívott harcosával szemben – 
tudtuk meg Szegvári Tamás-
tól. Az edző azt is hozzátette, 
nem sok ideje marad pihenni 
a szakosztálynak, hiszen no-
vember második hétvégéjén 
az ICO Európa bajnokságon 
tíz versenyző, K1-ben, K1 
lightban és Muay-thai-ban 
fog a szorítóba lépni és kép-
viselni Tapolca városát. (me)

Tapolcai thai bokszosok

Rövid hírek
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Az U12-es Tapolcai Sárkányok a megyei bajnokság első fordulójában Kovács 
Kristóf edzővel                                                                                       Fotó: Helyszíni felvétel

Szegvári Tamás edző 
Nagy Imrével Sopronban, 
ahol az ifjú versenyző K1-
ben végül a második he-
lyen zárt               
          Fotó: Helyszíni felvétel

A tapolcai csapat Polgár Zsófiával    Fotó: Helyszíni felv.

Szánti Imre a dobogó 
harmadik fokán, Bu-
dapesten     
  Fotó: Helyszíni felvétel



Sokan érdeklődtek
Az újraélesztés nemzetközi napját hetedszer rendezték meg
Az újraélesztés nemzet-
közi napja alkalmából nyílt 
napot tartottak a tapolcai 
mentőállomáson, október 
16-án, reggel nyolc órától 
délután négy óráig.

Napjainkban amilyen gyak-
ran halljuk, hogy  „túl későn 
érkezett a segítség, nem tud-
ták megmenteni az életét”, 
legalább annyiszor elhang-
zik, hogy „egy járókelő, egy 
munkatárs, egy ismerős a 
mentők kiérkezéséiig újra-
élesztette, ezzel megmentve 
életét”. Annyi mindent ta-
nulunk életünk során, miért 
pont az embertársainkon va-
ló segítés lenne az, amire ne 
tudnánk időt szánni? Az új-
raélesztés menetének meg-
tanulása nem igényel sok 
időt, költségeket nem von 
maga után, elsajátítása mé-
gis életbevágó lehet. Ezt ta-
lán a mentők tudják legin-
kább, akik nap mint nap ta-
lálkoznak ilyen esetekkel, és 
ezért amikor csak lehet, ta-
nítják, oktatják az újraélesz-
tést. Erre ad lehetőséget a 
minden évben megrende-

zésre kerülő nyílt nap, amely 
alkalom során bárki betérhet 
a mentőállomásra, és az ép-
pen szolgálatban lévő, vagy 
önszorgalomból segítő 
OMSZ dolgozók segítségé-
vel tudják az újraélesztés 

menetét tanulni, gyakorolni. 
Idén sem zajlott ez másként, 
ahogy az állomás vezető-
jétől, Szalai Lászlótól meg-
tudtuk, több csoport is beje-
lentkezett, a Bárdos iskolá-
ból valamint a Batsányi gim-

náziumból is érkeztek diá-
kok tanáraikkal. Az újraé-
lesztés nemzetközi napját 
hetedik alkalommal rendez-
ték meg, legelőször az Euró-
pai Újraélesztési Társaság 
kezdeményezte.               (sr) 

2019.10.12.
Hambalkó Krisztina
és Fischer Gábor

Izgalmas túrák lesznek 
november hónapban is 

Majd sütőpapírral bélelt, vagy zsí-
rozott-lisztezett nagy tepsiben süt-
jük, 180 fokon kb. 15-20 percig. 
Ha megsült, óvatosan lehúzzuk ró-
la a sütőpapírt, és még melegen fel-
tekerjük. Végül baracklekvárral 
megkenjük, feltekerjük és sütőpa-
pírba csomagoljuk.
A gyümölcsöt összeforraljuk a cu-
korral, adunk még hozzá kb. 2 dl 
vizet. (Hogy ne legyenek benne az 
apró magok, ezért átszűrjük, így 
sűrű szörp állagú lesz.)
A krémhez felverjük a tejszínt, 
majd  kb. 1,5 dl áfonyaszörpben 
feloldjuk a zselatint, és felme-
legítjük (de, nem forraljuk). A 
mascarponéhoz keverjük a zselés 
szörpöt, majd a felvert tejszínt is 
hozzáadjuk. (A tejszínhabból egy 
keveset félreteszünk a díszítés-
hez.)
A piskótát kb. 1 cm-es szeletekre 
vágjuk, és egy folpackkal kibélelt 
tálat körberakunk a piskóta szele-
tekkel. Beleöntjük az elkészült 
krémet, és a tetejét lefedjük a meg-
maradt piskóta tekercsekkel. Egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap 
tálcára borítjuk, és tejszínnel vagy 
tetszés szerint gyümölccsel díszít-
jük.
                  Dobosné Szabó Márta
                  Székesfehérvár
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Nyílt napot tartottak a tapolcai mentőállomáson                           Fotó: Szigetvári Réka

Házasságkötés

Heti SÜTI

         Charlotte

Hozzávalók a piskótához: 6 tojás, 
6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, 
2 evőkanál olaj, csipetnyi sütőpor; 
baracklekvár
A krémhez: 250 g mascarpone, 5 
dl habtejszín, 3-4 evőkanál porcu-
kor, 15-20 dkg áfonya vagy más 
bogyós gyümölcs, 20 g zselatin
Elkészítés: A hozzávalókból pis-
kótatésztát készítünk: a 6 tojásfe-
hérjét a cukorral kemény habbá 
verjük (a cukrot fokozatosan adjuk 
hozzá, állandó keverés közben). 
Ezután beletesszük a tojások sár-
gáját, és a habverővel tovább ver-
jük. Majd beleszitáljuk a sütőpor-
ral elkevert lisztet, amit már csak 
fakanállal óvatosan keverünk bele. 
Végül belekeverjük az olajat is.  

Online újságunk

www.tapolcaiujsag.hu 

06/87/412-289

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

A Tapolcai Újság kö-
vetkező száma 2019. 
november 8-án jelenik 
meg. Addig is keresse-
nek minket, olvassák 
friss híreinket online új-
ságunkban!

www.tapolcaiujsag.hu 

Nagy Ibolya
Ősz

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...

A TVSE Természetjáró 
szakosztály november-
ben is várja túráira az ér-
deklődőket. 

6-án, szerdán sétatúra a 
Monostorapáti - Taliándö-
rögd távon. 9-én, szombaton 
túra a Balatonfüred - Tamás- 
hegy - Veszprémfajsz - Ne-
mesvámos, 13-án, szerdán 
pedig sétatúra az Ajka - Vá-
roslőd útvonalon. 16-án, 

szombaton túra a Kapolcs- 
Fekete-hegy - Monostorapá-
ti, 20-án, szerdán sétatúra a 
Vállus - Kő-orra - Várvölgy, 
23-án, szombaton túra az 
Uzsa - Szapocsa- Pusztame-
ző-szőlőhegy - Uzsa váll. 
útvonalon. 27-én, szerdán 
sétatúra az Ajka- Alsócsin-
ger - Ajka, 30-án, szombaton 
pedig túra a Diszel- Cso-
bánc- Tóti-hegy- Ábrahám-
hegy távon.                      (me)

Az idei ősz legtöbbször még a kellemes nyári meleget 
idézte                                                               Fotó: Májer Edit

Hirdetés

 Hírek azonnal!
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