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„ Nem kell, hogy megértsük, elég, ha működik a terápia” - vallja
Solymosi Antal
		
6. oldal

2020. január 10.

VI. ÉVFOLYAM

A népszerű Nohab
találkozó vendégei a
magyar M40-es mozdonyok voltak
		
5. oldal

Jubilált a szilveszteri Malom-tó úszás

Úszók és a nézelődők is felejthetetlen élményben részesültek

A fürdőzők körében már hagyomány, hogy a tó közepén lévő szökőkút pereméről ugrálnak a vízbe
Gyönyörű időben várta
Tapolca a fürdőzőket és
az érdeklődőket a X. Szilveszteri Malom-tó úszásra, és annak keretében, az
első alkalommal meghirdetett Tour de Malom-tó
vízibicikli körversenyre.
A jubileumi városi rendezvényre, a 2019-es év utolsó
napjának délelőttjén verőfényes napsütésben várták
a szervező, Tapolca KftCsermák József Rendezvénycsarnok munkatársai
az érdeklődőket a tópartra. A fürdőzésre a Szalay
Gyöngyi Emlékfutáson, a
gyermek és a felnőtt futamokon melegíthettek be
az érdeklődők. A kerek évforduló okán és a jövő évi,
Tapolcán is áthaladó Giro
d’Italia kerékpáros verseny-

re hangolódás jegyében
első alkalommal hirdették
meg a Tour de Malom-tó
vízibicikli versenyt, melyen

Először volt
vízibicikli
verseny a
program
10 éves
történetében
négy csapat mérte össze
erejét és ügyességét a Felső-tavon. A képzeletbeli
dobogó legelső fokára a
Busznyúzók csapata, azaz
Mészáros Gábor és Takács
Imre, a második fokára a
legifjabb duó, a Czeiner
Flóra és Vajai Kitti alkotta
Elsüllyedt lánykák, a harmadik fokára pedig holt-

1. SZÁM

versenyben a Rehab, azaz
Egyed Attila és Tóth Szabolcs, illetve a Vizicsigák,
név szerint Váraljai Katalin
és Károly állhattak. A versenyt követően, az úszás
kezdetéig a Boombatucada
ütő együttes szórakoztatta
a közönséget. Az állandó,

Fotó: me

17 fok körüli Malom-tóban
év közben tilos a fürdőzés,
de szilveszter napján bárki megmártózhat. Visszatérő vendég volt Schirilla
György, a „nemzet rozmárja”... Folytatás a 4. oldalon
Profi kerékpárversenyzők
adták át a díjakat címmel.

A Tour de Malom-tó vízibiciklisei a Tapolcán áthaladó
Giro d’Italia versenyt népszerűsítették
Fotó: me

Boldog új évet! mondtuk el százszor az
elmúlt napokban, így
kívánva régen megszokott sémával élve szeretetteinknek, rokonainknak, barátainknak
az elkövetkező tizenkét
hónapra boldog életet.
Valahogy úgy vagyunk a
„Boldog új évet!” mondattal is, mint a sziát
követő „Hogy vagy?”
kérdéssel. Megszoktuk,
tehát elmondjuk, megkérdezzük, csak mert
így illik.
Valószínű,
hogy
jókivánságaink
nem változtatnak érdemben semmin. Ha a
világban zajló folyamatokra, napjainkban zajló
történésekre figyelünk,
nehéz ugyanis elhinni,
hogy igazán boldog időszak vár ránk. De azért
semmiképpen ne legyünk pesszimisták! Az,
hogy milyen lesz az új
év számunkra, általában
sokkal inkább tőlünk, a
fejünkben zajló valóságtól függ, mint a külső
körülményektől. Még
akkor is, ha sokszor, sok
helyzetben szeretnénk
ezt másként gondolni!
Nincs a világon se jó, se
rossz: gondolkozás teszi
azzá- írja Shakespeare a
Hamletben, és hajlok rá,
hogy rengeteg igazság
van e szavakban. A siker
érdekében gondoljunk
tehát arra, hogy idén
is lesz nyár, napsütés
és persze minden ami
tavaly volt. Csak közben mi lettünk sokkal
jobbak,
tapasztaltabbak, azért, hogy ne félig
üresnek, hanem majdnem telinek érzékeljük
azt a bizonyos poharat!
Ezekkel a gondolatokkal
kíván a Tapolcai Média
csapata minden kedves
nézőjének és olvasójának valóban békés és
boldog 2020-at!
/Töreky László/
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Tizennégy éve, 2006. január elsején
zárták be a laktanyát
2007 óta, minden év szilveszterének délelőttjén,
tapolcai katonák, katonai
hagyományőrzők ünnepélyes, de baráti keretek
között megemlékeznek a
tapolcai laktanya 2005.
december 31-i utolsó
munkanapjáról,
majd
másnapi hivatalos és végleges bezárásáról a Dobó
lakótelep haditechnikai
parkjában.

Az esemény most is a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület és az MN 1480
Baráti Kör szervezésében
zajlott, ünnepélyes zászlófelvonással, tiszteletadással, majd kötetlen baráti
beszélgetésekkel, forraltborozással.
A megemlékezőket Horváth Gábor egyesületi elnök köszöntötte elsőként.
Elmondta, a tapolcai helyőrség utolsó munkanapja 2005. december 31-én
volt, 2006 január elsejével
a helyi kiképzőközpontot törölték a honvédség

A jelenlévők a korabeli események felidézésén túl az
elhunyt bajtársakról is megemlékeztek
Fotó: tl
hadrendjéből. – Ezzel a
döntéssel egy olyan laktanya szűnt meg véglegesen,
amelynek története egészen a Monarchia korába
nyúlik vissza.
A másfél évtizede megszületett politikai, katona-

szakmai döntést személy
szerint hibás lépésnek
tartom- zárta gondolatait
Horváth Gábor, majd átadta a szót a város polgármesterének. Dobó Zoltán
szomorúan konstatálta,
hogy a megemlékezők

Az 1848/49. évi forradalom
és szabadságharc tapolcai emlékhelyei
Idei utolsó előadását tartotta az 1848/49-es eseményekről, és az azokra
való emlékezésről szólva
Hangodi László a könyvtár első emeleti nagytermében, december 17-én,
kedden.

Ahogy a történelemkönyvekből és korabeli forrásokból tudjuk, a
szabadságharc leverését
az elnyomás, az ún. Bachrendszer követte, amelyben nem igazán volt
szabad ’48-ról beszélni,
különösen arra emlékezni. Hosszú időnek kellett
eltelni ahhoz, hogy egyáltalán a szóbeszéd tárgya
legyen, még több, hogy
különböző emlékhelyeket alakítsanak ki, szobrokat állítsanak a forradalom és szabadságharc
hőseinek. 1867 volt az a
dátum, amely után nyíltan és nyugodtan lehetett

emlékezni. Az 50. évforduló történéseit már helyi
szinten is lépésről lépésre
nyomon követhetjük, a
századfordulón országszerte elszaporodtak az
emlékművek. A tapolcaiakat a történész csoportosította aszerint, hogy
jelöltek vagy jelöletlenek.
A csoportosításon és bemutatáson túl kitért olyan
érdekességekre,
mint,
hogy van-e köze Kossuth
Lajosnak, Petőfi Sándornak, Deák Ferencnek,
Széchenyi Istvánnak városunkhoz, és ha igen, mi
fűzi őket, vagy épp családtagjaikat ide – hiszen
iskolát, utcát neveztek el
róluk Tapolcán, szobrot,
emléktáblát állítottak nekik. Szó esett helyi hőseinkről is, mint Török
Antoniusz Flórián, Török
János, Miltényi József, és
még sorolni lehetne. A jelöletlen emlékhelyek közé

tartozik a római katolikus
templom, ahol a függetlenségi nyilatkozatot közhírré tették, de számos
utca, vagy ház, amelyek
valamilyen módon kötődnek 1848/49-hez. Az
előadás végén Hangodi
László megköszönte az
egész éves figyelmet, és
hallgatóit invitálta, jövőre
is tartsanak vele./szr/

Hangodi László Fotó: szr

Horváth Gábor emlékezik
Fotó:tl
száma kevesebb a korábbiaknál, sokan nincsenek már az élők sorában.
Ugyanakkor reményének
adott hangot, hogy a kormányzat által ígért hazai
haderőfejlesztés valóban
megtörténik és az ország
egy olyan hadsereget tud
felállítani, amelynek katonái a béke és a magyar
határok
megvédésével
képesek lesznek szolgálni a hazát. A beszédeket
követően a jelenlévők az
elhunyt bajtársakról név
szerint is megemlékeztek,
köztük Magyar Ferenc,
Kassai Csaba, Sebők János,
Kovács Árpád, Németh
Mihályné Rózsika, Varga
József, Lévai István, Nagy
József és Szabadi Tibor
emlékének adóztak néma
főhajtással. /tl/

Megújult
a Tapolcai
Programajánló
Új arculattal jelentkezik a
Tapolca Kft rendezvényeit, illetve a moziműsort is
felvonultató nyomtatott
Tapolcai Programajánló.
Újragondolt, színes formában tájékoztatják a
lakosságot a társaság által szervezett, vagy telephelyeit érintő közéleti,
kulturális és sporteseményekről, valamint a moziműsorról.
Decemberben már a
megújult kiadvánnyal találkozhattunk, a továbbiakban pedig, szakítva az
eddigi szokásokkal, több
városi intézményben is
hozzájuthatunk ingyenesen– többek között a Belvárosi Közösségi Házban
(mozi), a Csermák József
Rendezvénycsarnokban, a
Tamási Áron Művelődési
Központban, illetve a Tourinform Irodában is. /me/
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Énekszótól volt hangos a templom Bányász emlékművet
avattak a Haláp-hegyen
Varázslatos karácsonyi
hangversennyel örvendeztette meg a közönséget a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola
Székhelyintézménye a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplomban.

Örömteli pillanata volt
az adventi várakozás időszakának a Bárdos iskola
hagyományos karácsonyi hangversenye, melynek meghittségét maga
a helyszín, a templom is
emelte. A több mint egy
órás zenei élményhez a
diákok, a pedagógusok és
a felkészítők is hozzáadták szívüket–lelküket. A
csengettyűsök előadásában, különleges hangzással kezdődött el a koncert,
majd Csonka Nándor plébános szólt az érdeklő-

dőkhöz. A hangversenyen
különböző stílusban szólaltatott meg, a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó
dalokat a kicsinyek, a nagyon és a pedagógusok
kórusa, szólóénekekkel
színesítve, versmondók
közreműködésével. Zon-

gorán Takácsné Németh
Magdolna, furulyán Joó
Zsombor játszott. Vezényelt Király Eszter és
Sellyei – Cseh Ágnes. A
rendezvényt Bajner Imre
intézményvezető ünnepi gondolatai után közös
éneklés zárta. /me/

A hangversenyen több stílusban szólaltatta meg a
karácsonyi dalokat az iskola énekkara
Fotó: me

130 éves mamutfenyőből
faragott, szépen kimunkált emlékmű fogadja
mostantól a Haláp-hegy
egykori bányaudvarára
érkezőket. Szakonyi Sándor fafaragó alkotását a
közelmúltban avatták fel
Zalahalápon.

Laub Ernő, a
BasaltKözépkő Kft. ügyvezetője
beszédében a halápi bazaltbányászat évszázados
történetét
elevenítette
fel. Elhangzott, a Haláphegyen már ősidők óta
zajlott kő kitermelés, ám
ipari léptékűvé az 1900as évek elején vált, amikor a hazai vasúthálózat
kiépítése
gazdaságossá
tette a kő nagy távolságra
történő szállítását. A 20.

szobor a művelődési ház
előtti parkban korábban
kivágott mamutfenyő egy
darabja. – Álljon itt azon
bányászok
tiszteletére,
akik oly sokszor életüket
áldozták, vagy tették kockára- fogalmazott. Bedő
Lajos polgármester köszönetet mondott a bánya vezetőségének. – Több száz
család köszönhette létét
a hegynek, ezt pedig nem
felejtheti el senki Zalahalápon.
Sok kőszobor készítése
fűződik Gelencsér Ferenc
kőfaragó nevéhez, aki az
uzsai és halápi követ egyaránt szépen megmunkálta a jövő nemzedékének. Szakonyi Sándor az
ő nyomdokait követi, de
fával – hangsúlyozta Bedő

A színvonal emelése a cél!

A szilveszteri Malom-tó úszás népszerű, fejlesztésre érdemes program

A 2019-es év végén jubileumi, tízedik alkalommal megrendezett Szilveszteri Malom-tó úszást
követően Rédli Károly,
a programot szervező
Tapolca Kft ügyvezetője
tájékoztatta lapunkat az
újításokról.
Az ügyvezetőtől megtudtuk, a tavaly év végi
rendezvény kapcsán több
változtatást is bevezettek,
a legfontosabb az volt,
hogy az év végi csobbanást
most először regisztrációs
díjhoz kötötték, mivel a
2018-ban már túl nagyra nőtt létszámot (312 fő)
szerették volna korlátozni
és kezelhetőbb helyzetet
teremteni a módosított
feltételekkel. Az úszóknak
eddig helyet adó általános
iskola is jelezte, hogy nem
tud már befogadni egy
bizonyos létszám fölötti
úszót. Több alternatíva is
felmerült a 2018-as zsúfoltság kiküszöbölésére,

és végül emellett az opció mellett döntöttek. Az
előnevezési díj 2500 Ft/fő
volt, amiért névre szóló
emléklapot, emblémázott
bögrét és egyedi törölközőt kaptak az előzetesen
interneten
jelentkezők,

Rédli Károly: a nevezési
díjat visszaforgattuk...
F: archív
amellett, hogy a közeli általános iskola kijelölt
helyiségeit használhatták
öltöző gyanánt. A helyszíni nevezés díjáért - 1000

Ft /fő – ajándékok nélkül,
sátorban való öltözés feltételével vehettek részt az
érdeklődők. E változást
részben igazolta, hogy
száz felett volt az előnevezettek száma. Az ügyvezető elmondta, a nevezési
díjból befolyt összeg döntő
hányadát azonnal visszaforgatták a rendezvénybe;
mindig is a színvonal emelése volt és lesz is a cél. A
tervezhetőség miatt a jövőben is az előnevezésre
fogják ösztönözni a jelentkezőket és azon fognak
dolgozni, hogy az élmény
mellett minél több tárgyi
emléket kapjanak a befizetett díjért cserébe. A pozitív és negatív tapasztalatokat feldolgozva, levonva a
tanulságokat, átgondolva a
változtatásokat, a jövőben
is kitartanak a nevezési díj
mellett, mellyel továbbra is
a rendezvény fejlesztésére
koncentrálnak.
Az ügyvezető hozzátette, a
program kommunikációja
kapcsán hibáztak – nem
volt elegendő csak a Csermák József Rendezvénycsarnok online felületein
és a közösségi médiában
közzétenni a nevezési díjjal kapcsolatos változásokat, hanem nyomtatott
formában, a plakátokon is
fel kellett volna tüntetni a
jelentkezés feltételeit. A hiányosság okozta kellemetlenségekért elnézést kér
minden érintettől. /me/

„A hegyet bontották, de az országot építették„ A Szent
Borbála emlékmű méltó a hajdani bányászokhoz. A
képen: Bedő Lajos, Laub Ernő és Szakonyi Sándor F:tl
század folyamán hozzávetőlegesen ötven millió
tonna kő tűnt el a hegyből.
A hegyet bontották, de az
országot építették – hangsúlyozta Laub Ernő és azt
kívánta, hogy emlékeztessen a szobor mindenkit
az itt élő, dolgozó hajdani
munkásokra. Az emlékmű
alkotója Szakonyi Sándor fafaragó elmondta, a

Lajos, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy az alkotó
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül készítette el
a falu új büszkeségét. Szent
Borbálát, a bányászok védőszentjét ábrázoló emlékművet Dr. Renner Sándor plébános szentelte fel,
majd a község és a bánya
képviselői is koszorút helyeztek el talapzatánál. /tl/

Esős volt a város karácsonya
Az eső miatt az alkalomra ünnepi fénydíszbe
öltöztetett Tamási Áron
Művelődési
Központ
adott otthont az idei városi Mindenki karácsonya rendezvénynek.

Karácsonyfa díszítés, nívós fúvószenekari muzsika, egyházi és polgármesteri ünnepi gondolatok,
forralborozás,
jótékony
ajándékozás és végül a
Tapolcai Musical Színpad
énekeseinek karácsonyi

műsora zárta az estet december 22-én. /tl/

Meghitt ünnep a TÁMK-ban
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Profi kerékpárversenyzők Futással emlékeztek Szalay Gyöngyire
Tapolca város nem felejti egykori olimpikonját
adták át a díjakat

... Folytatás az első oldalról.
A „nemzet rozmárja” magához ragadva a mikrofont, szívélyesen üdvözölte Tapolcát és elmondta,
mindig nagy öröm számára városunkba visszatérni.
A felvezetésével mártózott
meg délelőtt tizenegy órától a kétszázkettő fürdőző
a Felső-tóban, hatalmas

Vízibiciklisek a dobogón
Fotó:me
zsibongás, lárma és jókedv
közepette, színes és mókás
jelmezekben, kiegészítőkben. A fürdőzők körében

már hagyomány, hogy a
tó közepén lévő szökőkút pereméről ugrálnak
a vízbe. Szerencsére idén
sem fosztották meg ettől
a látványtól a zsúfolási
megtelt tóparti nézősereget. A fürdőzést követően
különdíjakat adtak át. A
legidősebb hölgy ismét
Szebegyinszki
Istvánné
(76), a legidősebb férfi
tavalyhoz hasonlóan Németh Károly (80), a legfiatalabb leány szintén a tavalyi Németh Emília Anna
(10), a legfiatalabb fiú úszó
pedig az újonnan debütáló Verebélyi Zalán (7) volt.
A díjakat a jövő évi Giro
d’Italia
népszerűsítése
kapcsán meghívott Dina
Márton és Peák Barnabás,
profi kerékpárversenyzők
adták át, akik egyébként
egész nap szívesen beszélgettek az érdeklődőkkel és
válaszoltak a kérdésekre is.
Az év utolsó napján remek
volt a hangulat a tapolcai
tó partján, az úszók és a
nézelődők is egy felejthetetlen élmény részesei voltak. /me/

Vidám programokkal:
fürdőzéssel, futással,
kolbásztöltéssel hagytuk
magunk mögött az
óesztendőt

Tizenöt mindenre elszánt kolbásztöltő csapat állt fel, hogy életük
legjobb kolbászát elkészítsék a Malom-tónál a
hagyományos év végi kolbásztöltő versenyen. Sem
az ízek, sem a hangulat
nem hagytak kívánnivalót maguk után. /tl/
Téliesen hűvös, mégis derűs, napfényes idő, és per-

sze az ilyenkor elmaradhatatlan pálinka és forralt bor
javította az idei kolbásztöltő verseny résztvevőinek
hangulatát hétfőn délelőtt.
Egységes volt a vélemény,
aki magyar és legfőképpen
tapolcai vagy környékbeli,
az akar és tud is kolbászt
tölteni, legfeljebb a zsiradék és a húsdarálék aránya, a hozzákevert paprika, só, bors, kömény stb.

A dobogó legfelső fokára végül a Monostorapáti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapat lépett Fotó: tl

A hagyományos Szilveszteri Malom-tó úszás
előtt hirdették meg idén
is, immár harmadik éve
Szalay Gyöngyi emléke
előtt tisztelegve, az év
végi tóparti futást.

A kezdetben családi futóversenyként, majd szilveszteri
örömfutásként
meghirdetett óévbúcsúz-

telegve rendezték meg.
Szép számmal jelentek
meg szilveszter napján helyiek és távolabbi településről érkezők is a tóparton, hogy a derűs időben
sportolással búcsúztassák
az óévet. A hangulatot a
Boombatucada ütő együttes műsora alapozta meg,
a futók pedig Marton
„Mazsi” Zsolttal melegí-

is képviseltette magát egy
futó csapattal. A célba érkezőket meleg teával és
zsíros kenyérrel várták,
míg a gyermekeket apró
ajándékokkal is meglepték
a szervező, Tapolca Kft.
Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai.
Rajtszám alapján ajándékcsomagokat sorsoltak ki a
résztvevők között, melye-

A gyermekek egy rövidebb, a felnőttek egy jóval hosszabb távot teljesítettek Fotó: me
tató
sportrendezvényt
immár a két éve elhunyt
kiváló párbajtőrvívó olimpikon, a városi sportés közélet meghatározó
alakja, Horváthné Szalay
Gyöngyi emléke előtt tiszadagolásának részleteiben
térnek el a vélemények és
természetesen a gyakorlat
is. Túl sós, túl köményes
vagy ellenkezőleg harmonikus és ízletes a kolbi?
Esetleg finom, de nem elég
szépen tálalt, vagy éppen
ellenkezőleg? A felmerülő
kérdésekre a Szánti Imre,
Buzás Lajos, Tölgyes Zsolt
vegyes szakmai és civil
felállású zsűri adta meg a
választ, pontok számába
megfogalmazva az ítéletet. Délután fél egytől így
már az eredményhirdetés
is elkezdődhetett. Az idei
kolbásztöltő verseny dobogójának legfelső fokára végül a Monostorapáti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapat lépett. A második helyen a Zalaszántói
Borbarátok csapat végzett,
a bronzérmet érő helyet a
helyi Időtöltők csapat tagjai szerezték meg. A felsoroltak győztesek érmet
vehettek át Dobó Zoltán
polgármestertől és érté-

tettek be a közös futásra. A
gyermekek egy rövidebb,
míg a felnőttek egy hos�szabb távot teljesítettek a
Malom-tó körül. A Gyöngyi által alapított és egykor
vezetett Tapolca Vívóklub

ket – a jövő évi, Tapolcán
is áthaladó Giro d’Italia
kerékpáros verseny jegyében meghívott – Dina
Márton és Peák Barnabás,
profi kerékpárversenyzők
adták át. /me/

Dolgozik a zsűri, rövidülnek a kolbászok
kes ajándékcsomagokat a
szervezőktől. Az ifjúsági
kategória fődíját a Tyúkanyók, Kézis Pipik és Kakasok csapata nyerte el.
Emléklap járt az Együtt a
kézilabdáért kolbásztöltő
csapatnak, az A-Z-ig csapatnak, a Pál utcai fiúknak, a Hivatal csapatának,
az Egységben Tapolczáért
Egyesület gárdájának, a
Tapolcai Öregfiúk SC csapatának, a Sziszi kolbásztöltőinek, a Hétmérföldes
kolbászolóknak és a Le-

Fotó: tl

endő Óriások Nagycsaládosok Egyesülete csapatának./tl//

Vidékről is érkeztek
csapatok
Fotó: tl
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Nosztalgia, életérzés Nohabokkal és Púposokkal RETRO
Nyolcszáz főnyi utassal
érkezett meg Tapolcára
december 28-án, valamivel délután 13 óra előtt a
Nohab-Púpos Találkozó
két vasúti szerelvénye.
Sok száz érdeklődő, vasútbarát, mozdonyrajongó és fotós csodálta, illetve örökítette meg a MÁV
Nosztalgia Kft. szervezésében zajló nem mindennapi esemény mozzanatait.
Tapolca a Nohab mozdonyok,
a
múzeumi
Négyeske torzó, illetve a
2015-től zajló nagysikerű

Nohab találkozók otthona,
a barátságos arcú és mára
kultikussá vált dízelmozdonyokból áradó életérzés
rajongóinak zarándokhelye. A svéd vasúti járműgyártás és a MÁV közös
büszkeségei mellett ezúttal
a magyar gyártású “Púposnak” is termett babér, hiszen négy szép példánnyal
képviselte magát az M40es sorozat, amely a maga
korában világszínvonalú
mozdonynak számított, a
hatvanas évektől közel két
évtizeden keresztül szolgált a hazai síneken. Ezek
a dízelmozdonyok első-és

A svéd Nohab mozdonyok örök kedvencek

Fotó: tl

másodrendű fővonalakon
továbbítottak gyakran nehéz személyszállító vonatokat, a Dunántúl nagyobb
emelkedőit sokszor erőn
felül tudták csak leküzdeni. Szakértők szerint, a
sorozat feszített üzeme a
dízelmotort hamar megviselte, amelyet eleinte a
gyárral közösen a MÁV
igyekezett kijavítani. Az
1990-es évekre azonban
az alkatrész utánpótlás
gyakorlatilag megszűnt,
ezért sorozatosan álltak le
a mozdonyok. Nem egy
esetben csak néhány a
maga korában még filléresnek számító alkatrész
pecsételte meg egy-egy
példány sorsát. Az, hogy
ma is vannak üzemelő,
iparvasúti
szolgálatban
álló púposok, a fűtőházak
áldozatos, gondos munkájának köszönhető. Mint
azt megtudtuk, a Nohab,
azaz M61-es sorozat és
a Púpos M40-es sorozatú dízelmozdonyok által
vontatott különvonatok
december 28-án indultak
Kelenföld vasútállomásról a MÁV Nosztalgia Kft

Az M40-es sorozat idén először volt vendég
által szervezett, Fogathajtás: Csata elnevezésű
rendezvény
keretében.
Szombaton két élményvonatos utazást szerveztek a
fővárosból Tapolcára; az
egyik szerelvény a Balaton
északi, a másik a déli partján haladva érkezett meg
városunkba. A tapolcai
állomást benépesítő vasútbarátokat a nosztalgia
szerelvények látványán túl,
vasúti ajándéktárgyak, re-

Fotó: tl

likviák vására és a közeli
VOKE Batsányi művelődési központban rendkívül színvonalas vasútmodell kiállítás is várta. /tl/

Festményen a Tapolcai Az elhivatott skótdudás Tapolcán
értett a gyerekek nyelvén, megszólaltatta a Titanic filmzenét is
Ifjúsági Fúvószenekar ANagydudás
sikert aratott a diá- sem hallatszik a csengésük- a fülüket a decibelek miHorváth Róbert helyi
szobrászművész egy aprólékosan
kidolgozott
festményt ajándékozott
a Járdányi Pál Zeneiskola
részére a közelmúltban.

A kép a Péni Béla karnagy
vezényletével a Tapolcai
Ifjúsági
Fúvószenekart
ábrázolja a rendezvény-

Verebélyi Zoltán ezekkel
a szavakkal ajánlotta Péni
Béla figyelmébe. – Robi
ezzel a festménnyel fejezi
ki azt, amit a zeneiskola
kiváló zenekara iránt érez.
Ő szavak helyett kézzel,
ecsettel mutatja ki tiszteletét. Kérem fogadják olyan
szeretettel ezt a képet,
amilyen szeretettel készí-

kok körében Kéri György,
az első magyar skótdudás. Az autentikus skót
viseletben fellépő művész
az iskola meghívásra érkezett a Batsányi tagintézménybe a napokban.
Rendkívül szórakoztató
stílusban tálalt, ismeretterjesztő előadással, interaktív show elemekkel
fűszerezett műsora nagyon tetszett a fiataloknak és tanáraiknak is.

A duda, mint hangszer
már Krisztus előtt 2000
évvel megjelent az ókori
Mezopotámiában, onnan
terjedt el a világ minden
tája felé. A középkorban
Európában szinte mindenfelé dudáltak, máig élő hagyomány maradt a breton,
a galíciai, a magyar és az
erdélyi dudás.
Amikor a zene és a festészet találkozik. A képen Péni
Béla igazgató és az alkotó, Horváth Róbert
Fotó: tl
csarnok színpadán, egyik
újévi koncertjük előadása
közben. A Tapolcai Amatőr Képzőművészkör hivatásos szobrász alkotójának
munkáját, azt a művésszel
közösen átadó alkotótárs,

tette azt alkotója- mondta.
Péni Béla megköszönte az
ajándékot és megígérte,
keretet kap a festmény és
amint lehetséges, a készülő próbaterem falára teszik
ki majd. /tl/

A skót duda hangja,
maga a csaták harci
zászlaja
A dudás öltözékének
egyedi különlegessége, a
skótduda óriási hangereje
(Kérjük ne kapcsolják ki
mobil telefonjaikat, úgy-

ből semmi - mondta tréfásan Kéri György a tapolcai
iskolásoknak) és funkciója
különbözteti meg például
a magyar dudától, amely-

att. Az autentikus hangszeren megszólaló ismert
dallamok azonban magukért beszéltek, kifejezetten
nagy tetszést váltott ki a

Kéri György hangos volt és nagyon szórakoztató. Előadása
ismeretterjesztő elemeket is tartalmazott
Fotó: tl
nek szerepe lekorlátozódott arra, hogy a virtuóz
talpalávalót
szolgáltatta
táncainkhoz. – A skót dudás és hangszere sokkal
inkább maga a csaták harci zászlója, egy Jumbo Jet
120 decibeles hangerőveltudhatták meg a dudástól
a gyerekek, akiknek néha
valóban be kellett fogniuk

Titanic
főcímzenéjének
felhangzása, amely filmbéli, tehát eredeti változatában is skótdudán szólalt
meg. Kéri György stílusosan megfogalmazott, rendkívül szórakoztató módon
tálalt előadása, információi a gyerekek történelmi,
néprajzi, zenei ismereteit
mélyítették el. /tl/
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„ Nem kell, hogy megértsük, elég, ha működik”
Az alternatív gyógyító eljárások világa nem erős hitre, hanem kölcsönös bizalomra épül
Az emberek nem buták.
Ha valami nem működik, ha valaki előadja
magát úgy, hogy az nem
igaz, bizony nagyon
hamar kiderül- állítja
Solymosi Antal, akiről
Tapolcán is egyre többen
tudják, hogy az alternatív gyógyászat területén
találta meg önmagát,
új és talán életre szóló
hivatását. Persze a régi
tapasztalat esetében is
áll: az emberből szűkebb
hazájában nem, vagy
csak ritkán válik próféta. Mindenesetre hozzá
Kecskemétről, Pécsről,
Győrből, egészen távoli
országrészekből érkeznek kezelésekre, csak
mert hallották, hogy
hozzá bizony érdemes
eljönni.

gyító eljárások világa nem
erős hitre, hanem kölcsönös bizalomra épül, ahol
a páciens, a gyógyulni
vágyó ember és a terápiát
magas szinten elsajátító és
alkalmazni képes terapeuta közötti harmónia megléte a döntő. A gyógyulás

a hivatalos orvoslással
szemben, bevesszük a felírt gyógyszert, ami vagy
hat, vagy nem. Ha nem,
kapunk egy másik gyógyszert, elviseljük a mellékhatásokat, tünetmentesek
leszünk, meggyógyulunk,
vagy
tudomásul ves�-

kon megérintem. A test
ilyenkor megkapja a lehetőséget, hogy meggyógyítsa önmagát. Mindez
misztikusan hangzik, hiszen tudományosan nehezen megmagyarázható,
de tény, hogy működikhangsúlyozza
Solymo-

- Lassan nyolc éve foglalkozom különböző gyógyító eljárásokkal, masszázsterápiával, craniosacralis
terápiával,
triggerpont

Az emberi test
lehetőséget kap
a terapeutától,
hogy meggyógyítsa önmagát.
terápiával,
élvonalbeli sportolók myofascial
spreading
kezelésével,
illetve hipnoterápiávalmondja Antal. Hangsúlyozza, az alternatív gyó-

Solymosi Antal otthonában. Lassan nyolc éve foglalkozik különböző alternatív
terápiákkal
Fotó: tl
maga pedig nem placebo
hatás, hanem bonyolult
testi-lelki-fizikai törvényszerűségek eredménye,
amely meglepő módon,
akár fizikai jelenlét nélkül, távgyógyításban is
megtörténhet. - Valahogy
megbocsátóbbak vagyunk

szük, hogy az orvos, az
orvostudomány sem mindenható. Nehezebben bocsátják meg az emberek a
természetgyógyásznak az
esetleges sikertelenséget.
Ez sok szempontból egy
keményebb világ, mint az
európai akadémikus orvoslás világa- mondja a
tőle megszokott higgadt,
fegyelmezet stílusban.
Aztán arra is rátérünk,
hogy milyen terápiával
is foglalkozik Antal voltaképpen és miről is szól
ez az egész. - Például a
craniosacralis terápia során, az agyi-gerincvelő
folyadék keringésének folyamatára, ezáltal különböző létfontossági szerveink helyes működésének
visszaállítására lehetünk
hatással.
Gyógyíthatunk például
kínzó migrént, menstruációs zavarokat, állandósult testi fájdalmakat,
emésztési zavart. Oldjuk a
stresszt, ezáltal beindítjuk
a szervezet önregenerációs folyamatait. Ha kívülről nézzük a gyógyító
munkát, azt látjuk, hogy
a masszázságyon háton,
ellazult állapotban fekvő
embert bizonyos ponto-

si Antal, aki azért némi
magyarázattal is szolgál
azoknak, akiknek a gyógyító mechanizmus logikája érdekel. - A sok-sok
minket érő stresszhatásra
úgy reagál a szervezetünk, hogy harcolj, vagy
menekülj
üzemmódba
vált. Ebben az üzemmódban, ha stressz ér ben-

Egy sikeres
terápia után
nincs szükség
magyarázatokra,
bizonyítékokra
nünket, azok a funkciók
erősödnek meg, amelyek
az említett harcolj, vagy
menekülj tevékenységet
szolgálják. Az izomműködés, az agyi tevékenység
megerősödik, miközben
háttérbe szorulnak a szervezet
immunfunkciói.
Háttérbe szorul például
az emésztés folyamata. Ha
ugyanis menekülni kell
valahonnan, akkor nem
az-az elsődleges a testednek, majd az ráér később.
A sok egymást követő
stresszes állapot azt ered-

ményezi, hogy felhalmozódik a szervezetben a
feszültség. Ezáltal egyes
testi funkciónk sérülni,
korlátozódni fog, ami esetünkben például állandósult emésztési zavarban
ölt testet.
Lehetne tovább bonyolítani a betegségek kialakulásának okait, de nem
érdemes- állítja és arra is
választ ad, hogy mi történik a terápia során. A test
bizonyos pontjait stimulálom ilyenkor, igyekszem
feloldani a szervezetben
fennálló feszültséggócokat. A kezelés nem jár
fájdalommal, sőt nagyon
kellemes érzéseket kelt,
sokan el is alszanak a kezelés során, annyira ellazulnak-árulja el.
Azonban nem mindig
koronázza siker a terapeuta erőfeszítéseit. Erre
azonban nagyon hamar
rá lehet jönni- állítja Solymosi Antal. - Egy komplett kezelés általában hat
alkalomból áll. Ha olyan
az eset, gyakran már a
második alkalom után
megmondom a betegnek,
hogy ne haragudjon, de
nem én vagyok az Ön embere, keressen más lehetőséget.
Persze az esetek többségében
működik
a
craniosacralis terápia és
a többi általam gyakorolt
terápiás módszer is- nyomatékosítja. Aztán felhívunk egy Dunakeszin élő
idősebb hölgyet, aki következetesen mesternek
szólítja Solymosi Antalt.
Elmondja, fia rábeszélésére kereste meg a tapolcai
gyógyítót
nemrégiben.
Több helytelen diagnózis,
fájdalmas kezeléseken túl,
akkor már ott tartott, hogy
az ország egyik legjobb
specialistája azt mondta,
hogy nincs más lehetőség,
mint a vastagbél kivezetése a hasfalon kívülre. Utolsó és egyre halványuló reménnyel, elkeseredetten,
nagy fájdalmakkal érkezett Tapolcára. Ő néhány
kezelés után tünetmentes
lett, meggyógyult. Neki
már nem kell bizonygatni,
hogy az alternatív gyógyászatban hatalmas erő és
lehetőség rejlik, hogy van
élet, van remény a gyógyulásra a hivatalos orvostudomány diagnózisain,
gyógyszerein és néha bizony annak sikertelenségein túl is. /Töreky László/
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Mikulás Kupa ovisoknak Labdarúgó tornával emlékeztek
Gyerekzsivajtól
volt
hangos decemberben a
Csermák József Rendezvénycsarnok. Óvodások
fociztak a Mikulás Kupán.

A hagyományokhoz híven
a csarnok munkatársai
és a Tapolcai Diáksport
Egyesület a karácsony

annak Hársfa, Szivárvány
és Barackvirág Tagintézménye, valamint a Szent
Erzsébet Óvoda kapott
meghívót. A szervezők
célja nem a versengés, hanem egy mozgással töltött,
jó hangulatú, barátságos
délelőtt
megszervezése
volt. A csarnokot betöltő
gyerekzsivajt hallva tervük

Jó hangulatú délelőttöt tölthettek egy együtt a város
óvodásai.
Fotó: me
közeledtével ismét sportos programra invitálta a
helyi óvodásokat. A Mikulás Kupára a Tapolcai
Kertvárosi Óvoda, illetve

célt ért - a gyerekek remek
élményekkel,
Mikulás
csomaggal és emléklappal gazdagodva térhettek
haza.(me)

Magyar Mihályra FUTBALL
Magyar Mihályra, a tapolcai sportélet meghatározó alakjára emlékeztek a Csermák József
Rendezvénycsarnokban,
a nevével jelzett labdarúgó emléktornán tavaly év
végén.
Meghívásos női és öregfiú
teremlabdarúgó tornával
tiszteletek Magyar Mihály emléke és munkássága előtt. Nevéhez számos
sporttal kapcsolatos tevékenység köthető a városban, a torna apropója
mégis az egyik legjelentősebb, a labdarúgás volt.
Az 1980-as évek végén
megalakította a Tapolcai
Honvéd női labdarúgó
csapatot, ahol edzőként,
majd szakosztályvezetőként munkálkodott, majd
pedig a Honvéd Sportegyesületen belül külön
létrehozta az „öregfiú”
szakosztályt.
A tizennegyedik emléktorna a négy tapolcai
öregfiú csapat mérkőzé-

seivel kezdődött novemberben. A képzeletbeli
dobogó első fokára végül
a Tapolca Hivatal, a másodikra a TVSE – Tapolcai
Öregfiúk FC, a harmadikra pedig a Diszeli SE állhatott. Negyedik a Tapolcai
Honvéd SE. Gólkirálynak
Szalai Pétert (Hivatal), a
legjobb kapusnak Sásdi
Attilát (TÖFC), a legjobb

Tavaly sem maradt el
a torna
Fotó: me
mezőnyjátékosnak pedig
Bicsérdi Sándort (Diszel)
választották. Az eredményhirdetésen a díjakat

Magyar Mihályné adta át,
akit a szervezők, valamint
a női Honvéd csapat egyegy virágcsokorral külön
is köszöntött. A megnyitón Boczkó Gyula, a TVSE
– TÖFC szakosztályvezetője, edzője mesélte el
nosztalgikus beszédében
Magyar Mihályhoz fűződő emlékeit. Az egy perces
néma főhajtás után kezdődött meg a női torna. A
Kinizsi SK Gyenesdiás, az
NLC Ajka, a Nyírespuszta
SE, a PELC – Nyárád, a
Tapolca VSE- Honvéd, valamint a Zalaapáti SE kapott meghívást a tornára.
Az első helyen a nyárádi,
a másodikon a zalaapáti,
a harmadikon az ajkai, a
negyedik helyen pedig a
nyírespusztai csapat végzett. A legjobb kapusnak
Andor Teodóra (Zalaapáti), a legjobb mezőnyjátékosnak Beimli Katalin
(Nyárád), míg a gólkirálynőnek járó különdíjat Szegedi Anita (Zalaapáti) vihette haza. (me)

Sakk Gála thai boksszal SPORT Focival hangolódtak
és tollaslabdával
az ünnepekre
A hagyományos, decemberben tízedik alkalommal életre hívott
Sakk Gála különleges
alkalom volt, hiszen a
„sporturmix” néven is
meghirdetett sporteseményt a thai bokszolókal
és a tollaslabdázókkal közösen szervezték meg a
sakkozók.

Most sem maradt el a hagyományos Aranykapu
Kupa
teremlabdarúgó
torna a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

Csakúgy, mint az elmúlt
években, maximális létszámmal, tizenhat csapattal indították el a csarnok
szervezői advent harmadik

Nyomda együttese nem talált legyőzőre, őket követte
a Georgikon FC, majd a
képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Drím-Tím
csapata. Különdíjakat is
kiosztottak a labdarúgók
közt. A legjobb mezőnyjátékosnak a Georgikon
FC focistáját, Nedelkó
János választották, a leg-

A 2019-es év utolsó péntekén a Csermák József
Rende zvénycs ar nokb a
várta az érdeklődőket és
tagjait a TVSE sakk és
thai boksz szakosztálya,
valamint a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda SE.
A rendezvényt Dobó Zol-

Tapolca sakk életének elmaradhatatlan epizódja a
Sakk Gála				
Fotó: me
tán polgármester nyitotta jobban teljesítő tagjaikat,
meg, majd a szakosztályok bajnokaikat köszöntötték.
rövid bemutatása követ- A megnyitót követően órikezett, illetve az idén leg- ás sakk játszma következett, ahol a polgármester
és Istvándi Lajos, a sakk
szakosztály vezetője mérkőzött meg, a Diákolimpia
két aranyérmes csapatának
segítségével. A thai boksz,
illetve a tollaslabda bemutató után bárki kipróbálhatta a sportágakat, sőt
meg is mérkőzhettek egymás ellen az érdeklődők. A
sporteseményen barátságos házi foci bajnokságot,
Fischer – sakkversenyt, ovi
A rendezvényen a Thai bokszolók is szephez jutottak sakkot és sakk szimultánt
idén, ahogy a tollaslabdások sem hiányoztak Fotó me is hirdettek. (me)

A győztes csapat, a Göcsej Nyomda együttese.
/Fotó: Csarnok/
vasárnapján az Aranykapu
Kupa tornát, ahol helyből
és a környékből versengtek a csapatok a dobogós
helyekért. Idén a Göcsej

jobb kapus Tóth Zsolt, a
gólkirály pedig tizenegy
hálóba juttatott labdával
Szakmeiszter János lett a
győztes csapatból.(me)
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Nem csak szurkolnak, jótékonykodnak is Pechje volt, egy nap alatt
Mára komoly jótékonysákétszer is elfogták
gi akcióvá nőtte ki magát
a Telekom Veszprém kézilabda csapat tapolcai szurkolói csoportjának kezdeményezése. Karácsony
előtt ingyenes ételosztást
tartottak a Fő téren.

A Telekom Veszprém kézilabdásai hatalmas szurkolótáborral rendelkeznek
Tapolcán is. A baráti társaságot már jó ideje nemcsak
a közös sportszeretet köti
össze. Eddig sem állt távol
tőlük mások megsegítése, de három évvel ezelőtt
komoly jótékonykodásba
kezdtek bele. Ismét főzéssel
és ingyenes ételosztással indították akciójukat. Pupos
Csaba szervezőtől megtudtuk, a Fő téren, advent utolsó hétvégéjén, három napon át, három főző csapattá
alakulva várták a szurkolók
helyben főzött étellel a rászorulókat, és bárkit, aki jó
szívvel elfogadott tőlük egy
tál meleg ételt. Idén a marha ételek kerültek asztalra,
mindhárom nap más fajta.
Nagyjából négyszázötben
adag ételt készítettek és

Ablakaink újra
Hetedik alkalommal rendezik meg a megye amatőr alkotóinak immár hagyományossá vált közös
kiállítását. Az ABLAKAINK című kiállítás-sorozatot ezúton is a Tapolcai
Tamási Áron Művelődési
Központ szervezi. A kiállítás megnyitójára január
17-n , 18 h-kor kerül sor.
A kiállítás megtekinthető: jan.17- febr.6-ig.

Hiába vették el a jogsiját, autóba ült
Ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás
egy 46 éves férfi ellen,
akit egy éjszaka alatt
kétszer is lekapcsoltak a
tapolcai rendőrök.
Egykori szurkolótársuk emlékének adózva idén a
mellrák elleni küzdelmet támogatják
Fotó: me
osztottak ki a helyi családsegítő szolgálat munkatársainak közreműködésével.
A jótékonysági akció fontos részét képezi, egy arra
érdemes és rászoruló fiatal
támogatása is.
Egykori szurkolótársuk
tragikus távozása után
alapították meg az Ihász
József Emlékdíjat, melyet
elsőként egy kézilabdás
fiú, következő évben pedig
egy zenész lány érdemelt
ki. Az idei támogatott is
megvan már, akivel karöltve a szurkolók a mellrák
elleni küzdelembe kívánnak bekapcsolódni. 2020.
január 14-én, 17.00 órakor

a Tapolcai Városi Moziban a megelőzés, a korai
felismerés fontosságáról
hallgathatnak meg egy figyelemfelhívó előadást az
érdeklődők. (me)

Házasságkötés

A járőrök 2019. december 11-ére virradó éjszaka Tapolca belterületén állítottak meg egy
személygépkocsit, majd
ellenőrizték annak vezetőjét. A 46 éves helyi
lakossal szemben alkalmazott alkoholszondás
ellenőrzés pozitív értéket
mutatott, ezért a járőrök
a vezetői engedélyét elvették, őt pedig további
mintavétel céljából előállították a Tapolcai Rendőrkapitányságra,
majd
szabadon
bocsátották.
Ugyanezen a napon, nem
sokkal éjfél előtt a járőrök
Tapolca határában ismét
igazoltatták a férfit.
A rendőrök értelemszerűen
megállapították,
hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel,
mivel azt néhány órával
korábban már bevonták.

Illusztráció:

szon.hu

A férfival szemben végzett alkoholszondás vizsgálat pedig ismét pozitív
eredménnyel zárult.
A sofőrt ezután előállították a helyi rendőrkapitányságra, majd járművezetés ittas állapotban
vétség
elkövetésének
megalapozott
gyanúja
miatt
gyanúsítottként
kihallgatták. A Tapolcai Rendőrkapitányság
a nyomozás vizsgálati
szakaszában a szükséges
eljárási cselekményeket
elvégezte és az iratokat
átadta az ügyészségnek./
tl -forrás: Veszprém Megyei Rendőrkapitányság/

2019. 12. 12.
Horváth János
Molnár Barbara Erika
2019. 12. 14.
Enyingi Lajos
Nagy Krisztina
2019. 12. 14.
Hadnagy Ákos
Vers Éva

A Tapolcai Újság cikkeit és a Tapolcai Városi
Televízió műsorait, élő
bejelentkezéseit online
is követhetik olvasóink a
www.tapolcaimedia.hu
illetve a
https://www.facebook.
com/tapolcaimedia
oldalon

