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Újabb
épülethomlokzat újult meg a városban. A beruházás
kivitelezője a korabeli
esztétikai állapotot állította vissza.
		2. oldal
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Átadták a Pedagógiai
Szakszolgálat
tapolcai
tagintézményének (nevelési tanácsadó) új bázisát
a Belvárosi Irodaház első
emeletén.
2. oldal

V. ÉVFOLYAM

Ünnepeltek a szociális szféra helyi
dolgozói. Nagyobb
megbecsülésre lenne
szükség a szakterületen - hangzott el.
6. oldal

Virágosítás városszerte

5000 cserje, 2000 egynyári növény, 1000 évelő, közel 20 féle növényfaj kiültetése történt meg
Nyár elején megkezdődött és ma is zajlik Tapolca újravirágosítása. A cél,
hogy szebbé, élhetőbbé,
tisztábbá váljon a város,
mindez azonban a gazdaságosan megvalósítható
legmagasabb szinten történjen, a fenntarthatóság
szempontjait is figyelembe véve

Mi viszont nem az egynyári, évről évre nagy költséggel járó újratelepített
növényekre építkezünk elsősorban, hanem sokfajta
évelőre, cserjék különböző

JEGYZET

Instant
bölcsességeink
Hajdanán a józan gondolkodásra hajlamos
agy és a hozzá társult
olvasottság, műveltség
megléte, önvizsgálatra,
önmérsékletre
képes
bölcs embert sejtetett.
A mai világban már
nem kell ilyen, amúgy
is nehezen megszerezhető kritériumoknak
megfelelni, ha bölcs
ember
benyomását
akarjuk kelteni. Íme a
legkorszerűbb recept a
sikerhez. ( Persze egy
számítógép és a Google
azért szükséges a csodás
művelethez.) Próbáljuk
ki! Üssük be a keresőbe a varázsszót, hogy

A tapolcai zöldterületek
kezeléséért felelős CselleHáz Kft. ügyvezető igazgatójával, Varga József
Sándor kertészmérnökkel
beszélgettünk a napokban. Hol vannak a szép
egynyáriak? Ezt a kérdést
tették fel nekem az emberek, amikor nyár elején megkezdtük a város
visszavirágosítását.

A most elültetett növények védik az itt lakók
egészségét, tisztítják
a levegőt, sok port,
szennyeződést kötnek
meg a jövőben.

37. SZÁM

Kapálás, ültetés a csarnok szomszédságában. A minőségi kertészet elképzelhetetlen
kétkezi munka nélkül.
Fotó: tl
fajtáira, a 10-20 évig élő, színeikkel gyönyörködtet- 1000 cserje és 55 tő óriás
virágzó somokra, nyári nek és többek között pom- mályva kiültetetése történt
orgonafajtákra és évelő pás lepkefajok sokaságá- meg. A körforgalmakat
mályvák telepítésére he- nak megjelenését is ígérik levendulával telepítették,
lyezzük a hangsúlyt. Ezek – hangsúlyozta a város az összességében 3250
a növények védik az itt parkosításáért felelős cég félcserje jövőre már szélakók egészségét, tisztítják igazgatója. Megtudtuk, a pen elbokrosodik, teljes
a levegőt, sok port, szen�- vasútállomástól a Keszthe- pompájában díszíti majd a
nyeződést kötnek meg, lyi út, Dózsa György út ke- város csomópontjait. Folyhűsítik a klímát, változatos reszteződéséig több, mint tatás a 4. oldalon...

Ötödik hely
a Hősök terén

Pék László (balról a második)

Fotó: Nemzeti Vágta

Az idén tizenkettedik alkalommal megrendezett
Nemzeti Vágtán, a magyarság határokon átívelő,
hagyományőrző fesztiválján Tapolcát a TVSE Lovas szakosztályának tagja,
Pék László és Bin Sadi P
nevű lova képviselte. Ló és
lovasa nyáron, harmadik

helyen végzett a Szentlőrinci Vágtán, így bejutott a
fővárosi döntőre. Október
végén, a program szombati napján, kora délután
Tapolca a hatodik előfutamban Bácsfeketehegy,
Dunakeszi, HernádkakBelegrád, Látrány és Sarkad településekkel mérette meg magát. A Hősök
terén, a negyedik pályán
ötödikként ért célba.
/Májer Edit/

„idézetek „, majd írjuk
utána a hangulatunkhoz, véleményünkhöz,
élethelyzetünkhöz pas�szoló kereső fogalmat.
Az így kapott találatok
közül aztán válasszunk
egyet ízlés szerint és
tárjuk ismerőseink elé
a facebookon. A recepthez persze rendíthetetlen hitre is szükségünk
van. Higgyük el, hogy
mi is a nagy igazságok
és a mély erkölcsiség
büszke birtokosai vagyunk.
Töreky László főszerkesztő
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Újabb homlokzat újult meg
Ezúttal a Keszthelyi úton,
a polgármesteri hivatal
tőszomszédságában újult
meg és nyerte el régi fényét egy szép, helyi védelem alatt álló épület
homlokzata.

Kazinczy Zoltán, a frissen
felújított társasház közös
képviselője
lapunknak
elmondta, a lakók gyakorlatilag négy évtizeden
keresztül egyedül maradtak a problémájukkal, a
legutóbbi önkormányzati
ciklusban tapasztalt hozzáállás teremtette meg a
lehetőségét annak, hogy az
épület most részben vis�szanyerhette régi fényét. –
A város 4.3 millió forinttal
támogatta a beruházást,
amit végül 8.5 millió forintból valósítottunk meg.

2019. NOVEMBER 22.
tőelemeit, amelynek nincs
akkora súlya mint a gipsznek, de sokkal tartósabb
annál- árulta el. Dobó Zoltán polgármester szerint,
ezúttal egy nagyon csúnya
homlokzat látványa tűnt
el a városból és nyert Tapolca egy újabb gyönyörű
épületet, amelyre a lakók
és a város egyaránt büszke lehet. – Három olyan
épületről tudunk még a
belvárosban, ahol az önkormányzatnak komoly
részesedése van, ezeket
két éven belül igyekszünk
hasonló minőségben és
szellemben rendbe tennimondta. /tl/

Az új épület homlokzatra a lakók és a város egyaránt
büszke lehet
Fotó: tl
Most egy kis szünet kö- ke az elvégzett munkára
vetkezik, majd folytatjuk és az alkalmazott modern
a felújításokat a ház egyéb technológiára, anyagokra.
részeivel- tette hozzá a kö- – Speciális gyantás, hozös képviselő. Szabó Ákos, mokfújt anyagból készíteta projekt kivitelezője büsz- tük el a homlokzat díszí-

Az irodaház emeletére költöztek Szakmák
mesterei
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,
a Veszprémi Tankerületi
Központ vezető tisztségviselői, Tapolca város
képviselői, a szolgálat
munkatársai, továbbá az
érintett helyi intézményvezetők
jelenlétében
ünnepélyesen
átadták
pénteken a pedagógiai
szakszolgálat (nevelési
tanácsadó) tapolcai tagintézményének új bázisát
a Belvárosi Irodaház első
emeletén.

Szauer István tankerületi igazgató (balról a 3.) : Egy
jó ötletből, lelkesedéssel, összefogással, jó megoldás
született Tapolcán.
Fotó: tl

Mint azt megtudtuk, az új
helyszínen a szakszolgálat
munkatársai és az érintett
gyerekek részére korszerű
és esztétikus konduktori
terem, vezetői iroda, több,
különbejáratú helyiség és
megfelelő méretű váróterem áll rendelkezésre.
Az ünnepi eseményen, a
Szent Erzsébet óvoda apróságainak kedves népi
játékos produkcióját követően, Fodorné Csöglei
Erika a szakszolgálat helyi
vezetője számolt be az elmúlt hónapokban lezajlott
felújítási munkálatokról,
a költözés folyamatáról, a
kollégák nem mindennapi
pozitív hozzáállásáról és
lelkesedéséről.-Soha nem
felejtem el, amikor 2017
késő tavaszán ott álltam
kétségbeesve az Ady utcai

épületünk pincéje előtt és
Lévai József korábbi alpolgármester segítő kezet
nyújtott: Erika, nem lenne
jó helyetek az irodaházban? Neki, majd később a
város önkormányzatának,
polgármesterének és a
fenntartó támogatásának
köszönhetjük tehát azt,
hogy most itt állhatunkhangsúlyozta
Fodorné
Csöglei Erika, aki nem felejtett el köszönetet mondani mindazoknak, akik
önzetlenül segítették a cél
megvalósulását.
A Veszprémi Tankerületi
Központ anyagi támogatásával és sok társadalmi
munkával megvalósult átépítést, megújulást, Szauer
István veszprémi tankerületi igazgató is méltatta.
– A jó ötletekből szület-

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a mai
napig több mint 800
mester avatására került
sor.

nek a legjobb megoldások.
Az alapötlettel mi tudtunk
azonosulni, az anyagi és
technikai problémákat pedig végül közös akarattal,
összefogással sikerült áthidalni.
Amit itt látunk, a barátságos környezetet, az asztaldíszeket, a szép dekorációkat az pedig mind a
szakszolgálat munkatársainak lelkes hozzáállását, munkáját, összetartását dícséri – fogalmazott
az igazgató. Pass Sándor
alpolgármester,
Dobó
Zoltán polgármester jókívánságait adta át az eseményen a szakszolgálat
munkatársainak, továbbra
is biztosítva az intézményt
az önkormányzat odafigyeléséről, segítő támogatásáról. /tl/

A november 18-i Mesteravató Ünnepségen autószerelő, autóelektronikai
műszerész, CNC gépkezelő, karosszérialakatos és
villanyszerelő szakmákban, 42-en vehették át
mesterlevelüket. Köztük
kiváló tapolcai szakemberek is: az autóelektronikai

szakmában Pál Krisztián,
az autószerelő szakmában
Kovács Krisztián és Török
József, karosszérialakatos
szakmában Pacsay Tamás
vált mesterré. /tl/

Közlemény

Tapolca Város Önkormányzata álláspályázatot
hirdetett a Tapolcai Kommunikációs,
Kulturális
és Média Kft. ügyvezető
igazgatói
álláshelyének
betöltésére. Az álláspályázat határidejének lejártáig
Tapolca Város Önkormányzata, mint a Tapolcai
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. tulajdonosa Töreky Lászlót bízza
meg az ügyvezetői igazgatói, és a Tapolcai Újság
főszerkesztői feladatainak
ellátásával.
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Könyv készül a nagy
múltú tapolcai
épületről, segítséget
kérnek

laként, útra indító alma
materként majd az idők
változtával mint idősgondozási helyszín.
Az intézmény mostani
vezetősége úgy határozott, hogy e nagy múltú
épület történetét könyv
formában örökíti meg,
amelynek
megírására
Hangodi László történészfőmuzeológust, a tapolcai

Napjainkra a Dr. Somogyi József Idősek Otthona az a tapolcai világi
épület, amely elkészülte
óta a legtöbb ember életében játszott szerepet,

Tapolcai Polgári Fiúiskola
hagyott nyomot és emléket valamilyen formában:
munkahelyként,
isko-

TAP
városi múzeum munkatársát kérték fel.
A Vezetőség és a Kuratórium ezúton kér minden olyan segíteni tudó
és szándékozó tapolcait,
vagy elszármazottat, aki
rendelkezik az épület korábbi történetével kapcsolatos iratemlékekkel
vagy
fotódokumentumokkal, hogy támogassa
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a kitűzött cél megvalósulását. A kortörténeti emlékek digitális feldolgozás után visszakerülnek
tulajdonosaikhoz. Hadobás János, tel: 06/20/5281741. E-mail: alapitvany.
gondviseles@gmail.com
Köszönettel: a Dr. Somogyi József Idősek Otthona
vezetősége és munkatársai. /tl/

Felettem kard fordul, Dolgozni csak pozitív szemlélettel
piros vérem csordul
A tapolcai huszárok és
huszártisztek szabadságharcban betöltött szerepéről tartott előadást
Hangodi László a városi
könyvtár első emeleti
nagytermében, november 12-én.
Az 1848/49 emlékére
szervezett lapidáriumi esték utolsó előtti előadását
hallhatták a történelem
iránt érdeklődő tapolcaiak múlt kedd délután a
könyvtárban. Az előadás
kezdetén elhangzott, a
Tapolca és környékbeli
hadviseltek zöme a honvédgyalogságnál teljesített
szolgálatot, de sokakról
nem tudjuk, mely fegyvernemnél volt. A korabeli
huszárképről megtudtuk,
akkor a katonafogalom
legvonzóbb,
legnépszerűbb megtestesülése volt.
A huszárság kialakulását a
18. század elejére tehetjük,
abban az időben Európaszerte kapósak voltak a

Az alapítók
kiállítása
Közös kiállításon, nagy
sikerrel mutatkozott be a
közelmúltban a Tapolcai
Tamási Áron művelődési
Központban a városi képzőművész-kör öt alapító
tagja. Tihanyiné Bálint
Zsuzsa, a kör művészeti
vezetője elmondta, hogy a

magyar huszárok, kiképzőként alkalmazták őket
Franciaországtól az orosz
területekig. A Tapolca környéki huszárok nagy része
két ezredbe tömörült: a
Radetzky-, és a Károlyihuszárezredbe. Mindkettőről szó esett az előadás
során, az elnevezésüktől,
díszes
egyenruhájuktól
kezdve a hadi mozdulatok
során betöltött szerepükön
át, egészen a gúnynevükig.
Az előadó részletet olvasott fel Nagy Iván tizedes
naplójából, ahol a szabadságharc szerelmi szálai is felbukkantak. Végül
Körmendi Antal és Ruiz
Pál tizedesek történetét,
szabadságharc utáni életét
mutatta be a történész. Az
előadás zárásakor a következő lapidáriumi estre
invitálta Hangodi László
a megjelenteket, amely december második keddjén
lesz, és a ’48-as tapolcai
emlékhelyekről
hallhatunk majd. /szr/
város képzőművész csapatának szellemi alapítója 10
évvel ezelőtt Pálffy Gézáné
Szabó Éva volt. Hozzájuk
csatlakozott a kezdetektől- s azóta is lelkes tagjai
a körnek: Stankovics Béláné Anikó, Horváth Róbert,
valamint Szita Szabolcs. A
körvezető méltatta az alapítók sokoldalú képességeit, s hasonló kimagasló
teljesítményeket
kívánt
nekik a jövőben is. /tl/

Szakmánk ünnepe, november 11-e engem mindig visszatekintésre, tanulságok, tapasztalatok
összefoglalására sarkall.
Munkánk meglehetősen
sokrétű, hiszen minden
korosztály számára és
számtalan
élethelyzetre nyújthatunk segítséget- állítja Bögös Rita,
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Család és Gyermekjóléti Központjának intézményegység
vezetője.
Az írás apropóját az idei
Szociális Munka Napja
adta (szerk. megjegy.).
– Nem egy reklámozott
hivatás a miénk, nem
látványos, nem kíséri
nagyszámú siker és sikerélmény sem. De úgy
gondolom,
időnként
szükséges és hasznos a
munkánkról való tájékoztatás.
Központunk
számos szociális és gyermekvédelmi feladatot lát
el, az általános személyes
szociális szolgáltatásokon
túl járási szintű speciális
szolgáltatásokat szervez és
nyújt, végzi az észlelő- és
jelzőrendszer járási szintű
koordinálását, továbbá ellátja a gyámhatósági döntéssel érintett ügyek esetmenedzselését.
Feladatunk a járásban
igen széleskörű, a tapolcai járás teljes lakossága
számára lehetőséget biztosítunk szolgáltatásaink
révén a szociális, életvezetési, gyermeknevelési
problémáik megoldásához. Az általunk szervezett rendszeresen igénybe
vehető speciális szolgáltatások a pszichológiai tanácsadás, addiktológiai
tanácsadás, jogi tájékoztatás, mediáció, mentor
szülő szolgáltatás (autista
specifikus), család- és párterápia, kapcsolattartási
ügyelet, a szociális diagnóziskészítés, az óvodaiés iskolai szociális segítés, valamint a készenléti
szolgálat. Szolgáltatásaink
mindegyike
önkéntesen igénybe vehető és

Bögös Rita (középen, zöld felsőben) és munkatársai.
„Családsegítő csapatunk tele van pozitív szemléletű
emberekkel”
Fotó: helyszíni felvétel
térítésmentes személyes lesz a gyermekekkel fogszolgáltatások. A járási lalkozó szakterületek még
észlelő- és jelzőrendszer hatékonyabb összefogáműködtetése keretében sára és összedolgozására.
folyamatosan kapcsolatot Ha a holnap kihívásaira
ápolunk a helyi jelzőrend- tekintek, ez az, amit munszer tagjaival, akik számá- kám során elsőként szem
ra ez kötelezettség és egy- előtt fogok tartani és veben lehetőség is az egyes zetőként a kollégáimtól is
szakterületeken jelentke- elvárni. Az intézményegyző problémák és esetek ség vezetőjeként nagyon
szakmaközi megoldásá- fontosnak tartom a jó
ra.
Esetmenedzsereink munkahelyi légkör fennvégzik a családsegítőkkel tartását is. Ebben nincs naszoros együttműködésben gyon nehéz dolgom, mert
a veszélyeztetett gyerme- a „családsegítő” csapatunk
kek egészséges testi, lelki, tele van pozitív szemléletű
mentális fejlődését cél- emberekkel. Az elmúlt egy
zó gyámhatósági dönté- év során közösen építetsek végrehajtását, szoros tünk egy olyan csapatot,
családgondozás kereté- ahol mindenki erősségeire
ben igyekeznek védeni és szakmai tapasztalataira
és képviselni az érintett építő, esetleges gyengeségyermekek mindenek fe- geit elfogadó hozzáállás
lett álló érdekeit. A felso- adja a csapatunk egységét.
rolásból is kitűnik, hogy Összességében elmondhameglehetősen
sokrétű, tom, hogy bár a szakma
minden korosztályt és sokat változott pályám
számtalan
élethelyzetet kezdete óta, egyre több
érintően nyújthatunk se- a kihívás, de éppen ezért
gítséget, vagy megoldást szeretem. Szerencsésnek
az emberek problémáira. tartom magam, hogy egy
Alulfizetett szakma lévén, olyan intézménynél dolmunkánkat főként a segítő gozhatok, ahol hasonlószakma iránti elhivatott- an gondolkodó emberek
ság és alázat jegyében vé- vesznek körül. Ennek
gezzük nap mint nap. Fel- szellemében köszönöm
gyorsult világunban erre megtisztelő figyelmüket,
nagy szükségünk is van, és biztatom Önöket arra,
hiszen egyre több olyan hogy kérdéseikkel, kéréproblémáikkal,
élethelyzettel, társadalmi seikkel,
jelenséggel találkozunk, javaslataikkal bátran keamivel eddig még nem. ressenek minket! – kéri a
Ezért a jövőben az eddigi- város és vonzáskörzetének
eknél is nagyobb szükség lakóit Bögös Rita. /br-tl/
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folyt. az 1.oldalról... A lakótelepek uniformizált környezetén is változtattak. A
Kazinczy tér 1-3 mögött,
cserje- körágy készült, több
száz évelőt ültettek oda. A
Kazinczy tér 9-11-nél, a
kondipálya mellett, a lehető legrosszabb minőségű
köves talajon, a SPAR mögötti területen is megkezdték a növénytelepítéseket.
A Fenyves utcánál, illetve
a játszótérnél hortenziákat
és nyáriorgonákat ültettek,
a belvárosban, a Hősökterén levendulát, szintén
nyáriorgonákat telepítettek a cég munkatársai. A
tópartot a napokban fejezték be, ott több ágyást átstrukturáltak, félárnyékot,
illetve árnyékot tűrő növényekkel, főleg hortenziákkal ültettek be. A munka
jövő tavasszal folytatódhat.

Varga József Sándor F:tl
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Ötezer cserje új talajban

A Malom-tóhoz vezető sétány sokak kedvence Fotó: tl
Mindenesetre a mai napig
5000 cserjét, 2000 egynyári
növényt, 1000 évelőt, közel
húszéle növényfajt sikerült
kitelepíteni a legfontosabb
helyszínekre. – Tulajdonképpen júniusban elkezdtük a növénytelepítést, de
a munka 80-90 százalékát
szeptember 20-a és november 5-e közötti időszakban sikerült megvalósítani.
Ami komoly nehézséget
okozott, az a tapolcai talajszerkezet legtöbb helyen
tapasztalt gyenge minősége, ami miatt szinte mindenhol talajcserét is végeztünk.
A telepítéseket megelőzően mérlegeltük a kiültetendő növények szárazság

és só tűrését, a szomszéd
növényekkel való együttélés biológiai következményeit, az úgynevezett
gyökérkonkurenciát. Meg

kell előzni ugyanis a kiszáradást, a későbbi vízfelvételi problémákat is- árulta
el lapunknak Varga József,
aki szerint, ha a növények
megkapják a szakértő gondoskodást,
tápanyagot,
növényvédelmet,
akkor
hosszú éveken keresztül,
minden évszakban csodálatos látvánnyal ajándékozzák meg a városlakókat és
az idelátogató turistákat
egyaránt. Az ügyvezető
igazgató szerint, ha a telepítések 6-7 éven keresztül
az idei ütemben folytatódhatnak, akkor akár vele,
akár egy új vezetővel, de
megvalósulhat az a fenntartható zöld városkép,
amit cégvezetőként Tapolcán megálmodott. /tl/

Félárnyékot, árnyékot tűrő növényzet a tóparton Fotó: tl

Meghívó

Cecília-napi orgonakoncert
a Tapolcai Római Katolikus
Templomban

Ruppert István

orgonaművész koncertje

2019. november 23án 17 órakor
Boldog Özséb Alapítvány

A fénytan
jegyében
vetélkedtek
A Batsányi János gimnázium végzős általános
iskolásoknak szervezett
és Cselling néven jegyzett természettudományi
vetélkedőjén a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános
Iskola Székhelyintézménye, a Batsányi tagintézmény és a Nagyboldogasszony általános iskola
diákjai vettek részt a közelmúltban.

Az idei szellemi megmérettetésen is a földrajzi,
biológiai, kémiai témák,
kérdések kerültek előtérbe, ám mindezt a fényről
alkotott modern tudományos ismeretek köré építették fel a pedagógusok.
Ácsné Ravasz Éva biológia,
és Vargáné Horváth Gabriella kémia-fizika szakos
tanár egyaránt saját tantárgyuk szemszögéből, a
közös játék és kísérletezés
módszereit
alkalmazva
mutatták meg a gyerekeknek a tudományos
megközelítés sokrétűségét
és mélységeit a fény terjedése, a növényi, állati
fénytérű képesség természete, az üvegházhatás lényege és még sok-sok kapcsolódó témában.
Az elhangzottak megértését vetélkedő keretében
bizonyíthatták a tanulók,
elért pontjaikba a korábban elkészített tematikus
plakátjaikat is beleszámolták. A versenyben végül
első lett Darabos Bulcsú,
Szőcze Botond és Horváth
Dániel, a Nagyboldogas�szony Római Katolikus
Általános Iskola tanulói.
Második helyen végzett
Tóth Jázmin, Nagy Liliána,
Tóth Teodóra a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményből. A harmadik legjobb
teljesítményt Kocsis Vivien, Liszkai Adél és Frigyik
Fanni, a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola
Székhelyintézmény tanulói produkálták./tl/
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Élő tv műsorban a Tördemic Néptáncegyüttes
A Tördemic Néptáncegyüttes bejutott a Felszállott a páva televíziós
tehetségkutató
műsor
elődöntőjének élő adásába.
A Szabó Csaba vezette
Pörge gyermek tánccsoportnak november második péntekén szurkolhatott a közönség a Duna
Televízió esti adásában.
Főként a Bakony, Balaton
– felvidék táncanyagából,
szokásanyagából állították
össze műsorukat és vitték
színpadra, elsőként a megyében.
A fellépő csapat két csoportból, a három éve már
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Családi délután a kereszténység,
a néphagyományok szellemében
Szent Márton köpenye –
ez volt a hívószava a november 9-én, szombaton,
a
Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola által szervezett
családi napnak, lampionos felvonulásnak.

A Tördemic Néptáncegyüttes Pörge gyermek tánccsoportja
az élő adást megelőzően
Fotó: Fölszállott a páva
szintén ebben a műsorban pen szerepelt, a követkeszereplő Kukonyákból és ző fordulóba ugyan nem
a Barkóca elnevezésű cso- jutottak tovább, de életre
port régebbi táncosaiból szóló élményekkel és tatevődött össze. A har- pasztalatokkal gazdagodmincfős táncegyüttes szé- tak. /me/
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A családi nap mazsorett
bemutatóval kezdődött.
Megtudtuk, az iskola négy
éve alakult csoportja olyan
sikeresnek
mondható,
hogy hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt
méretteti meg magát. A
műsor után Dobó Zoltán
polgármester köszöntötte

örvendő rajzpályázatukkal
érik el, amelynek hagyományosan a családi napon
van az eredményhirdetése.
Idén az Ősz-anyó volt a
pályázat témája.
Azt követően az iskola
pedagógusaival
lehetőség nyílt kézműveskedni,
süniket, lámpákat, madárijesztőket, zászlókat, levélkéket készíteni. A felajánlásoknak köszönhetően,
a megjelentek forró italt,
süteményt, zsíros kenyeret
fogyaszthattak.
A rendezvényt zsonglőr
produkció és a látványos
lampionos felvonulás zár-

Tehetséges fiatal zongoristák párban
A helyi Járdányi Pál zeneiskola adott otthont
november 13-án, szerdán
Veszprém megye zeneiskolai növendékei számára
szervezett Veszprém Megyei Zeneiskolai Négykezes Találkozónak.
A nagy múltú, immár 16.
alkalommal
megrendezett eseményen, Péni Béla
mondott köszöntőt, melyben biztosított mindenkit,
hogy az idei találkozó is
baráti légkörben, vidáman
fog eltelni. A zeneiskolai
igazgató, Tarnóczai Géza
“rímfaragó zenetanár” alkalomra írt kedves-tréfás
költeményét is felolvasta,
majd bemutatta a közönségnek a zsűri tagjait, Kárpáti Ágnes székesfehérvári
és Bognár Rita szombathelyi művész tanárokat.
Péni Béla néhány szóban
méltatta Kendeh Gusztáv
nyugalmazott zeneiskolai
igazgató és Mózner Miklós

korábbi tanszakvezető tanár szerepét a harminc évvel ezelőtt Tapolcán megszületett és évtizedeken
keresztül népszerűségéből
mit sem vesztő négykezes
találkozók létrejöttében. A
rendezvényt a város képviseletében Pass Sándor is
dícsérte. A tapolcai alpolgármester hangsúlyozta, a
város büszke zeneiskolájára, ahogy arra is, hogy egy
ilyen jelentős megyei zenei
minősítő versenynek adhat otthont. A megye fiatal zongorista növendékei,
valamivel több, mint húsz
páros, ezúttal Pápáról, Balatonfüredről, Veszprémből, Sümegről, Ajkáról és

Ünnepélyes megnyitóval
kezdődött, eredményhirdetéssel zárult a napokban lezajlott hagyományos Bárdos-napok iskolai
programsorozat a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményben.
A megnyitón Gál Attila
intézményvezető-helyettes mondott köszöntőt.
Beszélt a napokban lezajlott rendezvény, illetve a

hagyományok ápolásának
fontosságáról, továbbá kiemelte, hogy idén két kerek
évforduló is kapcsolódik a
programsorozathoz – százhúsz éve született Bárdos
Lajos, továbbá az intézmény harminc évvel ezelőtt, november 10-én vette fel a XX. századi magyar
zenetörténet egyik meghatározó alakjának nevét.
A november 15-i ünnepélyes zárórendezvényen az
iskolai kórus produkciója
mellett, az osztályok képviselői virágot helyeztek el
a Bárdos emléktábla előtti
vázában. Később, Vitai
Réka 5. z osztályos tanuló
versíró pályázatra írt ver-

Bárdos-napok idén is

Várpalotáról érkeztek Tapolcára, hogy három korosztályban, értő zsűri előtt
mutathassák be, amit megtanultak az elmúlt években
a páros zongorajátékról, a
megszólaltatott muzsika
tolmácsolásának technikai és művészi oldaláról.
A bírák a produkciók minőségétől függően, számos
kimelt arany, arany és ezüst
minősítést adhattak át végül a délutáni díjkiosztón.
A koncerthelyszín előterében az elmúlt évek találkozóiról készült tablókat és
Szigecsánné Freund Teréz
pedagógus festményeit tekinthették meg az esemény
résztvevői.
Tapolca
zeneiskoláját
Nagy Júlia és Szabó Marcell
képviselte. Takácsné Németh Magdolna és Egyedné
Somogyi Hajnalka tanítványai arany minősítést értek
el, az idei megyei négykezes találkozó legfiatalabb
korcsoportjában. /tl/

sének szavalatát követően,
Baksa Júlia és Gál Attila
intézményvezető-helyettesek díjakat adtak át többek
között ének, képzőművészeti, matematikai, olva-

sási, nyelvi, Bárdos-kupa,
illetve versíró verseny legjobbjainak. (A cikket teljes
terjedelmében, a győztesek
neveivel a tapolcaimedia.
hu internetes felületünkön
olvashatják) /me, tl/

Zene, tánc, népi játékok az ünnep szellemében. Fotó:szr
a gyermekeket, szülőket,
majd átvette a szót Rohály
János igazgató. A vidám
hangulatot a Zajongó
gyermekzenekar biztosította.
Az intézménynek nem
titkolt célja az óvodások
bevonása az iskola életébe,
ezt minden évben részben
a nagy népszerűségnek

ta. A helyi katolikus iskola
fontosnak tartja az értékközvetítést és a közösségépítést is. A program segítségével a tanintézmény
irányában nyitott és érdeklődő családok bepillantást
nyerhettek az iskola életébe, szemléletébe, megismerhették pedagógusaikat. /szr/

Szent Márton öröksége
Szigetvári Réka írása
Önkéntesség, szeretet,
önfeláldozás, odaadás.
Azt mondják, teljesen
más világot élünk, mint
néhány évtizeddel, évszázaddal, vagy évezreddel korábban, az akkor
élő emberek. Ennek a
gondolatnak ellenvéleményeként mindig elhangzik, hogy van, ami
nem változik, van, ami
örök, ezek az értékek,
tulajdonságok,
egyes
viselkedésjegyek.
Az
imént felsoroltak Szent
Márton korában, csaknem kétezer éve is fontosnak, becsülendőnek
számítottak, és örömmel
tölthet el, mikor azt lát-

juk, hogy ma is él a
tours-i püspök, Pannonia provincia szülötte
emléke, a népszokások,
hagyományok
őrzik
azt. Meg persze azok a
vezetők, pedagógusok,
szülők, akik önkéntes
módon, szabadidejüket
feláldozva, úgy döntenek, a gyermekeknek
egyidejűleg biztosítják a
szórakozást, kikapcsolódást, a hitet, a tradíciót,
a tanulást.

6

TAP

LCAI ÚJSÁG

HÍREK

2019. NOVEMBER 22.

A gondoskodás a hivatásuk

Idén is az elesettek gondozásáért felelős szakdolgozók megbecsüléséről
szólt a Szociális Munka
Napja ünnepség. A szféra helyi dolgozóit érintő
méltatások, kitüntetések
helyszíne a városi mozi
volt hétfőn.
Nincs még egy munka,
ahol ennyi kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen
sok siker, ennyi kellemetlen és kellemes meglepetés
éri az embert. Nincs még
egy munka, ahol ilyen
nagy hatása lehet egy-egy
jó, vagy jókor kimondott
szónak…- Jean de Saint
Exupéry szavaival köszöntötte a mozi ülőhelyeit
elfoglaló szociális dolgozókat Kovács Melinda a
rendezvény moderátora,
majd átadta a szót Rig Lajosnak. Az országgyűlési
képviselő,
egészségügyi
szakpolitikus az idősgondozás, a családvédelem,
a gyermekvédelem területén tevékenykedők jelenleg rendkívül alacsony
erkölcsi, anyagi és szakmai
megbecsülését
helyezte
kritikai
észrevételeinek
középpontjába és a szféra
dolgozóinak méltó megbecsülését sürgette.
Az
ünnepi
esemény
szakmai előadással folytatódott: Dávid Ferenc

GRAFOLÓGUS
GOSZTOLA
BRIGITTA

Közös fotón Tapolca város és a környék kitüntetett szociális dolgozói és a kitüntetések
adományozói 							
Fotó: tl
biopolitikai szakértő, Mértékletesség napjainkban
címmel tartott előadást.
A Kék Pont Alapítvány
szakembere a függőségek
kialakulását vette górcső
alá. Szavai elsősorban a
veszélyeztetett, de egészséges emberekhez szóltak,
akiket az önmérséklet tudatos gyakorlására biztatott, a mértékletesség és
az arany középkút megtalálásának szükségességét
hangsúlyozta a lelki és
testi egészség megőrzése

Jobbról a második Tóthné Dan Dorina kitüntetett
szociális segítő
Fotó: tl

érdekében. A humorban
és bölcs meglátásokban is
bővelkedő előadást Tóth
Rompos Patrícia és Müller
Ilona közös zenei produkciója, majd kitüntetések
átadása követte.
Az elismeréseket Dobó
Zoltán polgármester, Sikos
Rita a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Bögös Rita
Zsuzsanna a Család és
Gyermekjóléti Központ
intézményegység vezetője, Szabó Ágota az idősek
nappali ellátásának szakmai vezetője, Segesdi Anett
bölcsőde vezető, Magvas
Zoltán szociális vezető,
Bolla- Danics Ildikó vezető
gondozó, Nagy Judit intézményvezető, Tóth Csaba a Tapolca és Környéke
Önkormányzati Társulás
elnöke,
lesenceistvándi
polgármester,
Pordán
Katalin,
Nagy
Renáta intézményvezetők és
Labovszky Tamara a TÁBITA
alapszolgálatatási
központ telepvezetője adta
át az arra érdemesült tapolcai és környékbeli szociális munkatársaknak.
Elismerést vehetett át: Ju-

hász-Horváth Szilvia szociális segítő, Végh Jenőné
gondozó, Kozma Horváth
Lilla kisgyermek nevelő, Farkasné Csizmadia
Ilona kisgyermek nevelő, Pomózi Éva szociális
munkatárs, Tóthné Dan
Dorina szociális segítő, Kovács Imréné Anikó
gondozó, Krózser Anett
gondozó, Bakonyi Tamás
gondozó, Bellér Ferencné személyi segítő, Cserei
Rozália szociális munkás,
Nagy Anita szociális gondozó, Lukács Tibor személyi szállító, Antal Tibor
Imréné gondozó, Pordán
Katalin intézményvezető,
Enyingi Tibor családsegítő,
Décsi Csaba családsegítő,
Berkes Nikoletta szociális asszisztens, Bicsérdiné
Németh Henriett idősgondozó, Üveges-Kovács
Éva házigondozó, Ihász
Katalin gondozó, Páhiné
Balázs Andrea gondozó,
Lampert Gézáné gondozó
és Frallerné Varga Tímea
gondozó. A kitüntetések
átadását Dobó Zoltán polgármester pohárköszöntője, majd állófogadás követte. /tl/

Személyiségrajz készítésnél a következő
személyiségterület az
ösztöntevékenységeket
tárja fel. Ennek elemzése során fel fogom
térképezni ösztöneid
intenzitását, élménykészségedet, igényeidet,
és hogy a pszichoszexuális fejlődésed men�nyire volt zavartalan.
Kíváncsi leszek, hogy
az Én-határokat men�nyire léped át ezen a
területen. Mire vágysz,
mi a fontos számodra,
hogy éled meg az intim pillanatokat. „Csak”
egy szelet a nyolcból,
de mégis személyiséged alappillérét adja, és
mint ilyen, az ott megélt
vagy nem megélt vágyak meg fogják határozni az egész életedet.
A napi teljesítményedet,
a hangulatodat, hozzájárul a lelki békédhez,
önbizalmat növelhet és
a szociális térben való
mozgásodat, a munkakedvedet is befolyásolja. Tehát nagyon nem
mindegy milyen a szexuális életed, mit gondolsz róla, mit gondolsz
magadról, hogy állsz a
saját szexualitásodhoz
és mit adnak neked az
együtt töltött időket
felölelő intim pillanatok. De nézni fogom
a partnerkapcsolatodban elfoglalt helyedet, a
társaddal való szellemi
és testi egységeteket is.
De természetesen ezen
túllépve arra is választ
keresek, mennyire hagyatkozol a megérzéseidre, mennyire élsz
ösztönvezérelve, vagy a
színedre, eszedre hallgatsz inkább.
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Tavaszra tökéletes lesz a futballpálya
A TIAC VSE-hez kötődően, a TAO pályázatokhoz kapcsolódóan szépen halad a Városi Sport
– és Szabadidő Centrum
megújulása.
A leglátványosabb a centerpálya gyepének fejlődése. Minderről Takács
Gábor, a TIAC VSE elnöke
tájékoztatta lapunkat.
A természetnek és az időjárásnak tudható be, hogy
az élőfüves pálya talajcseréje elhúzódott, de mára
már kijelenthető, hogy a
fű szépen növekszik. Folyamatosak a munkálatok, az elnök bízik benne,
hogy, ha minden a tervezett ütemben halad, jövő

tavasszal már készen lesz
a pálya. Az épület külső
szigetelése, színezése, nyílászáró cseréje már befejeződött, következő lépés
a belső terek, öltözők felújítása, korszerűsítése. A
jövőben az egyesület tervezi még a sporttelepen az
eredményjelző, a pályavilágítás korszerűsítését, a
játékos kijáró és a kispadok felújítását, napelemek,
illetve nagypályás műfüves
pálya telepítését is. A hétköznapokban is kihasználják a TAO nyújtotta lehetőségeket. Nemrég nyertek
eXerlights játék- és edzőrendszer
készülékeket,
továbbá tervben van egy
kisbusz beszerzése is. Va-

A Tapolca Kft. - Csermák
József Rendezvénycsarnok és a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE
közös szervezésben várta
idén is az utánpótlás korú
gyermekeket. Nagy öröm
volt a szervezőknek, hogy
minden meghirdetett kategóriában voltak nevezők, összesen nagyjából
negyvenen. A Tapolca és
környékiek mellett érkeztek például Keszthelyről,
Segesdről és Szombathelyről is. Az I-II. korcsoport fiú kezdő kategóriában első Fazekas Botond
(Keszthely), a fiú haladó
kategóriában aranyérmes
Horváth Bence (Tapolca), ezüstérmes Németh
Marcell
(Szombathely),
bronzérmes Simon Márton (Szombathely). A lány
haladó versenyben első
Kovács Vivien (Tapolca),
második Mátyás Mariann
(Segesd). A III. korcsoportos fiúk közt a dobogó

Labdarúgás
A Megyei I. osztályban a
TIAC felnőtt csapata a 14.
fordulóban 0:3-ra kapott
ki a Fűzfőtől, majd a 15.
fordulóban 6:3-as győzelmet aratott a Herenddel szemben. Az U19-es
együttes 0:4-re kapott ki
a fűzfőiektől, majd 7:1-re
győzött a herendiek ellen.
A Megyei III. o. Déli csoportban a 13. fordulóban
a TÖFC - Balatonszepezd

A Szász Márton Általános Iskola tanulói remekül szerepeltek a Megyei
Asztalitenisz Diákolimpián. Öten továbbjutottak az országos fordulóra.
Szépen nő a fű, a következő lépés az öltözők, belső
terek felújítása lesz.
Fotó: me
lamennyi társasági adót
fizető magyar vállalkozás
támogathatja a látványsportágakat Tapolcán is,
így a TIAC VSE továbbra

is fogadja azokat, aki szívesen részt vállalnának a
TAO pályázatok nyújtotta
lehetőségek kiaknázásában. /me/

első fokára Iszak Bence
(Szombathely), a másodikra Horváth Dávid (Tapolca), míg a harmadikra
Orbán Csanád (Tapolca)
állhatott. A leányok mezőnyében az aranyérmet
Györkös Luca (Segesd), az
ezüstöt Bakler Zita (Tapolca), míg a bronzérmet
Orbán Csenge (Tapolca)
szerezte meg. A IV. korcsoportos fiúk között első
Rózsás Viktor (Szombathely), második Várallai
Áron (Szombathely), harmadik Varga Ádám (Tapolca). A leányok mezőnyében az arany- Takács
Rebeka (Segesd), az ezüstSzékely Kíra (Tapolca),
míg a bronzérem Orbán
Réka Zsófia (Szombathely)
nyakába került. /me/

Bognár Tamás nemzetközi
játékvezető ismét bebizonyította, hogy a legjobbak
között a helye. Tamás a
közelmúltban több hetes
képzést követően tett sikeres vizsgát Isztambulban,
így tavasszal már videó bírós mérkőzéseken (BL, EL,
világesemény) is közre tud
működni (me)

mérkőzés 5:0 eredménnyel
zárult. A Diszeli Monostorapáti összecsapás 1:4
arányú vereséget hozott a
hazaiaknak.

től, majd a 7. fordulóban
26:37-re a Bakonyerdő
Pápa együttesétől szenvedett vereséget. A megyeiben szereplő női felnőtt
csapatnak a 6. forduló a
Balatonszemes KSE ellen
33:28-as, majd a 7. forduló
a DSE Pápa ellen 34:37-es
győzelmet hozott. A Gyermekbajnokság Leány U15
Terület II. D csoportban a
9-10. forduló Tapolcának
18:25-ös vereséget hozott
a Pannon SE ellen, majd
18:24-es győzelmet az

A TVSE kézilabda szakosztálya több korcsoportban mérette meg magát az
elmúlt pár hétben , az őszi
fordulók alkalmával.
A megyei férfi felnőtt csapat a 6. fordulóban 47:31re az Ősi Andreotti SE-

Bognár Tamás játékvezető

Lapunkat Kiss Katalin
testnevelő tájékoztatta a
november első szombatján megrendezett versenyről. A Fogyatékkal
Élők Veszprém Megyei

Fotó: haon.hu

Sport Egyesülete a hagyományokhoz
híven,
Várpalotán rendezte meg
a megyei fordulót, a megyében élő tanulásban
akadályozott és értelmileg
akadályozott diákok részére, nemenként három
korcsoportban. A tapolcai
intézmény hat tanulója
vett részt a versenyen. A
diákok minden mérkőzésükön koncentráltan és
sportszerűen játszottak. A
tanulásban akadályozottak versenyén IV. korcsoportban ezüstérmes Nagy
Mónika és Orsós Ferenc,
bronzérmes Haik Alex. Az
V-VI. korcsoportos leány
között aranyérmes Katona
Bianka, míg az értelmileg
akadályozottak versenyében első Konkoly Tamás,
második Német Zoltán.
A megyei verseny első és
második helyezettjei továbbjutottak az országos
Diákolimpiára, így Tapolcát öt tanuló fogja képviselni a végső fordulóban,
folytatva ezzel az év eleje
óta tartó sikersorozatukat.

Úrkúti SK ellen. A Gyermekbajnokság Leány U14
Terület II. J csoportjában
a 7-8. fordulóban a Zalaszentgróti KC ellen 10:37
arányú, majd a Büki TKvan szemben egy 19:12
arányú vereséget szenvedtek a tapolcaiak. A Gyer-

mekbajnokság Fiú U12 F
csoportjában Tapolca a 3.
fordulóban előbb az Éles
KISE 2 csapatától kapott
ki 18:14-re, majd az Éles
KISE 1 együttesétől 33:3ra. A Gyermekbajnokság
Fiú U11 F csoportjában
a 3. fordulóban a TVSE
1:18-ra kapott ki a Telekom Veszprém/Tapolcától, majd 6:25-re a Georgikon DSE-től. Edzők: Antal
Lászlóné, Lakos Dezső,
Schneider Zsolt és Szám
Péter. /me/

Fokozatosan
vezetik
be világszerte a labdarúgó
pályákon
a
videoasszisztens- rendszert, a VAR-t (Video
Assistant Referee).

Kézilabda

SPORT
Országos
döntőben

„Ütős” verseny ötödszörre Elsők között
Nagy sikerrel rendeza tapolcai
ték meg vasárnap az V.
„Ütős” Tollaslabda Utánjátékvezető
pótlás Versenyt Tapolcán.
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A tapolcai Bognár Tamás
nemzetközi labdarúgó játékvezető Magyarországon elsőként vizsgázott
le a video bíró rendszer, a
VAR használatából.
Fotó: Archív, Májer Edit
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Érdekes, hasznos előadások
A XXVII. Egészség – és
Aerobiknapra a helyi
Egészségfejlesztési Iroda
is kitelepült.
Szombaton a Csermák József Rendezvénycsarnok
adott otthont az egészséges életmódot követő, mozogni vágyó látogatóknak
szervezett programnak.
Az EFI érdekes előadásokkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Elsőként
Györkös Vivien pszichológus, mentális egészségfejlesztő, a LEK munkatársa
az „Egészségszorongás”
témában várta az érdeklődőket, majd „A rejtett
izmokról nőknek, tabuk
nélkül -az intim torna
fontossága” címmel Lehoczki Laura intim torna

SZÍNES

2019. NOVEMBER 22.

Vizsga négylábúaknak
A II. MÁRK Tapolca
Kupa ismét sok érdeklődőt vonzott a Városi
Sport – és Szabadidő
Centrumba.

tréner, életmód tanácsadó
előadása következett. A
teltház végig kitartott, az
utolsó előadó, dr. Vizer
Gábor belgyógyász és
gasztroenterológus főorvos „Amit a vastagbélrákról mindenkinek tudnia
kell” témával készült a
hallgatóságnak.
Az egészségnap ideje
alatt az EFI munkatársai
kérdőíves általános állapotfelméréssel, életmód
tanácsadással és vérnyomásméréssel is várták a
résztvevőket. /me/

A tizennégy nevező helyből, a fővárosból, illetve az
ország több pontjáról, valamint külföldről érkezett.
A munkakutyás vizsgát
adó versenyt az összes fajtának, minden ágazatban
meghirdették. A napot
tenyészszemlével kezdték,
majd nyomkövetéssel folytatták, végül kísérő vizsgával zárták, különböző fokozatokban.
Ezzel a programmal zárt le
eseménydús hónapokat a
városi kutyás szakosztály,
hiszen három, nemzetközi
szinten is ismert és elis-

Év végi túraprogramok
2019. NOVEMBER
11.30. szombat: Diszel- CsobáncTóti-hegy- Ábrahámhegy
2019. DECEMBER
12.04. szerda, (Mikulás)sétatúra:
Kővágóörs- Lencsés-tó- Köveskál
Tódi-kút- Kővágóörs
12.07. szombat: Mikulás túra,
Szent György-hegy
12.11. szerda, sétatúra: Nemesgulács- Sér- kút- Veitner- erdőKöbölkút Badacsonytomaj
12.14. szombat: Kapolcs-Feketehegy-Monostorapáti
12.18. szerda: Keszthely, Balatoni
Múzeum
12.21. szombat: Sümeg-Mária
út-Tapolca
12.28. szombat: GyenesdiásVadlány-futóút-Cserszegtomaj
12.31. kedd: Szilveszteri óévbúcsúztató túra, Haláp-hegy
A túra menet közben változhat.

SPORT

Többféle fajta is képviseltette magát a kutyás rendezvényen.
Képünkön egy Golden retriever vizsgázik Fotók: Májer E.
mert rendezvénynek is helyet adtak ősszel. – Kutyás
szempontból nagyon jó
időszakot zártunk. Megtisztelő volt, hogy ezeket
a rendezvényeket mi állíthattuk pályára, hiszen
az itteni kutyás szakosztály elég fiatalnak számít.
Olyan rendezések jogát
kaptuk meg, amikhez legtöbbször évek tapasztalata
szükséges. Természetesen

kaptunk hozzá segítséget
a MÁRK-tól, de mellette
nagyon sok időt és munkát fektettünk bele. Azt
vettem észre, hogy egyre
jobban vonzza ez a sport a
tapolcaiakat – tudtuk meg
Bognár Attila szervezőtől,
a MÁRK Tapolcai Tagiskolájának vezetőjétől, a
TVSE Kutyás sport szakosztály képviselőjétől.
/Májer Edit/

Újabb előadásokkal
készült az EFI
A tapolcai Egészségfejlesztési Iroda ismét ingyenes
előadásokra várja az érdeklődőket.
November 27-én, szerdán
18.00 órától a Tamási Áron
Művelődési Központban
„Porckorongsérvem van!
Mozoghatok?” témában,
míg december 4-én, szerdán 18.00-tól a Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácstermében „A trombózis
megelőzése gyógytornával”
című előadására várja az érdeklődőket Szi-Andor Judit
gyógytornász.

