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A szánkó

Egy jó ötlet, egy szép 
gondolat vagy gesztus 
talán többet ad hoz-
zá az életünkhöz mint 
gondolnánk. A város 
hatalmas karácsonyfája 
alá  idén egy rendbepo-
fozott, szépen felújított 
régi  lovas szán került. 
Természetesen a vonta-
tó ló nélkül, de szépen 
dekorálva, színes égő-
sorral ellátva várja az 
év utolsó hónapján a ta-
polcai családokat. Nem 
véletlenül vált hamar 
népszerűvé a múltidéző, 
tapolcai látványossággá 
nemesült hajdani köz-
lekedési eszköz. Ugyan-
is ez a szán nem csak 
puszta látványosság, 
nem csak egy általános 
díszítő eleme az ünne-
pi időszaknak,  hanem 
egy olyan ajándék is, 
amelyre bárki  felülhet, 
hogy szórakozhassanak 
azok, akiket szeretünk, 
hogy elkészülhessen 
egy hangulatos családi 
fotó, egy kiragadott pil-
lanat 2019. decemberé-
ből. Az itt készült képek 
évek, évtizedek múlva 
nyernek majd értelmet, 
amikor igazi kincsként 
bukkannak elő számító-
gépünk memóriájából, 
vagy egy sokáig pihenő 
családi fotóalbum lap-
jai között. Egy szép ka-
rácsonyi szán,  és akik 
akkor, valamikor régen,  
rajta ültek és mosolyog-
tak. 
/Töreky László/  
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Jókedv és sportos jótékonyság
Nemes célból futottunk, majd forralt borokat kóstolhattunk a főtéren

Évek óta az egyik legnépszerűbb program az adventi időszakban a városi forraltbor főző verseny, amit idén a 
Hivatal csapata nyert meg. A délután folyamán színpadra léptek a Kazinczy tagintézmény fiataljai is, akik be-
mutatták milyen az igazi Lucázás. Műsort adott az Életlehetőség intézet és a Szász Márton iskola. Zárásként a 
Batsányi Táncegyüttes táncoltatta meg a GÓBÉ együttes zenéjére a táncos kedvű jelenlévőket. Szép színfoltja 
volt az estnek a Fő tér házfalaira vetített színes fényjáték. /tl/

Hatodik alkalommal ren-
dezett a Tapolcai Trappo-
lók, valamint a Tapolcai 
Honvéd SE jótékonysági 
futást a Malom-tó körül.

Idén igazi meglepetésként, 
sztárvendége is volt az ese-
ménynek, Szőnyi Ferenc, 
ultra triatlon világbajnok 
személyében. Földesi József 
szervező elmondta, ezút-
tal  háromszáz fölött volt 
az adakozó futók száma. A 

kézzel fogható adományo-
kat (tartós élelmiszer, ruha, 
játék) a Leendő Óriásokért 
Nagycsaládos Egyesüle-
te segítségével rászoruló 
családok részére gyűjtöt-
ték, készpénz adománnyal 
Drávecz Balázs, a Széche-
nyi István Baptista Közép-
iskola tanulója gyógyulá-
sához lehetett hozzájárulni. 
(folytatás a negyedik olda-
lon Ultratriatlonista volt a 
sztárvendég címmel )

Több mint háromszáz 
futó segített az idén

Minden korosztály képviseltette magát a népszerű 
sportos jótékonysági eseményen                            Fotó: tl

Drávecz Balázs gyó-
gyulásáért szóltak a 
dalok Diszelben
                       5. oldal

Zenés karácsonyi 
ajándék a Járdányi 
zeneiskolától
                       4. oldal
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Ne siessünk!
A lakásunk fő helyén, az 
ebédlő vagy a nappali asz-
talán, december eleje óta 
ott díszeleg az adventi ko-
szorú a remény, a szeretet, 
az öröm és a béke gyer-
tyájával. Hívogat, hogy 
telepedjünk mellé, üljük 
körbe a családdal, áll-
junk meg ebben a rohanó, 
mindent azonnal akaró, 
határidőkkel, sárga csek-
kekkel terhelt világban. 
Emelkedjünk felül a napi 
gondokon, az apró vagy 
nagyobb sértődéseken, 
és a szívünkben adjuk át 
ezek helyét valami egészen 
másnak, valami egészen 
különlegesnek. Nem köny-
nyű ez, tudom. Tudatosan 
kell lassítani magunkat, 
hogy ne rohanjunk az 
ünnep felé, hanem az ad-
vent ideje tényleg készü-
let legyen. Ne ragadjon el 
minket a minél nagyobb, 
minél drágább ajándékok 

hajszolása, és a várako-
zás ne merüljön ki a cso-
magszállítókra való ideges 
tipródásban. Pedig nem 
olyan nehéz észrevenni a 
lényeget. Ott volt például 
a rendezvénycsarnokban a 
Mikulásra váró gyermekek 
tekintetében, a Fő téren az 
adventi fények felkapcso-
lásakor hallott tapsban, a 
diszeli jótékonysági kon-
cert minden dallamában. 
Ettől vagyunk kicsit talán 
elnézőbbek a másikkal, 
és mosolygunk egymás-
ra a boltban, piacon, pa-
tikában. Jó időszak ez. A 
szívünk tudja mi a dolga, 
minden dobbanással fi-
gyelmeztet: Ne siess, nyílj 
meg, szeress! És talán azt 
is:…”ne csak így, decem-
berben”. 
Talán nem is kell sok ah-
hoz, hogy ne csak részt-
vevői legyünk a készülő-
désnek, de részesei is. Ha 

elővesszük és elkészítjük 
nagyanyáink régi-régi ün-
nepi receptjeit, nemcsak 
a családi hagyományokat 
őrizzük, de azok emlékét 
is, akik már nem lehetnek 
velünk. Ha előhalásszuk a 
dobozok mélyéről a gye-
rekeink, unokáink saját 
kezűleg, sok-sok éve készí-
tett kedves kis karácsony-
fadíszeit, visszavarázsol-
hatjuk vele a régi ünnepek 
hangulatát. Örülhetünk a 

messziről hazajövőknek, 
a régen látottak látogatá-
sának. A legértékesebbet 
adhatjuk egymásnak: időt, 
odafigyelést. Így lesz aztán 
méltó az ünnep a Megvál-
tó érkezéséhez. Azt kívá-
nom mindenkinek, hogy 
költözzön be minden ta-
polcai otthonba a béke, a 
megbocsátó szeretet! És 
igen,…”ne csak így decem-
berben”! Áldott Ünnepet 
Tapolca! /Dobó Zoltán/

„Ne rohanjunk az ünnep felé, hanem az advent ideje 
tényleg készület legyen”                                         Fotó: mt

összejöveKarácsonyi -
telt tartott a napokban a 
Vakok és Gyengénlátók 
Veszprém Megyei Egye-
sületének Tapolca Kis-
térségi Csoportja a pol-
gármesteri hivatal udvari 
tanácstermében, ahova 
meghívták az egyesület 
megyei elnökét, a város 
polgármesterét és Szabó 
Richárd helyi optikust is.

A tapolcai kisiskolások 
meghatóan szép kará-
csonyi műsorát követő-
en, Gábor Istvánné elnök 
mondott ünnepi köszön-
tőt, majd Dobó Zoltán kö-

szönte meg az egyesület 
meghívását.A polgármes-
ter hangsúlyozta, a város 
büszke rá, hogy a jó kap-

csolat fenntartásán túl, 
segíteni is tudja az egyesü-
letet. – A korábbi pénzbeli 
és eszköz támogatásokat 
2020-ban is megadjuk a 
csoport számára-ígérte. 
Szabó Richárd tapolcai op-
tikus arról beszélt, hogy 
a 2019-es Tapolcán meg-
rendezett Jó, Hogy látunk 
programsorozatban a 
Vakok És Gyengénlátók 
Egyesületénak tagjai is 
szerepet kaptak, aktív 
részvételükért pedig hála 

jár, hiszen nekik köszön-
hetően különösen jól si-
került a rendezvény. – A 
támogatók jóvoltából pe-
dig ajándékot is hoztunk 
önöknek- mondta Szabó 
Richárd, aki három darab 
beszélő vérnyomásmérőt, 
öt darab beszélő vércukor-
mérő berendezést és sze-
mélyes ajándékként egy 
számítógépet, továbbá egy 
teljes év tagsági díj átvál-
lalást ígért meg a csoport 
számára. /tl/

Értékes karácsonyi ajándékokat 
kaptak a tapolcai gyengénlátók

A város jövőre
is biztosítja a
támogatást

  a vakok és 
gyengénlátók

kistérségi 
csoportja számára

Gábor Istvánné elnök és Szabó Richárd tapolcai optikus. A 
vállalkozó és az érdelvédelmi szervezet között idén különösen 
gyümölcsöző volt az együttműködés   Fotó: tl

A Szász Márton Általá-
nos Iskola Köztársaság-
téri épületébe is megér-
kezett a Mikulás. 

Az intézmény autista és 
középsúlyos értelmi fo-
gyatékossággal élő tanulói 
pénteken ajándékot kaptak 
az ősszakállútól, de saját 
kezűleg készített kézműves 
apróságokkal maguk is vi-
szonozták a kedvességet.
A gyerekek Vincze Judit 

segítőgyógypedagógus
irányításával, kis műsorral, 
versekkel, dalokkal fogad-
ták a Mikulást és kram-
puszait, majd következett 
az ajándékozás. A fehér 

természetesenszakállú
mindenkiről tudta és el is 
mondta, hogy miben volt 
jó a tanévben és miben kell 
javítania a későbbiekben, 
de azért az ajándékcsomag 
mindenkinek megjárt./tl/

Költöztünk!
A Tapolcai Újság, Deák 
Ferenc téri irodájából a 
Tamási Áron Művelődési 
Központ emeletére költö-
zött. Kérjük az új helyen 
keressenek bennünket!
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Új tisztségviselőket vá-
lasztott, majd beszámolt 
a folyamatban lévő kérel-
mek állásáról a Közösen 
Tapolcáért Helyi Közös-
ség a polgármesteri hiva-
tal tanácstermében a na-
pokban. 

A   Helyi Közösségi Fej-
lesztési Stratégia  megva-
lósítására létrehozott ön-
kormányzati, vállalkozói 
és civil szféra képviseletét 
egyaránt magába foglaló 
konzorcium ülésének első 
részében megválasztották 
a szervezet új tisztségvi-
selőit. A személyi válto-
zásokat  az októberi ön-
kormányzati választásokat 
követő, egyes tagok státu-
szában és az  önkormány-
zati cégek élén bekövetke-
ző változások indokolták. 
Egy tartózkodás mellett, 
támogatást kapott a javas-
lat, hogy a konzorcium 
vezető feladatait és az ön-
kormányzati szféra képvi-
seletét Lévai József korábbi 
alpolgármester távozása 
okán, Puskás Ákos jelenle-
gi alpolgármester lássa el. 
A felhívásokat előkészítő 
munkacsoportba Gáspár 
Andrást, a Cselle-ház Kft. 
ügyvezetőjét delegálták a 
jelenlévők. A bíráló bizott-
ságba választotta a testület 
Töreky Lászlót, a Tapolcai 
Média Kft. ügyvezetőjét. 

Szintén egyhangú támoga-
tást kapott a konzorcium 
munkaszervezeti vezető 
feladatkör ellátásával fris-
sen megbízott Hederics 
Katalin településfejlesztési 
ügyintéző, közbeszerzési 
asszisztens. Az idén be-
adott CLLD ( helyi közös-
ségvezérelt fejlesztések) 
pályázatok állásáról Puskás 
Ákos számolt be. Elhang-
zott, az első felhívásban, 
az ” Épített és szabadtéri 
terek infrastrukturális fej-
lesztésére” beadott 5 darab, 
összeségében 129 millió 
forintos helyi kérelem és 
a 2. felhívásban “A kultu-
rális és hagyományőrző 
programokra” beadott 4 
darab összesen 35 millió 
forintnyi támogatásra szó-
ló kérelmek egy része már 

az irányító hatóságnál, il-
letve az államkincstárnál 
vannak. /Mindkét felhívást 
felfüggesztette a konzorci-
um a keretösszeg kimerü-
lése miatt./ Puskás Ákos 
felhívta a figyelmet, hogy a 
3. és a 4. felhívásban még 
rendelkezésre állnak meg-
pályázható források. A 3. 

felhívásban ” Ifjúsági, sza-
badidő, egészségkultúra, 
sport és közösségfejlesztő 
programokra” lehetett és 
lehet pályázni. A felhívás-
ra jelentkezők a 26 milliós 
keretből 11.5 millió forint 
értékben adtak be 3 darab 
pályázatot, a kérelmek a 
Magyar Államkincstárnál 
vannak. A 4. felhívásban 
” Kompetencia fejlesztő, 
képző-, és szemléletformá-
ló programokra, valamint 
közösségi innovációkra” 
adhattak be pályázatot az 
érintettek. A felhívásban 
rendelkezésre álló 22.5 
milliós keretre mostanáig 
4 darab pályázati kérelem 
érkezett 15.8 millió forint 
értékben. A két utóbbi fel-
hívásban még megpályáz-
ható közel 21 millió forint, 
a jövő év folyamán bead-
hatók a kérelmek. /tl/

Huszonegy millió még elnyerhető

A képen Hederics Katalin 
és Puskás Ákos      Fotó: tl

A mai nap délelőtt ün-
nepélyesen átadták a 
CsobáncHáz Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. által korábban 
félkészen megvásárolt, 
majd készre felépített 
Május 1. utcai társashá-
zat.

A 36 lakásos új épület-
tömb Május 1. utca felőli 
főbejárata előtt, a kivite-
lezést végző cég vezetői, a 

ház tervezője és az önkor-
mányzat képviseletében 
Dobó Zoltán polgármester 
vágta át az avatási szalagot, 
majd az épület egyik laká-
sában pohárköszöntővel 
folytatódott az esemény.
Cserép János, a kivitelező 
cég ügyvezető igazgatója 
felelevenítette az ötlet ki-
pattanásától a megvalósu-
lásig eltelt idő történéseit. 
Kiemelte, már a kezdetek-
től hosszútávon gondol-

koztak, amikor társával 
Soós Attilával megvették, 
majd saját elképzeléseiket 
megvalósítva felépítették 
Tapolca egy régóta félbe-
maradt társasházát. – Az 
első kapavágástól egy éven 
át rendkívül szoros ütem-
ben dolgoztunk míg vé-
gül eljutottunk a jelenlegi 
állapotig-fogalmazott. A 
ház budapesti tervezője, 
a beruházóval megegye-
ző nevű Soós Attila épí-

tész arról beszélt, hogy a 
beruházókban nagyon jó 
partnerre lelt, hiszen szin-
te minden tervezői  döntés 
a minőség javára dőlt el, 
így az épületbe a legjobb 
anyagok, szerelvények ke-
rültek még ott is, ahol azok 
a szem számára nem lát-

hatóak. A tervező szerint, 
aki saját beruházásban fi-
nanszíroz egy társasházat, 
az bízik az épíkezésnek 
helyet adó település jövő-
jében is és ezáltal hozzá-
járul a város fejlődéséhez. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter pohárköszöntőjében, 
az építési vállalkozók 
példaértékű hozzállását 
méltatva hangsúlyozta, 
hogy egy kimondottan 
esztétikus épület született 
meg Tapolcán, amely ren-
dezett körülmények kö-
zött készült és kimelkedő 
minőségi elvárásoknak 

megfelelve építettek meg a 
beruházók. Soós Attilától,  
a CsobáncHáz társ ügy-
vezetőjétől megtudtuk, 
a társasház 36 lakásából 
jelenleg még 10 darab kü-
lönböző méretű lakás vár 
gazdára, amelyből négy 
darab luxus szintű tetőtéri 
otthon. /tl/  

Ünnepélyesen átadták az új társasházat

A polgármester,  az építési vállalkozók és a társasház 
tervezője a szalag átvágásán                                  Fotó tl

A 36 új tapolcai lakás a minőség, az energiahatékonyság 
és az élhetőség jegyében készült                               fotók: tl

Az a cég, aki ma egy 
társasház projektbe 
invesztál, az bízik a 
település jövőjében, 

fejlődésében

Nagy örömmel jelentem 
be, hogy a Tapolca város 
vezette konzorcium hu-
mán szolgáltatások fej-
lesztésére közel 500 millió 
forintos támogatást nyert 
el. A három éves program 
az itt élők életminőségét, 
közérzetét javítja majd 
– hangsúlyozta Puskás 
Ákos alpolgármester mi-
napi sajtótájékoztatóján.

Mint megtudtuk, Tapolca 
Gyulakeszivel, Lesenceist-
vánddal, Lesencetomajjal, 
Monostorapátival, Ra-
poskával és Zalahaláppal 
együtt kapja meg a jelentős 
anyagi forrást különbö-
ző kulturális programok, 
előadások, közösségi ren-
dezvények, foglalkozások, 
képzések, gyermektábo-
rok, vásárlási kedvezmény-
kártya és középiskolásokat 
érintő ösztöndíjrendszer 
elemek széles spektrumá-
nak fejlesztésére, megvaló-
sítására. – Két és fél évvel 
ezelőtt hat településsel kö-
zösen nyújtottuk be pályá-
zatunkat. A pályázó falvak 
polgármesterei most úgy 
döntöttek, hogy a megva-
lósításban is részt vesznek- 
árulta el Puskás Ákos, de  a 
részleteket is megosztotta a 
sajtó munkatársaival.
–  Nagy öröm ez, hiszen 

az elnyert pályázat révén, 
a településen lakók olyan 
programokban vehetnek 
részt az elkövetkező három 
évben, amelyek a koráb-
biaknál színvonalasabbak 
lesznek, illetve a települé-
sek életében új program-
elemek is megjelenhetnek. 
A közösségi szervezés és 
közösségépítés terén vár-
hatóak komoly változások. 
Rengeteg kiváló előadót 
szeretnék meghívni Tapol-
cára és a kistelepülésekre. 
Sok más mellett, egészség-
ügyi szűrőprogramokkal, 
sportág választó progra-

mokkal is színesítenénk a 
korábbi palettát, amelyek a 
tapolcaiak és a környéken 
élők érdeklődésére, aktív 
részvételére számít. Ha-
marosan megköthetjük a 
támogatási szerződést, így 
a jövő év elejétől megkez-
dődhetnek a programok 
a Tapolcán és a konzorci-
um többi településén egy-
aránt- tájékoztatott a ta-
polcai alpolgármester. /tl/

Jelentős pályázati pénzek 
humán programokra

A beadott kérelmek 
az irányítóhatóság-
nál vagy az állam-
kincstár asztalán 

vannak
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Több, mint négy évtizedig 
tanított zenét a Tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskolá-
ban Mózner Miklós, aki 
az utóbbi időben rímes 
formában ír rendhagyó, 
tréfás-tanulságos könyve-
ket.

Írásai a hangszerekről, az 
alapvető zenei ismeretek-
ről, táncokról, a zenetör-
ténetről szólnak, amelyek 
nemcsak a zenetanuló if-
júságnak, hanem élvezetes 
módon mindenki számára 
érhetővé teszik az a legfon-
tosabb zeneelméleti tudni-
valókat.
A szerzőnek a napokban 
jelent meg negyedik, sokfé-
le új zenei ismeretről szóló 
rímes-tanulságos verses-
kötete SOKSZÍNŰ ZENEI 

MORZSÁK címmel. A 
szórakozva tanító kiad-
ványt kottaidézetek és volt 
tanítványa, Lasanc Panna 
ötletes, találó rajzai színe-
sítik. Mind a négy verses-
kötetet Németh István Péter 
tapolcai költő lektorálta, 

és tanácsaival is segítette. 
A könyvek másik állandó 
ajánlója, a kezdetektől bíz-
tató Péni Béla, a Tapolcai 
Járdányi Pál Zeneiskola 
igazgatója. – Három a ma-
gyar igazság, egy a ráadás. 
Ez a magyar közmondás 
jutott eszembe, amikor 
Mózner Miklós kollégám új 
kötetét megkaptam. Mos-
tani kötetében igen sok-
színű morzsákkal ismertet 
meg bennünket, kezdve 
az „Állati jó” zenékkel, a 
Muzsikáló állatokon, Vízi 
zenéken, a Magyar nép-
zenén keresztül a Magyar 
néptánc-morzsákig. Teszi 
ezt a rá jellemző szenzációs 
„rímes” humorral megfű-
szerezve- ajánlja kollégája 
könyvét az olvasók figyel-
mébe Péni Béla. /tl/

Rímes morzsák az ismert zenésztől

Mózner Miklós új könyve 
a negyedik a sorban   F: tl

Az Országos Gyermek-
könyvhét alkalmából a 
Wass Albert Könyvtár 
gyermekrészlege Bos-
nyák Viktória és Vadadi 
Adrienn írónőket látta 
vendégül. Mindkét prog-
ram nagyon szórakozta-
tónak bizonyult, tetszett 
a tapolcai ovisoknak és 
diákoknak.

Vadadi Adrienn interaktív 
író-olvasó találkozóján az 
ovisok közösen játszhat-
tak, mondókázhattak az 
írónővel aki, mint meg-
tudtuk, maga is óvónő, így 
otthonosan érzi magát a 
kicsik körében. A foglal-
kozást áthatotta a miku-
lásvárás izgalma, mese-
felolvasás, télapós dalok, 
és mikulásos élmények 
színezték élményszerűvé a 
rendhagyó és ünnepi han-
gulatot árasztó találkozót. 
Bosnyák Viktóriával és 
könyveinek illusztrátorá-

val, Dudás Győzővel is ta-
lálkozhattak a napokban a 
tapolcai kisdiákok. Akkor 
a Sirály a király mellett, 
az írónő több más műve 
is szóba került. Nagyon 
szórakoztató része volt az 
író-olvasó találkozónak, 
mikor Dudás Győző a 
gyerekek instrukciói alap-
ján lerajzolt egy elképzelt 

tapolcai rémet a népszerű 
Rémjó Könyvek mintájá-
ra- tudtuk meg Vasáros 
Ferencné Márta könyvtá-
rostól. /tl/

Írónők foglalkoztak 
a tapolcai gyerekekkel

Csoportképen az alkotók és a fiatalok. Szórakoztatónak 
bizonyult az író-olvasó találkozó Fotó: helyszíni felvétel

Vadadi Adrienn író, óvónő 
és a legkisebbek       Fotó: tl

(folytatás az 1. oldalról)
A fiatal, lelkes segítők 500 
méteres távot teljesíthet-
tek, míg a nagyok egy 1,2 
kilométeres kört futottak 
le annyiszor, ahányszor 
akarták. Aki nevezett, ér-
tékes ajándékot és egyedi 
befutó érmet kapott ka-
pott, valamint a szervezők 
készültek gulyás levessel, 
meleg teával, zsíros ke-
nyérrel. A programban 
helyet kaptak egyéb moz-
gásos elemek is, mint 
például a Batsányi Tánc-
együttes műsora, vagy az 
örömtánc. Külön megle-
petés volt a nap sztárven-
dége, Szőnyi Ferenc, ultra 
triatlon világbajnok, aki 
sok hosszú távú futó-, és 
triatlonversenyt teljesített 
a világban, legutóbb Mexi-
kóban mérettette meg ma-

gát, ahol 844 kilométeres 
távot kellett lefutnia. Mint 
mondta, azzal kezdte a na-
pot, hogy bemelegítésképp 
városunkat körbeszaladta. 
Sokan örültek annak, hogy 
a világbajnok elfogadta a 
meghívást, ezzel emelve 
a rendezvény színvonalát, 
hangulatát. /szr/

Ultratriatlonista volt a sztárvendég

Fotó: archív

Ladányi Bíborka,  Nagy 
örömünnep van ma-című 
mikóházai karácsonyi 
énekével kezdődött, az 
iskola vonószenekarának 
és szolfézscsoportjának 
gyönyörű ünnepi dala-
ival ért véget a Járdányi 
Pál Zeneiskola hagyomá-
nyos karácsonyi koncert-
je kedden a Tamási Áron 
Művelődési Központ 
színháztermében. 

- Karácsony nem csak egy 
ünnep, hanem egy érzés, 
szépségét nem az aján-
dékok nagyságában kell 
mérni, hanem egy olyan 
ajándékkal,  amelyből  
mindenki részesülhet: ez 
pedig a szeretet. Ezt az ün-
nepet, az együttlét élmé-
nye és a boldogság érzése 
különbözteti meg a hét-
köznapoktól-fogalmazott 
ünnepi köszöntőjéban  
Péni Béla igazgató, aki 
egészséget, boldogságot, 
békességet, anyagi bizton-
ságot és szerencsét kívánt 
az elkövetkező évekre a 
zeneiskola diákjainak, ta-
nárainak és minden jelen-
lévőnek. A köszöntőt kö-
vetően az iskola tanulóin 
volt a sor, hogy játékukkal 
elvarázsolják a közönsé-
get. Ladányi Bíborka szép 
népdal produkcióját kö-
vetően,  Kovács Benedek 
oboa játéka következett, 
aki Telemann a-moll szo-
nátájának III. tételét szó-
laltatta meg.  Király Emőke 
egy Vivaldi a-moll koncert 
részlettel lépett közönség 
elé.  Később Joó Zsombor 

furulya játéka kapott nagy 
tapsot, aki  Bigaglia C-dúr 
szonátájának két tételét 
adta elő. Almási Ádám 
kürtjén Loeillet g-moll 
szonátájának két tétele 
szólalt meg, majd Balikó 
Laura Telemann művet 
játszott hegedűn. Molnár 

Csaba jazz-trombita játéka 
talán az egyik legnagyobb 
tapsot kapta a közönség-
től. Szintén hatalmas tap-

sot kapott a Sterk-Rajzó 
Luca, aki egy Debussy 
zongoraművet játszott. 
Szalai Jázmin, Fülöp Kata 
és Zavaczkiné Fehér Éva  
fuvolatriója szép epizód-
ja volt a koncertnek. A 
tanítványokat Egyedné 
Somogyi Hajnalka, Király 
Emőke Mária, Müller Ilo-
na és  Takácsné Németh 
Magdolna kísérte zongo-
rán.  Járdányis karácsonyi 
koncert nem múlhat el 
úgy, hogy az iskola Ro-
mán Iván vezette Vonós-
zenekara és Haga Kálmán 
szolfézscsoportja ne adna 
közös ünnepi műsort. A 
vonósok először Haydn 
4 tételét játszották el a 12 
kis  divertimentóból, majd 
közösen a színpad előtt 
felsorakozó énekkarral,  
gyönyörő összhangzással  
adventi és karácsonyi da-
lokat adtak elő. A közön-
ségnek természetesen na-
gyon tetszett, vastaps járt 
a produkciónak. /tl/                    

Karácsonyi muzsika tanítványoktól 
és mestereiktől

A vonószenekar és a szolfézscsoport közös produkciója 
nagy sikert aratott a karácsonyi hangversenyen   Fotó:mt

Péni Béla: a Karácsonyt 
nem az ajándékok nagysá-
gában kell mérni Fotó: mt

KLASSZIKUSOK
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Igényes üzlet a laktanya falai között
Diego üzlet nyílt a volt Ki-
nizsi laktanya területén 
a minap. Magyarország 
egyik legsikeresebb fran-
chise üzletehálózatának 
új  tagját egy ismert helyi 
bútorkereskedő és párja 
üzemelteti.

A november 22-én,  reggel 
9 órakor vágta át az üzlet-
nyitást jelentő nemzetiszí-
nű szalagot Vida Róbert 
tulajdonos, Vida-Kersner 
Anita üzletvezető és Dobó 
Zoltán polgármester. A 
szőnyegekből és egyéb 
padlóburkoló elemekből  
választékot kínáló szaküz-
let megnyitását nagy ér-
deklődés övezte a vásárlók 
részéről. Vida Róbert la-
punknak elmondta, mivel 
egy bútorüzletet is működ-
tet a család Tapolcán, így 
nem ismeretlen számuk-
ra a kereskedelem világa. 
Ami viszont más, hogy 
mostantól egy komoly 
nemzetközi céggel szoros 
együttműködésben, a Die-
go nyújtotta profi hátterrel 
a hátuk mögött végezhe-
tik a munkát, ami nagy 
reményekre is jogosítja a 
válalkozást. Megtudtuk, a 
vállakozó már korábban 
megvásárolta a területet 
az önkormányzattól. - Egy 
olyan területet, épületet 

kerestünk Tapolcán, amely 
egy négyszáz négyzetmé-
teres üzlet kialakítására al-
kalmas. A laktanyai terület 
és meglévő épület mellett 
szólt a tapolcai szinten vi-
szonylag alacsony ár és az, 
hogy a közművek biztosí-
tottak voltak. Bízunk ben-
ne, hogy üzletünk jelen-
léte is hozzájárul ahhoz, 

hogy a volt laktanya egy 
igényesebb, ipari-keres-
kedelmi övezetté váljon a 
jövőben. Fontos elmonda-
nom, hogy a város önkor-
mányzata és Dobó Zoltán 
polgármester személyesen 
is sokat  tett azért, hogy 
üzletünket megnyithas-
suk- mondta el lapunknak 
Vida Róbert./tl/           

Vida-Kersner Anita üzletvezető és Vida Róbert  Fotó: tl

Sikeres volt a Drávecz 
Balázs javára szervezett 
jótékonysági akció és hoz-
zá kapcsolódó koncert a 
napokban, hiszen az ada-
kozóknak és a diszeli kul-
túrházban zajló szórakoz-
tató program bevételeinek 
köszönhetően, komoly 
összeggel tudja támogat-
ni a szervező Egységben 
Tapolczáért Egyesület a fiú 
gyógyulását.

Bertalan Csaba, az Egység-
ben Tapolczáért Egyesület 
tagja, a jótékonysági prog-
ramok és gyűjtések fő szer-
vezője lapunknak elmond-
ta, hogy még az ősz első 
felében szereztek tudomást 
a Széchenyi iskola egyik 
tanulója, Drávecz Balázs 
súlyos betegségéről. – Már 
akkor megfogalmazódott 

bennünk, hogy valamikép-
pen anyagilag segítenünk 
kellene a szerény körülmé-
nyek között élő fiút és csa-
ládját ebben a számukra 
nagyon nehéz és minden 
szempontból rendkívül 
megterhelő életszakaszban. 
Az elképzelés megvalósítá-

sában, a szervező munká-
ban Tóth Bálint tagtársam, 
ma már Diszel városrész 
önkormányzati képviselője 
segített, akivel a támogató-
jegyes gyűjtés és a kultúrhá-
zi koncert végül megvaló-
sulhatott. A befolyt összeget 
Dobó Zoltán polgármester 
saját hivatali kerete terhére 
százezer forinttal egészítette 
ki- árulta el Bertalan Csaba. 
A szervező szerint, nagy kö-
szönet jár az adakozóknak, 
a nagyon jó hangulatúra 
sikeredett program fellé-
pőinek, (a Batsányi Tánc-
együttesnek, a Tapolcai Mu-
sical Színpad énekeseinek, 
a Rockinger zenekarnak 
és a Zajongó együttesnek) 
és mindenkinek aki az ügy 
mellé állt, köztük a TIAC-
nak, a játékvezetőknek és 
a helyi polgárőrség tagjai-

nak. A szervező hozzátette, 
az egyesület az elkövetkező 
években is folytatja majd az 
elesettek hasonló módon 
történő megsegítését, ha-
gyományt teremt a diszeli 
jótékonysági koncertből és 
a hozzá kapcsolódó támo-
gatójegyes gyűjtésből. /tl/

Balázsért táncoltak és 
érte szóltak a dalok is

Karácsony alkalmából 
saját készítésű sütemé-
nyekkel lepték meg a Ta-
polcai Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményé-
nek diákjai a helyi haj-
léktalanszállón élőket a 
napokban.
 
Karácsonyhoz közeledve 
a szívek is megnyílnak, az 
emberek sokkal inkább 
érzik azt, hogy tenni sze-
retnének azokért a társa-
ikért, akik kevésbé jó kö-
rülmények között élnek. 

Egy kedves szó, egy baráti 
mosoly a legszebb ajándéka 
lehet a rászorulóknak. 
A Kazinczy Ferenc Tagin-
tézmény diákjai ebben az 
évben a Tapolcai Hajlék-
talan Személyek Átmeneti 
Szállása és Nappali Mele-

gedője részére készültek 
meglepetéssel. Ez volt az 
első alkalom, hogy a gye-
rekek az otthontalanoknak 
süteményt ajándékoztak, 
de az iskola szeretné, hogy 
hagyomány váljon ebből az 
eseményből. 
A felsősök az elmúlt hét 
technikaóráin nagy öröm-
mel fogtak a különféle 
tészták, linzerek és egyéb 
finomságok gyártásába. A 
recepteket maguk hozták, 
és a minimális segítséget 
leszámítva, ők készítettek 
mindent. 
A hajléktalanszállóra hétfőn 
vitte el egy kisebb küldöttség 
a dobozokba rejtett sütemé-
nyeket, amelyeket örömmel 
fogadtak a jelenlévők. 

Egy doboznyi szeretet

Süteményekkel ked-
veskedtek a hajlék-

talanszálló lakóinak 
a kazinczys diákok, 

hagyományt teremte-
nének az adakozásból

A felsősök ajándéka F:isk

Fokozottabb 
biztonsági 

ellenőrzésre 
számíthatunk 

az év végi tapol-
cai koncertek 

előtt
A Csermák József Ren-
dezvénycsarnok területén 
tartandó december 29-i 
Neoton Familia és dec-
ember 30-i Delta koncert 
biztonságos lebonyolítása 
érdekében, a biztonsági 
szolgálat és a rendőrség 
előzetes egyeztetése alap-
ján, extra biztonsági in-
tézkedések lépnek életbe. 
A rendezvény teljes idő-
tartama alatt, az épületen 
belül és a teljes szabadtéri 
környezetében folyama-
tos kamerás megfigyelés 
történik. A beléptetésnél 
teljes ruházat és táska át-
vizsgálás várható, emiatt 
az átlagosnál hosszabb 
várakozásra kell számí-
tani. A csarnok munka-
társai a vendégek meg-
értését, türelmét kérik a 
szokásosnál fokozottabb 
biztonsági intézkedések 
kényelmetlensége miatt. 
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Idén a szenior örömtáncot 
is felvette a tapolcai Egész-
ségfejlesztési Iroda az in-
gyenes mozgásprogramjai 
közé.

A helyi Nő klub kezdemé-
nyezését felkarolva, a Cser-
mák József Rendezvénycsar-
nokban az Egészségfejlesztési 
Iroda jóvoltából díjmentesen 
látogatható a szenior kor-
osztályt megcélzó örömtánc 
néven futó csoportos foglal-
kozás. A városból és környé-
kéről, heti rendszerességgel, 
csütörtök délelőttönként 
nagyjából ötven fő vesz részt 
a találkozókon, folyamatosan 
lehet hozzájuk csatlakozni. 
Megtudtuk, kifejezetten az 
idősödő korosztálynak kita-

lált koreográfiákkal dolgoz-
nak, viszonylag kevés forgás-
sal, egyszerű lépésekkel. – A 
szenior örömtánc jelszavai: 
mozgás, öröm, agytorna. 
Koncentrációt igényel a tánc-
lépések, a koreográfiák elsa-

játítása, amihez „agytorna” 
szükséges, ugyanakkor mo-
zognak is, sőt, olyan rejtett 
izmokat is megmozgat ez a 
fajta tánc, amit az idősebb 
korosztály már nem nagyon 
használ. Mindezt pedig a 
saját örömükre, csupán szó-
rakozásból teszik, hiszen ez 
nem versenytánc, nincsenek 
fellépések sem. Mindemel-
lett nagyon fontos az állandó 
partnercsere, hiszen folya-
matosan új emberekkel is-
merkedhetnek meg – árulta 
el lapunknak Iván Anita sze-
niortánc oktató. Hozzátette, 
a találkozókat általában kör-
tánccal kezdik, majd jönnek 
a különböző stílusú táncok 
– rengeteg féle közül lehet 
válogatni, a polkától kezdve a 
szambán át a keringőig. Fon-
tos szempont, hogy könnyű 
legyen a koreográfiákat meg-
tanulni és sikerélményt is ad-
jon a résztvevőknek. (me)

A helyi Egészségfejleszté-
si Iroda is közreműködött 
december első szombatján a 
Tapolcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola által szervezett 
egészségnapokon.

A Bárdos székhelyintézmény, 
valamint a Batsányi, illet-
ve Kazinczy tagintézmény 
egészségnapjainak szervezé-
sében és lebonyolításában a 
tapolcai Egészségfejlesztési 
Iroda is közreműködött - a 

Lelki Egészségfejlesztési Köz-
ponttal, védőnővel, továbbá 
a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet Család 
- és Gyermekjóléti Központ 
iskolai szociális segítőjével 
közösen összefogva. Az EFI 
kétféle programmal készült. 
A kisiskolásoknak a Porci 
Berci barátokat keres gerinc-
iskola programot hozták el 
Giczi Veronika, és a program 
egyik alapítója, Tóth Klára 
közreműködésével. - Ez egy 
gerinciskola foglalkozás. Az 
iskolában gyógytornászok 
tanítják meg a gyerekeknek, 
hogy az osztályteremben 
hogyan kell helyesen ülni, 
állni, írni, figyelni, viselni az 

iskolatáskát. A korosztályra 
adaptált módon dolgozunk, 
viszont nem testnevelési 
módszerekkel – tudtuk meg 
a program alapítójától. 
Az EFI munkatársai, Kovács 
Veronika és Tóth Orsolya 
drogprevenciós társasjáték-
kal készültek a diákoknak. 
A LEK pszichodiagnosztikai 
rajzelemzést is tervezett 
aznapra. Az első órában a 
gyermekek rajzot készítettek 
a családjukról, a második 

órában pedig a szakember az 
osztályfőnökkel kettesben ki-
elemezte a rajzokat, különös 
figyelmet fordítva az esetle-
ges problémák kiszűrésére. A 
felső tagozatosoknak beszél-
getéssel egybekötött előadást 
tartottak az iskolai zaklatás és 
stressz témakörben. Nagy ér-
deklődés övezte a veszprémi 
Alkohol- Drogsegély Ambu-
lancia Noszlopi Rehabilitá-
ciós Intézmény fiataljainak 
előadását, akik az első órában 
saját történetüket mesélték el 
a felső tagozatosoknak, a má-
sodik órában pedig a diákok 
szakemberek segítségével 
dolgozták fel a hallottakat. 
(me)

A tapolcai Egészségfejlesz-
tési Iroda mozgalmas és 
sikeres évet tudhat maga 
mögött. Ingyenes mozgás-
programokat, előadáso-
kat hirdettek, országos és 
nemzetközi kampányok-
hoz csatlakoztak és több 
helyi és környékbeli ren-
dezvényre is kitelepültek.

Évről évre egyre nagyobb 
népszerűségnek örvende-
nek az EFI kártyával ingye-
nesen látogatható mozgás-
programok. Idén nagyjából 
nyolcvan új becsatlakozó 
volt, több mint háromszáz-
hetven új kártyát adtak ki, 
és nagyjából tizenhárom 
féle mozgásprogram közül 
válogathattak az érdeklő-
dők, három településen, 
tizenegy oktató közremű-
ködésével, heti tizenkilenc 
alkalommal. Idén a legláto-
gatottabb közel száz fővel a 
gerinctorna volt.
Ebben az évben kiemelt 
feladatuk volt a szenior 
korosztály, valamint a gyer-
mekes, illetve gyermeket 
tervező családok megmoz-
gatása. Ennek jegyében 
szerveztek szenior táncot, 
baba-mama jógát, kismama 
pilates-t és a FelkéSzülést - 
ingyenes szülésre felkészítő 
foglalkozást kismamáknak. 
Újítás volt a kamaszok be-
vonása – nekik tini jógát 
hirdettek. Több előadást is 
szerveztek, mely iránt száz-
húsz körüli fő érdeklődött. 
Céljuk az volt, hogy minél 
több emberrel megismer-
tessék a szűrés fontosságát. 
A megelőzésre helyezték a 
hangsúlyt az előadássoroza-
tok összeállításakor. Ezek az 
előadások visszanézhetőek 
a Tapolcai Média honlapján, 
az Egészség – Érték magazi-
nokban.
Az iskolai egészségfejlesz-
tésben közel hatszáz diák 
vett részt. Tapolca és kör-
nyékbeli iskolákban külön-
böző programokon hívták 

fel a figyelmet a mozgás, a 
drog és a dohányzás preven-
cióra. A mozgásprogramok 
közül a jógát és a Porci Berci 
barátokat keres gerincis-
kola programot vették be. 
Elindították az óvodában 
a dohányzás prevenciós 
programot. Az iskolákba a 
VMKH Népegészségügyi 
Főosztály munkatársaival a 
játékos tudomány – inter-
aktív foglalkozást vitték el. 
Az iskolákban az idősebb 
lányokat megcélozva a mell-
rák megelőzéséről tartottak 
előadást, illetve az önvizsgá-
lat fontosságára hívták fel a 
figyelmet.
Több nemzetközi és hazai 
kampányhoz csatlakoztak. 
Az októberi mellrák ellenes 
kampány keretében többek 
között „Együtt a mellrák el-

len” címmel figyelemfelhívó 
sétát szerveztek a városban. 
A Movember mozgalomban 
a férfiak egészségvédelmére 
és a megelőzésre hívták fel a 
figyelmet. A Kék Pont Ala-
pítvány által útjára indított 
„Száraz November” elneve-
zésű kampányban Tapolcán 
is arra buzdítottak minden-
kit, hogy mondjon velük 
nemet harminc napon át az 
alkoholfogyasztásra. Részt 
vettek a „Ne gyújts rá” or-
szágos kihívásban is, mely 

a dohányzásról való leszo-
kással kapcsolatban szólítja 
meg a célközönséget.
Visszatérő vendégei vol-
tak Tapolca és a járási te-
lepülések rendezvényei-
nek, egészségnapjainak. 
Közreműködtek például a 
XXVII. Egészség – és Ae-
robiknapon, a XI. Tapolca 
Félmaraton, a Richter Egész-
ségváros rendezvényen az 
Európai Mobilitási Héten és 
a Bringás reggelin is. Az is-
kolai programok kapcsán az 
EFI munkatársai ott voltak 
az Európai Diáksport Nap-
ján, az AIDS vetélkedő az 
iskolai védőnővel, a fogásza-
ti vetélkedő a védőnői szol-
gálattal, az egészségnapok 
pedig a LEK-kel együttmű-
ködve valósultak meg.Nyá-
ron szabadidős kerékpáros 

programokat is szerveztek, 
valamint a Vidám Vakáció 
nyári napközis táborhoz is 
csatlakoztak.
- Eredményes évet zártunk. 
Új résztvevőkkel, új progra-
mokkal bővültünk. Sikerült 
a céljainkat megvalósítani. 
Örülök, hogy az egészség-
fejlesztő előadások kapcsán 
távolabbi települések lakóit 
is sikerült megmozgatnunk 
– összegezte az elmúlt évet 
Tóth Orsolya, az EFI mun-
katársa. (me)

Ingyenes szenior örömtánc 
mozgás és agytorna

Kiszűrik a problémákat

Eredményes volt az EFI idei éve

A gyermekek és a gyermekes családok megszólítása idén 
kiemelt prioritást kapott az EFI programjaiban         F:me
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A TAO pályázatok nyúj-
totta lehetőségeket ki-
használva a TVSE-hez 
kapcsolódóan lehetősége 
van a legkisebbeknek is 
megismerkedni a kézi-
labdával.

A TAO utánpótlás-neve-
lés keretében a kosárlabda 
szakosztályhoz kötődően 
a Bárdos, illetve a Kazin-
czy tagintézményben, míg 
a kézilabda szakosztályhoz 
kapcsolódóan a Batsányi 
tagintézményben van le-
hetősége az óvodásoknak, 
illetve a kisiskolásoknak 
megismerkedni a sport-
ággal, szakképzett edzők 
irányításával – tájékoztatta 
lapunkat Puskás Ákos, a 
TVSE elnökhelyettese.
Tavaly ősszel indult a heti 

rendszerességű ovi-kézi. 
– Sportág specifikusan az 
alapoktól kezdünk, ismer-
kedünk a labdával és főleg 
rávezető gyakorlatokat 
végzünk. Elsődlegesen a 
játékra helyezzük a hang-
súlyt. Próbálom játékos 

módon rávezetni a gye-
rekeket a technikai dol-
gokra, amikkel most még 
komolyabban nem foglal-
kozunk – tudtuk meg Ha-
vasi Gábor foglakozás ve-
zetőtől, aki azt is elárulta, 
nagyon jó közösség alakult 
ki, oldott, vidám hangula-
tú a közös mozgás, sport. 
A legkisebbeknek van 
hova fejlődniük, hiszen a 
kézilabda szakosztály szá-
mos korosztályban egé-
szen felnőtt korig várja a 

sportág szerelmeseit. Az 
elnökhelyettes még hoz-
zátette, a TAO pályázatok 
keretén belül továbbra is 
várják azon vállalkozások, 
cégek jelentkezését, akik 
támogatnák további terve-
ik megvalósulását. (me)

Ovisok is kézilabdázhatnak

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetnek a játékos 
szórakozásra                                                          Fotó: me

Az év vége érmeket ho-
zott a tapolcai Szánti 
Imre és Németh Róbert 
szkander versenyzőknek. 
Itthon és Olaszországban 
is megmérkőztek.

November utolsó napján, 
Baján rendezték meg a 
szkander országos baj-
nokságot, ahonnan Imre 
jobb kézzel arany-, míg 
bal kézzel az ezüstérmet 
hozta haza kategóriájá-
ban. 
Csapattársa, akivel kö-
zösen edzenek Tapolcán, 
Németh Róbert szenior 
kategóriában, a bal kezes 
versenyen az aranyérmet 
szerezte meg. December 
első szombatján, Olasz-
országban a XV. Coppa 
Italia –International 

Competition megmérette-
tésen Imre Master kategó-
riában jobb kézzel az első, 
míg bal kézzel a második 
helyen zárt, Róbert pe-
dig szenior kategóriában, 
a bal kezes versenyen az 
ezüstérmet, míg a jobb 
kezes versenyen a bronz-
érmet hozta haza. Abszo-
lútban szintén a harmadik 
helyen zárt. Mindketten 
a Dóró Team versenyzői. 
(me)

Szkander érmek itthonról 
és külföldről

Imre (középen) arany-
érmes a bajai jobb kezes 
versenyben /Fotó: Szánti 
Imre Facebook/

Különleges vendégei lesz-
nek az idei, jubileumi, 
X. Szilveszteri Malom-
tó úszásnak. Az év utol-
só napjának délelőttjén 
Dina Márton és Peák Bar-
nabás lesz a sztárvendég.

Tapolca már Giro d’Italia 
„lázban ég”. Jövő májusban 
halad át városunkon a ran-
gos kerékpáros körverseny, 
ezért a szervezők ennek 
jegyében az idei tóúszásra 
két – rendkívül tehetséges 
és elismert – fiatal kerék-
párversenyzőt hívtak meg. 
Dina Mártont kérdeztük. 
- Nekem az életem a ke-
rékpársport. Azt hiszem, 
nagyon szerencsés vagyok, 
hogy elmondhatom ma-
gamról, hogy a munkám a 
hobbim. 
A napjaimat gyakorlatilag 
teljes egészében ez teszi 
ki. Edzés, pihenés illetve a 
csapat, és az egyéni szpon-
zorok által elvárt megjele-
nés. Nagyjából két évesen 
tudtam már kerékpározni, 
de versenyezni csak tizen-
három évesen kezdtem el. 
Onnantól nem volt megál-
lás – árulta el nekünk Mar-
ci. Kérdeztük az eddigi él-
ményeiről, tapasztalatairól. 
- Rengeteg szép élményem 
van a kerékpározással 
kapcsolatban. Gyönyörű 
helyekre jutottam el, na-
gyon sok új embert, és más 
kultúrát ismertem meg. 
Számomra maga a kerék-
pározás is élmény. Minden 
egyes edzés, amikor a tel-
jesítőképességem határait 
feszegetem, vagy túl is lé-
pem. Utána belegondolni, 

hogy megcsináltam ezt is, 
igen jó élmény. Nyilván 
nagyon sok áldozatot kell 
hozni azért, hogy az em-
ber jó eredményeket érjen 
el, sokszor nem mehet el-
bulizni a barátaival, vagy 
nincs otthon egy szerette 
születésnapján, de renge-
teg olyan élménnyel gaz-
dagodik, amivel mások 
nem – tudtuk meg a ke-
rékpárostól. Érdeklődtünk 
arról is, milyen a verseny-
zői élet. - Sokak számára 
unalmas lehet, mert iga-
zából edzünk és pihenünk. 
Maga a pihenés ugyan 
olyan, ha nem fontosabb, 
mint a megfelelő edzés. 
Persze, amikor az emberek 
többsége meghallja, hogy 
az egész telet Spanyol-
országba töltöm, akkor 
nagyon irigyel, de abba 
nem gondol bele, hogy én 
nem várost nézni megyek 
oda, hanem edzeni - per-
sze azért két - három hét 
alatt egy nap szokott jutni 
ilyenfajta kikapcsolódás-
ra is. Minden nap kerék-
pározom, még a pihenő 
napon is felülök egy-két 
órára. Rendes edzésna-
pon van, hogy nettó 
hat órát is eltöltök a 
nyeregben, termé-
szetesen akkor 
nem kell sok 
mást csinálni, 
de egyébként 
heti két-há-
r o m s z o r 
kondite-
rembe is 
e l j á r o k . 
Nag y j áb ól 
hat-hét napo-

kat töltök egybe otthon, 
utána szinte ugyan ennyit 
külföldön, valahol verse-
nyen. Gyakorlatilag ki sem 
pakolok a táskámból – tet-
te hozzá a sportoló.
Akinek felkeltette ér-
deklődését Márton és 
munkássága, vagy éppen 
Barnabástól kérdezne, lá-
togasson el a Malom-tó 
úszásra és beszélgessen 
bártan a két fiatallal, ke-
rékpározásról, versenyzés-
ről, vagy éppen a jövő évi 
Giro d’Ita-lia-ról. (me)
Fotó:Kometa Cycling 
Team

A tóúszó program kerékpárosai

A bajnokság őszi fordulóit 
a tabella második helyén 
zárta a TÖFC. 

A Veszprém Megyei III. 
osztály Déli csoportban a 
TVSE – Tapolcai Öregfiúk 
FC labdarúgói a novem-
berben lejátszott tizenhar-
madik fordulóval fejezték 
be a bajnokság őszi fordu-
lóit. A szezon eddigi állását 
Boczkó Gyula szakosztály-
vezető, edző értékelte. - A 
tavalyi bajnoki cím után 
az idén is dobogós célt tűz-
tünk ki maguk elé a Megyei 
III. osztályú bajnokságban. 
Az őszi szezonban teljesí-
tettük a célkitűzést, mert 1 
vereség 1 döntetlen mellett 
10 győzelmet arattunk. Ez-
zel a második helyen állunk 
Balatonederics mögött, 
31 megszerzett ponttal. A 
nagy riválisok közül Bala-

tonedericset 7:2, Balaton-
akalit 5:2, Balatonszepez-
det 5:0 arányban győztük 
le. Egyedül Monostorapáti-
tól szenvedtünk 2:1 arányú 
vereséget. A döntetlen (1:1) 
Uzsán született. A gólarány 
62:18, ami mérkőzésenként  
több mint ötös gólátlag. A 
házi góllövő listát Szőcze 
Csaba vezeti Nagy László 
és Nagy Béla előtt. A Me-
gyei Kupában valamennyi 

mérkőzésünket megnyerve 
bejutottunk a IV. forduló-
ba. A téli szünetben terem-
tornákon szerepelünk és az 
idén is meghívtak minket 
a Novák Dezső Emléktor-
nára - a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban 
február 1-én 16 órakor ját-
szunk majd a Ferencváros- 
Szombathelyi Haladás ve-
gyes öregfiúk csapata ellen 
– összegezte a vezető. (me)

Második helyen végeztek az öregfiúk

Tíz győzelemmel a második helyen állnak Fotó: me
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Mézes-mázos csodák a Pelionban
Nagy érdeklődés mel-
lett zajlott hétfő este a 
történetében nyolcadik 
alkalommal megrende-
zett Mézes-Mázos Mé-
zeskalács- sütő Verseny 
és Kiállítás megnyitója és 
eredményhirdetése a Ho-
tel Pelionban. 

A támogatók jóvoltából,  
idén közel 700 ezer forint 
értékben tudták jutalmaz-
ni a mézes tésztából készí-
tett figurális kompozíciók 
alkotóit a szervezők. Az 
alkotói folyamatba bekap-
csolódott személyek szá-
ma 1300 fő volt , a város 
óvodáit, iskoláit, de helyi 
családokat, magánszemé-

lyeket is megmozgatott 
az idei felhívás. A magas 
részvétel, továbbá a  szál-

loda és a Tapolca Kft ré-
széről megszokott jó szer-
vezés garantálta a sikert az 
idei megmérettetésen is. A 
kiállítást hagyományosan 
Dobó Zoltán polgármester 
és Barczáné Tóth Boglárka 
a Tamási Áron Művelő-
dési Központ igazgató-
ja nyitotta meg, majd az 
eredményhirdetés követ-
kezett. Kisebb ajándékot 
minden alkotó kapott, a 
győztesek a zsűri tagjaitól 
Boronyákné Papp Margit 
bioméhésztől, Töreky Pál-
nétól, a Borostyán cuk-
rászda tulajdonosától és 
Gyevnár Kálmán fazekas, 
keramikustól vehették át 
értékes ajándékaikat. A 
felnőtt katagória legszebb 

alkotását 2019-ben Kovács 
Pálné készítette, gyermek 
egyéniben Pálosi Laura, 
Pálosi Levente és Szörtsey 
Lili vehetett át egy-egy 
szép kerámia alkotást 
Gyevnár Kálmántól. Az 
óvodások kategóriáját a 
Szivárvány Tagintézmény 
Pillangó csoportja nyerte, 
ők a Borostyán Cukrász-
da finom tortáját vihették 
haza. A kisiskolások ka-
tegóriájában a Kazinczy 
4/a osztálya volt a nyerő 
alkotás tulajdonosa, a kö-
zépiskolás indulók között 
a Gönczy Pál szakközép-
iskola és szakiskola 1/9 
osztálya vitte el a pálmát 
kiválóan kidolgozott mé-
zeskalács munkájával./tl/

A legszebb ovis mézeskalácsért járó díjat a Szivárvány 
Óvoda Pillangó csoportja nyerte el                       Fotó: tl

Kovács Pálné első díjas 
alkotása a felnőttek
kategóriájában     Fotó : tl




