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A vírus ellenszere?
A koronavírus a leg-
többet emlegetett ki-
fejezés a világsajtóban 
mostanság. Hírek, ál-
hírek, tévhitek és hitelt 
érdemlő információk 
egyaránt elárasztot-
ták vele kapcsolatban 
a világ hírcsatornáit. 
Rettegnünk kell, vagy 
semmi okunk aggódni 
miatta? Megoszlanak 
a vélemények, talán 
még azok sem merné-
nek ebben a kérdésben 
biztosat mondani, akik 
a témát tudományos 
közelségből ismerik. 
Mindenesetre Tapol-
cán rettegő emberrel 
nem találkoztam, in-
kább csak jó poénok-
kal. Volt, aki szerint a 
jól bevált mézes pálin-
ka könnyedén elbánik 
a legújabb kórsággal is. 
Aztán kiderült, hogy a 
kocsmai biopoén nem 
is olyan messze áll az 
igazságtól. Üdítő szín-
folt volt annak az angol 
férfinak a története, 
aki ugyan megbetege-
dett a hírhedt vírustól, 
de viszonylag hamar 
ki is gyógyult belő-
le. Az ő technikája az 
volt, hogy elutasította 
a gyógyszereket és a 
kórházi ellátást, ottho-
nában mézes whiskyt 
szopogatott (Forrás: 
The Sun). Ő Connor 
Reed, az első brit, aki 
elkapta a  kórt. A 25 
éves fiatalember 3 éve 
költözött Kínába, és 2 
hónapja diagnosztizál-
ták a vírussal. Ma már 
jól van- írja az angol 
sajtótermék. . .Más-
hol meg azt olvasom, 
hogy gőzerővel, időt 
és pénzt nem kímélve 
dolgoznak az ellenszé-
rum kifejlesztésén...

/Töreky László/

Visszaszámlálás
Rózsaszínben a májusban Tapolcán is áthaladó Giro d’Italia tiszteletére

100 nappal a Giro budapesti indulása előtt rózsaszínben a 13-as Y ház. Tapolcára május 11-én ér a futam Fotó:Kulcsár A
Tapolca jellegzetes épü-
letének minapi látványos 
fényfestése arra hívta fel 
figyelmet, hogy május 
9-én elindul, majd 11-én 
városunkon is keresztül-
halad a világ egyik leg-
nagyobb kerékpáros kör-
versenye, a Giro d’Italia.

A versennyel kapcsolat-
ban egy tájékoztatót is 
tartottak a Giro Hunga-
ry 2020 szakmai vezetői, 
kommunikátorai, a helyi 
szervezésben és a verseny 
kommunikációjában ér-
dekeltek jelenlétében a 
Hotel Pelion konferencia-
termében a közelmúltban. 

Elhangzott, a rendkívül 
látványos verseny harma-
dik napján érnek a kerék-
párosok és kísérőik a Ba-
laton térségébe. A startot 
Székesfehérváron tartják, 
ahonnan a Balaton-felvi-
dék legszebb tájait (Vesz-
prém, Tihany, Köveskál, 
Tapolca, Hévíz) érintve 
jutnak el a magyarországi 
Giro-rajt végállomására, 
Nagykanizsára. A Giro 
magyarországi projektjét 
Mezei Dániel sport kom-
mentátor, a kerékpáros 
verseny kommunikáci-
ós vezetője mutatta be a 
Pelion szálloda konferen-
ciatermében megjelent 

érintettek, települési kül-
döttek, újságírók jelen-
létében. Hangsúlyozta, a 
magyar kormány támoga-
tását élvező Giro a lehető 
legmagasabb színvonalon 
szeretné megrendezni a 
versenyt, amihez szükség 
van az érintett települések 
tevékeny részvételére, ak-
tivitására is. A várost a saj-
tóeseményen Dobó Zoltán 
képviselte, aki örömének 
adott hangot, hogy a Giro 
Hungary 2020 által Tapol-
ca is megjelenik majd a 
világ sport térképén, hazai 
és külföldi TV csatornák 
képernyőin. A polgár-
mester megígérte, hogy a 

város a maga eszközeivel 
mindent megtesz majd 
azért, hogy a tapolcai kö-
zönség számára zökkenő-
mentesen és a legnagyobb 
élményfaktort kínálva 
zajlódjon a kerékpáros fu-
tam. A projekt ismerteté-
sébe később Szilasi László 
sportszakmai vezető, Ka-
muti Balázs sportszakmai 
tanácsadó és Ráboczki Jan-
ka a kiemelt partneri kap-
csolatokért felelős kom-
munikációs munkatárs is 
bekapcsolódott.
...Folytatás a 4. oldalon: A 
világméretű médiajelenlét 
Tapolcának is nagy lehető-
ség címmel 

Kitüntette 
Dr.Bartalis Imrét 
a Magyar Újság-
írók  Közössége       
                  
                   4. oldal

9000 km-es 
kalandra indult 
a két tapolcai 
házaspár     
                  
                   5. oldal

Kórházi ágyakat 
kaptunk, hogy 
adhassunk azok-
nak, akik rászo-
rulnak
                   3. oldal
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Rendkívüli, nyilvános 
ülésen döntött  a város 
költségvetését is érintő 
előterjesztések ügyében 
a tapolcai képviselő tes-
tület a városháza udvari 
tanácstermében a napok-
ban.

Négy bizottság és végül 
a képviselő-testület is 
egyhangú támogatásáról 
biztosította a szociálisan 
hátrányos helyzetű csa-
ládokból érkező tapolcai 
fiatalok felsőoktatási ta-
nulmányainak támogatá-
sát célzó korábbi rendelet 
feltételeinek enyhítését. 

Korábban 4-es tanulmá-
nyi átlaghoz és a hallgató 
családjának, az egy család-
tagra eső 57 ezer forintnál 
nem magasabb jövedel-
méhez kötötték a támo-
gatást. Mivel így a koráb-
bi évben senki nem élt a 
lehetőséggel, az egy sze-
mélyre eső, a támogatás-
ra jogosító családi bevétel 
mértékét 99750 forintban 
határozta meg a testület. 
Az előterjesztő szerint, 
éppen elég korlátot jelent 
a négyes tanulmányi ered-
mény elérése a hallgatók 
számára. Szintén teljes 
egyetértésben támogatták 

a tapolcai önkormányza-
ti képviselők a Városszé-
pítő Egyesület Nőklub-
jának kérését, hogy az 
önkormányzat biztosítsa 
a rendkívül elhanyagolt 
állapotban lévő helyi zsi-
dó temető sírjainak meg-
mentését, illetve a temető 
rendbetételét célzó pályá-
zat önrészét. 
Konkrétan 300.000 forint 
önrészt szavazott meg a 
Hungaria Nostra Orszá-

gos Szervezet Panthenon 
Alapítványához címzett ez 
irányú pályázathoz a testü-
let. Az előterjesztés a ter-
vezett munkálatok várható 
költségeit is tartalmazta. 
Egy tapolcai vállalkozó ár-
ajánlata szerint, a zsidó te-
mető nagyjából másfélszáz 
síremléke 5400, illetve 
6500 forint körül állítható 
helyre egységenként a sír-
emlék jellegétől és állapo-
tától függően. /tl/

Elérhetőbbé tették a szociális alapú ösztöndíjat 
a felsőoktatásban tanulók részére

Varga Károlyné a testület előtt. A Nőklub tervei között 
az elhanyagolt állapotban lévő izraelita temető felújítása                                                                  
                                                                                         Fotó: tl

Egyhangú támogatást kapott a képviselőktől a korábbi 
rendelet módosítása. Könnyebben elérhető a főiskolai  
tanulók  városi ösztöndíja                                        Fotó: tl

Megszavazták az önrészt az izraelita temető felújítását célzó pályázathoz is

Egy országos kezdemé-
nyezéshez csatlakozott 
a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum, 
amely azt kérte a könyv-
tár olvasóitól, hogy ja-
nuár 22-én, szerdán mi-
nél többen látogassanak 
el a könyvtárba, vegyék 
igénybe szolgáltatásaikat 
és egy fekete szalag vise-
lésével fejezzék ki szoli-
daritásukat irányukba.

Dr. Décsey Sándor el-
mondta, a szokásostól elté-
rően nem valamilyen ün-
nepi programsorozatban, 
hanem a kulturális terüle-
ten-könyvtárak, levéltárak, 
múzeumok, művelődési in-
tézmények-dolgozók csen-

des figyelemfelhívó ak-
ciójában vettek részt. - A 
vásárosnaményi könyvtár 
vezetője kezdeményezte, 
hogy ezen a napon a dol-
gozók legyenek fekete ru-
hában, mintegy gyászolva 
az ágazat gyalázatos bér-
helyzetét. Arra hívtuk fel 
a közvélemény és a dön-
téshozók figyelmét, hogy 
a már szinte csak a köz-
gyűjteményi és közműve-
lődési területre vonatkozó 
közalkalmazotti bértábla 
2008 óta nem változott. 
Ennek a táblázatnak ma 
már nem sok köze van a 
valósághoz, hiszen a kez-
dő bruttó összege 69.000,-
Ft, egy diplomás pályakez-
dő pedig 122.000,-Ft-ra 
jogosult. Egy egyetemi 

diplomával 30 éve dolgo-
zó kolléga tábla szerinti 
bére pedig 202.020,-Ft 
lenne. Ennek eredménye-
képpen szakmainkban 
a legtöbben ugyanany-
nyiért, a garantált bér-
minimumért dolgoznak 
iskolai végzettségtől és a 
munkaviszony hosszától 
függetlenül. Ez nálunk 
jelenleg a 13 dolgozóból 
11-et érint” – mondta el 
Dr. Décsey Sándor, aki 
egyetért a szakmai érdek-
védelmi szervezetekkel 
abban, hogy a kulturális 
szakmák jelenlegi dolgo-
zóinak megtartása és a 
megfelelő utánpótlás biz-
tosítása érdekében mie-
lőbb valódi bérrendezésre 
van szükség. Megtudtuk, 

a munkatársak kivétel 
nélkül csatlakoztak a kez-
deményezéshez. /tl/

Fekete öltözékben a Kultúra Napján

Wass  Albert Könyvtár 
épülete              Fotó: mt

A legtöbb munkavállaló a garantált bérminimumért dolgozik a szférában
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A németországi Ordo 
Militaris Lovagrend 
adományaként érkezett, 
harminc darab minőségi 
kórházi ágyat tartalmazó 
szállítmányt fogadott a 
város a közelmúltban. 

Az ágyakat azok kapják 
majd, akiknek valóban 
nagy szükségük van rá. 
Megtudtuk, az első darab 
már el is jutott egy ott-
honában ápolt Parkinson 
kórban szenvedő tapolcai 
férfihez. 
Dobó Zoltán polgármes-
ter a köszönet hangján 
szólt a lovagrendről és a 
szállítmány Magyaror-
szágra kerülését elősegítő 
további személyekről is. 
Elmondta, bízik benne, 
hogy lesz folytatás. – Re-
ményeink szerint, az Ordo 
Militaris Lovagrenddel 
hosszú távon is kiépül egy 
jó kapcsolat, amely a helyi 
szociális és egészségügyi 
intézmények és rászoru-
lók számára jelenthet a 
későbbiekben további se-
gítséget- fogalmazott. 
Mint megtudtuk, az ado-
mányként érkezett német 
kórházi ágyakat elsősor-
ban tapolcai, tartósan 
ágyhoz kötött betegekhez 
szeretné eljuttatni  a vá-

ros. A 30 darab ágy 1500 
euró szállítási költséggel 
került Tapolcára, ami na-
gyon kedvező darabon-
kénti bekerülési értéket 
jelent.– Szociális intéz-
ményeinken keresztül, 
házi segítségnyújtás ke-
retében adjuk ki azokat a 
leginkább rászorulóknak, 
de a tapolca.hu elérhető-
ségen is jelezheti bárki az 
igényét - hangsúlyozta az 
adomány érkezése napján 
a polgármester. Néhány 
nappal később az egyik 
kórházi ágy már gazdá-

ra is talált. Egy Berzsenyi 
utcai társasházban ápolt 
beteg számára szállították 
le a Cselle-Ház Kft mun-
katársai. 
Az átadáson jelen volt a 
városrész önkormányzati 
képviselője, Buzás Gyula 
is. Ez esetben felé jelezték 
az igényt a beteg hozzátar-
tozói. Mint megtudtuk, az 
első ágy B. József ápolását 
könnyíti, aki Parkinson 
kóros betegként különö-
sen rászorul a speciális, 
könnyen tisztántartható 
és állítható ágyra. /tl/  

Helyi rászorulóhoz került az 
első speciális kórházi ágy
Az Ordo Militaris Lovagrend révén érkezett az adomány

Diszel az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idején
Idei első előadását tar-
totta meg Hangodi 
László történész-főmu-
zeológus a Lapidáriumi 
esték programsorozat 
részeként, január 14-én 
kedden, a városi könyv-
tár első emeleti nagyter-
mében.

2020-ban folytatódik az 
1848/49-es forradalom 
és szabadságharc váro-
sunk környékén található 
településeket érintő ese-
ményeket bemutató elő-
adássorozata. Ahogy az 
előadótól, Hangodi Lász-
lótól megszokhattuk, az 
év első előadásában sem 
csupán a főbb történé-
seket mutatta be, hanem 
azok szereplőit ismertet-
te, részletes leírást adott 
a település történetéről, 
társadalmáról, szerepéről. 
Diszel első ismert említése 
a 13. századból való, ami-

kor is zömében nemesi 
családok lakták, hozzájuk 
kötődik Csobánc várának 
építése. A történész ki-
emelte a Rátóti Gyulaffy, 
majd az Eszterházy család 
szerepét. A reformkor ér-
dekes, izgalmas időszakot 
eredményezett a falu tör-
ténetében, amely akkor a 
Tapolcai járás egyik leg-
népesebb települése volt, 
több mint ezer fővel bírt. 
Etnikumukat tekintve 
leginkább római katolikus 
vallású magyarok lakták, 
de előfordultak horvát 
származásúak, zsidók, és 
evangélikusok is- tudtuk 
meg az előadótól. A tele-
pülés akkoriban szőlő-és 
bortermeléséről volt hí-
res, míg az állattenyésztés 
elenyésző volt. Az előadás 
második felében a forra-
dalom és szabadságharc 
eseményeit mutatta be, 
köztük az összeírásokat, 

újoncozást, toborzást. 114 
diszeli nemzetőr, 84 hon-
véd vett részt a harcok-
ban, akik közül többeket 
nevén nevezett az előadó, 
bemutatva a szabadság-
harcbeli szereplésüket, 
későbbi sorsukat, többek 
esetében a hadifogságot. 
Elhangzott például Nosz-
lopy Gáspár, honvédőr-
nagy, kormánybiztos, az 
1848–49-es szabadság-
harcot követő függet-
lenségi szervezkedések 
egyik vezetőjének és vér-
tanújának neve is, akiről 
megtudtuk, a tárgyidő-
szakban a településen 
töltött másfél napot. Az 
előadás zárásaként a te-
metőben fellelhető em-
lékhelyeket, sírokat te-
kintették át, és hallgatták 
meg történetüket. A kö-
vetkező előadásban, feb-
ruár 11-én Gyulakesziről 
lesz majd szó. /szigetvári/

HELYTÖRTÉNET

Kellemes illatok lengték 
körbe a Tapolca- diszeli 
Csobánc Művelődési 
Ház udvarát az elmúlt 
hétvégén. A városrész 
lakói idén is megtartot-
ták a forraltbor-főző és 
tócsisütő versenyt.

A hagyományos közös-
ségépítő rendezvényen 
idén tizenkét csapat mé-
rette meg magát. A for-
raltbor-főző versenyre 
egyaránt neveztek fehér, 
illetve vörös borból ké-
szült helyben készített 
remekműveket, de a 
tócsisütő versenyen indu-
lók is kitettek magukért. 
A zsűri tagokat helyben 

választották ki a szerve-
zők. A forraltbor-főző 
versenyen a képzeletbeli 
dobogó első fokára a Sza-
badság Vándorai, a má-
sodikra a Ripityom Sejj, 
míg a harmadik fokára a 
Diszeli Örök Ifjak néven 

futó csapatok állhattak. 
A tócsi sütő versenyen a 
Rozi Jóci Csapat bizonyult 
a legjobbnak, őket követte 
a Családban marad, majd 
a Sógorok és Jóbarátok 
csapata. Különdíjat nyert 
Pici Mama. A díjazottak a 
Csobánci Bormanufaktú-
ra borait és receptkönyvet 
vehettek át az eredmény-
hirdetésen. /me/

Forralt bort főztek, 
tócsit sütöttek

A bor mellé jólesett a tócsi, és ez fordítva is igaz   Fotó: me

A Dalos Pacsirták csapata is megmérette magát. 
Jó szívvel kínálták a vendégeket is          Fotó: me

Az egyik kórházi ágy azóta már gazdára is talált. Az 
állítható, speciális bútor egy helyi, Parkinson kóros
beteg életét könnyíti meg a jövőben                          Fotó: tl

Díjazták is Diszelben a produktumokat
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A világméretű médiajelenlét Tapolcának 
is nagy lehetőség
...Folytatás az első oldalról.
Elhangzott, a Giro a vi-
lág második legnagyobb 
kerékpáros körversenye, 
egy rendkívül erős már-
ka, amely nem csak egy 
sportesemény, hanem egy 
kulturális akció, hatalmas 
show, amely többek között 
az olasz életérzést is mar-
kánsan képviseli a világ-
ban. A verseny hatalmas 
lehetőséget kínál minden 
abban résztvevőnek gazda-
sági, turisztikai, település 
marketing téren. Az egyedi 
hangulat és látvány, a helyi 
emberek, közösségek bevo-
nása, a világsztárok jelen-
léte, a világméretű média 
figyelem, a kerékpározás 
népszerűsítése a szerve-
zők szerint mindenkinek 

hasznot hoz majd. A gyö-
nyörű tájakon, városokon, 
falvakon áthaladó verseny 
népszerűségére jellemző, 
hogy legutóbb 181 óra élő 
közvetítést adtak róla, 445 

óra adásban szerepelt a vi-
lág televíziós társaságainak 
képernyőin, 1534 újságíró 
és fotós számolt be az ese-
ményekről a világsajtóban- 
tudtuk meg./tl/

Balról Szilasi László, Kamuti Balázs, Dobó Zoltán 
és Ráboczki Janka                                                  Fotó: tl

GIRO D’ ITALIA
Idén a korábbiaknál is 
színvonalasabb műsor-
ral szeretné meglepni 
a   publikumot a Wass 
Albert Könyvtàr és Mú-
zeum. 

Ezúttal 2020. február 18-
án, kedden 18 órai kez-
dettel várnak minden-
kit a száműzött erdélyi 
irodalmár szellemiségét 
őrző estjükre a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont színháztermébe. 
A Wass Albert esteket 
2009-ben láthatta először 

a közönség, akkoriban 
egy szűk baràti tàrsasàg 
ke zdemènye zés eként . 
Ma már közel félszáz fős 
stáb dolgozik azon, hogy 
az író életét, és hazasze-
retettől fűtött szellemi 
hagyatékát egy évente 
megrendezett nagyszabá-
sú, színes, tàncos, zenés 
műsorban dolgozza fel.
Ahogy a megelőző évek-
ben, úgy idén is Berta-
lan Csaba állította össze 
az est forgatókönyvét.A 
műsor közreműködői ha-

gyományosan a Batsànyi 
Tàncegyüttes, valamint a 
Rock-Inger zenekar lesz-
nek. Az utóbbi az előadást 
azzal is különlegessé va-
rázsolja majd, hogy a ze-
nei betétekben elhangzó 
verseket, természetesen 
Wass Albert költeménye-
it, saját megzenésítésben 
adjàk elő, ezúttal vendég-
zenészekkel és az elmarad-
hatatlan gyermekkórus-
sal kiegészülve. A prózai 
művek előadására viszont 
továbbra is a korábbi 
évekből már jól ismert 
szereplők vállalkoznak. 
Dr. Décsey Sándortól, a 
könyvtár megbízott igaz-
gatójától megtudtuk, hogy 
az idei irodalmi est az 
első eseménye annak a 2 
éven keresztül zajló ren-
dezvénysorozatnak, amit 
pályázati támogatásból 
valósítanak meg. (A to-
vábbi programokról elő-
ző lapszámunkban írtunk 
részletesebben.) - Nagy 
örömömre szolgál, hogy 
immár évek óta mi adhat-
juk az intézményi hátteret 
ehhez az évtizedes múlttal 
rendelkező, mindig magas 
színvonalú kulturális ese-
ményhez. A szereplők, a 
rendező és a forgatókönyv 
ismeretében bátran ki me-
rem jelenteni, hogy idén 
remek élményben lesz ré-
sze mindenkinek, aki ellá-
togat, a programra- ajánlja 
az idei Wass Albert mű-
sort a közönség figyelmé-
be a könyvtárigazgató. /tl/

Wass Albert szellemiségét, 
életművét őrző előadás

Ma már közel 
félszázan 
dolgoznak azon, 
hogy Wass Albert 
író, költő emléke, 
szellemisége 
színpadon is 
megjelenjen

A tapolcai állatorvos-író, 
Dr. Bartalis Imre kitün-
tetésével a magyar műve-
lődés, kultúra, irodalom, 
művészet és újságírás 
szolgálatában végzett ki-
emelkedő tevékenységét 
ismerte el a MUK, azaz a 
Magyar Újságírók Közös-
sége a közelmúltban.

Az 1931-es születésű, ma 
89 éves gyémántdiplomás 
állatorvos, a Magyar Állat-
orvosi Kamara első elnöke 
már betöltötte 50. életévét, 
amikor úgy érezte, hogy le 
kell írnia mindazt a sok él-
ményt, amit munkája, élete 
során átélt, megtapasztalt. 
A Paraszti huncutságok, 
avagy egy állatorvos nap-
lótöredékei megjelenése-
kor nagy sikert aratott az 
olvasóközönség körében. 
A kötet népszerűségére 
jellemző, hogy a mai na-
pig a könyv négy kiadása 
látott napvilágot. Azóta 
Bartalis Imre 
számos életraj-
zi, elsősorban 
a parasztok, 
a paraszti lét-
forma iránti 
szeretettől át-
hatott, szemé-
lyes történe-
teken feldolgozó, jelentős 
kordokumentum értékkel 
bíró művét vehették kéz-
be az olvasók: Későn jöttél 
mama: Egy állatorvos csa-
ládregénye /1999/, Üzenet 
a harmadik évezred em-
berének /2002-2003/, Ne 
hagyd abba, Apa /2005/, 
Mindig az igazat, csakis az 

igazat /2005/, Velünk élő 
történelem /2007/, Magyar 
tragédiák /2009-2014/. A 
felsorolt írásokban a gyer-
mekkor, a szülői házban 

töltött idő, az élethivatás 
évtizedei, szakmai és ma-
gánéletének, emberi kap-
csolatainak örömteli, hu-

moros, vagy 
éppen szívfáj-
dító pillana-
tai villannak 
meg az elmúlt 
évszázadból. 
Bartalis Imre 
ma sem sza-
kadt el az írás-

tól. Mostanában önéletraj-
zi könyvén dolgozik, amely 
mint mondja, nem csak 
tanulságos, de humorban 
is bővelkedik majd. Így 
ajánlja a készülő művet a 
leendő olvasók figyelmé-
be. – Életrajzom ezúttal 
nem a szokásos állatorvo-
si munkákról szól, hanem 

az életemben előfordult, 
érdekesnek tartott törté-
netek sorozata lesz. Egész 
életemben vidám ember 
voltam. Szerettem a jó tár-

saságot. A rosszból is tud-
tam jót fabrikálni, a kudar-
cokon átsiklani, a szépet 
és a tanulságosat keresni 
mindenben. Ezért életrajzi 
könyvem epizódok soro-
zatából fog állni, amelyek-
nek a csattanója valójában 
humoros és tanulságos 
lesz. Előre is elnézést ké-
rek azoktól az olvasóimtól, 
akik már olvasták koráb-
ban megjelent könyveimet. 
Azokból ugyanis több ér-
dekes részlet az új könyben 
is megjelenik majd, hiszen 
ezek életem egy részét al-
kotják- mondja a Magyar 
Újságírók Közösségének 
tapolcai kitüntetettje, az 
Alpha-Vet Állatgyógyásza-
ti Kft. életmű díjasa, Dr. 
Bartalis Imre. /tl/

Magyar Kultúráért kitüntetést kapott 
a nyugalmazott tapolcai állatorvos-író

Dr. Bartalis Imre jelenleg önéletrajzán dolgozik a Y-i 
otthonában                                Fotó: tl

Rosszból is képes 
jót fabrikálni, a 
szépet keresni 
mindenben...
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Sokan találgattak miért 
állt a város Fő terén egy 
logókkal jócskán tele-
matricázott autó. Íme, a 
válasz: két tapolcai há-
zaspár múlt pénteken ne-
kivágott a Budapest – Ba-
mako 2020 rally túrának, 
amit inkább nevezzük 
kalandnak.

A Dakar Rally egyetlen 
szellemi örököse, a Buda-
pest – Bamako egy extrém 
autós kaland, egyben tá-
jékozódási verseny, veszé-
lyekkel övezett útvonalon, 
felvéve a harcot a termé-
szettel, az időjárással és 
az idővel. Gyakorlatilag 
bárki, bármilyen járművel 
nekivághat. Másrészről 
viszont egy jótékonysági 
kezdeményezés, hiszen a 
szervezők minden évben 

támogatnak egy „nemes 
ügyet” Afrikában, idén fa-
ültetést és vezetékes tiszta 
ivóvíz rendszer kiépítését.

Az idei útvonal minden 
eddiginél messzebbre vi-
szi a résztvevőket, egészen 
Nyugat-Afrika szívéig. Bu-
dapestről indult a mezőny 
múlt pénteken. Európát 
Szlovéniát, Olaszországot, 
Franciaországot, Spanyol-
országot érintve hagy-
ták el, majd Marokkón át 
Mauritánián, Szenegálon 
át – Guineát is érintve – 
Sierra Leonéban végződik 
a 9000 km-es, bő három 
hetes kaland, egy tapolcai 
autóval a mezőnyben.
A tapolcai Mohos – Bárány 
Nóra és férje, Mohos Imre, 
illetve egy baráti házaspár, 
Vetsey Anita és László ki-
gondolták, hogy szeretnék 
látni Afrikát, de nem a 
„turista verziót”, hanem az 
„igazi” Afrikát, úgy, ahogy 
csak keveseknek adatik 

meg. Egy éve fogalmazó-
dott meg bennük az ötlet, 
hogy beneveznek az Euró-
pán és Afrikán átívelő ext-

rém „kontinensnézőbe” 
- azon belül is nem a ver-
senyre, hanem a túrára. 
Meglepő momentuma a 
történetnek, hogy mind-
ezt a hölgyek találták ki és 
beszélték rá párjaikat.
Megtudtuk, a direkt erre a 
célra vásárolt Toyota fel-
készítésére rengeteg időt, 
energiát fordítottak. Szin-
te mindent át kellett néz-
ni rajta, majd pedig úgy 
előkészíteni, hogy kibírja 
az extrém körülményeket 
is. Imre elmondta, nagyon 
hálásak azoknak az autó-
szerelő kollégáknak, is-
merősöknek, barátoknak, 
akik segítettek nekik át-
alakítani az autót, illetve, 
akik felkészítették őket mi 

lesz majd a teendő egy-
egy, helyszínen felmerülő 
probléma kapcsán. Na-
gyon örültek, hogy ilyen 
sokan a kezdeményezé-
sük, ötletük mellé álltak – 
ez a szponzorok logóival 
telematricázott autóból is 
látszik. Nem csak a helyi 
önkormányzat, vállalko-
zók, és cégek támogatták 
őket, hanem a környékből 
és jóval távolabbi telepü-
lésekről is. 
Megtudtuk, a csomagolás 
okozott némi fejtörést, 
de végül megoldották. 
Ötnapi vésztartalék ételt-
italt csomagoltak, hiszen 
útközben a helyi kony-
hát, ételeket szeretnék 
kipróbálni. A sátrakról is 

maguk gondoskodnak: 
minden este van egy kö-
zös táborhely, majd reggel 
folytatják a résztvevők az 
utat.
Január utolsó napján so-
kan kilátogattak a Fő térre, 
barátok, családtagok, de 
több városlakó is kíváncsi 
volt az indulásukra. A bú-
csúzást követően a házas-
párok izgatottan vágtak 
neki 116-s rajtszámmal, a 
több mint ötven lelkes tá-
mogató logójával telemat-
ricázott autóval az életre 
szóló kalandra. Létrehoz-
tak egy Facebook oldalt is, 
Tapolca – Bamako Rally 
2020 néven, ahol bárki 
követheti mindennapjai-
kat. /Májer Edit/

Irány Afrika! Tapolcaiak a Bamakón
Két helyi házaspár úgy gondolta, hogy szeretné látni Afrikát, de nem mint egyszerű turista

Mohos Imre, Vetsey László, Mohos-Bárány Nóra, Vetsey Anita                      Fotó: me

Ismerősök, barátok, kollégák segítségével készítették 
fel autójukat a 9000 km-es kalandra                    Fotó:me
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Helyi diákok és a kínai óriásvállalat szakemberei egy fórumon
Informatikai Szellemi 
Műhely elnevezéssel má-
sodszor szervezett elő-
adást, ismeretterjesztő 
fórumot a Széchenyi Ist-
ván Baptista Középiskola 
az informatikai szakkép-
zésben résztvevő diákja-
inak a Tamási Áron Mű-
velődési Központ emeleti 
előadótermében a minap.

Amint azt Czuth Éva mér-
nöktanártól, szervezőtől 
az eseményt megelőzően 
m e g t u d t u k , 
ezúttal három 
külsős előadót, 
informatikai 
s z a k e m b e r t 
hívtak meg a 
rendezvényre, 
de az iskola 
négy diákja, 
Mihályfi Dáni-
el, Czuth Oli-
vér Zoltán, Szarka Levente 
Tamás és Papp Bence saját 
előadással is készültek. 
Egyéb témák mellett, így 
például a globális felme-
legedés hatásairól és a 
háztartási robotok műkö-
déséről, szerepéről is hall-
hattak és értekezhettek a 
jelenlévők. A fórum ango-
lul beszélő, a Huawei céget 

képviselő kínai előadója 
(magyar kollégája tolmá-
csolásában)  például az 
úgynevezett “Okos város 
koncepció” lényegét, jelen-
tőségét világította meg a 
tanulók számára. A diákok 
így a tűzhöz legközelebb 
álló szakemberektől tud-
hatták meg a legfontosabb 
információkat a globálisan 
jelenlévő kínai óriásválla-
lat  céljairól, a jövő tech-
nológiáit érintő fejleszté-
seiről, elképzeléseiről, de 

leginkább ar-
ról, hogy mit 
jelent az okos 
város kifejezés 
és  miért kell 
egy városnak 
okossá válnia 
ahhoz, hogy 
meg tudjon fe-
lelni a kihívá-
soknak, a már 

küszöbön álló jövő lakos-
sági igényeinek. Az elő-
adók bemutatták az ICT 
technológiákat felvonul-
tató okos város koncepci-
óját, amely összekapcsolja 
a digitális és a fizikai vi-
lágot olyan területeken, 
mint a városi adminiszt-
ráció, a közszolgáltatá-
sok és az ipari gazdaság. 

A fiatalok az elhangzó 
közérthető, logikus ma-
gyarázatokból, életszerű 
példákból megtudhatták 
a lényeget, hogy az Intel-
ligens Műveleti Központ 
az okos város agyaként 
szolgál majd, magában 
foglalja a különböző fel-
hő adatközpontokat és a 

mindenhol jelenlévő vá-
rosi hálózatokat, melyek 
összegyűjtik, integrálják 
és megosztják a városi 
adatokat. Az elképzelés 
szerint, a rendszer a felhő 
alapú számítástechnika, a 
Big Data, az IoT és a mes-
terséges intelligencia se-
gítségével többek közt fo-

lyamatosan elemzi majd a 
városi szolgáltatásokat és 
lehetővé teszi az egysége-
sített koordinációt, vala-
mint a városi szolgáltatók 
közötti együttműködést- 
derült ki sok egyéb érde-
kes és hasznos információ 
mellett a kínai szakember 
előadásából. /tl/

A Huawei szakemberei és az iskola tanulói egyaránt érdekfeszítő,  jövőt érintő
témákkal foglalkoztak az Informatikai Szellemi Műhely legutóbbi eseményén,  
amely a technológia  jövőjét, szerepét vetítette előre                                                         Fotó: tl

A jövő már az 
ajtón kopogtat. 
A Huawei,
a diákok és az 
okos város 
koncepció

A jazzről komolyan és humorral
Nem csak a Jazz zenéről 
és hangszereiről tud-
hattak meg rendkívül 
szórakoztató formában 
rengeteg információt, 
érdekességet, de az or-
szág egyik kiváló jazz 
együttesét is hallhatták 
zenélni a helyi fiatalok. 
A Jazzformers együttes a 
Hotel Pelion nagytermé-
ben játszott a tapolcai 
diákoknak a Filharmó-
nia jóvoltából hétfőn.

A Pelion és a város műve-
lődési intézménye között 
létrejött megállapodás 
eredményeként már egy 
ideje praktikus és méltó 
helyszínt biztosít a filhar-
mónia ifjúsági program-

jainak a szálloda nagyter-
me. Ezúttal az országos 
népszerűségnek örven-

dő Jazzformers zenekar 
négy tagja szólította meg 
zenéjével, gondolataival, 
humorával és nagyszerű 
atmoszférateremtő ké-
pességével a város általá-
nos iskolásait. Jó volt lát-
ni, ahogy az okosmobilok 
és számítógépes műzenék 
világában élők fiatal-
ság érdeklődve figyelte 
és láthatóan élvezte is a 
rendhagyó, ismeretter-
jesztő elemekben, zenei 
és előadói poénokban, 
de leginkább igényes jazz 
muzsikában bővelkedő 
programot. /tl/

A Jazzformers közönségközelbe hozta a műfaj hangzását 
és hangszereit                                                               Fotó: tl

Jó akusztikájú, nagy befogadó képességű koncerthelyszín 
lett a Pelion                                                                    Fotó: tl
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A két tapolcai RC modell 
versenyző, Makkai Lajos 
és Szabados István befe-
jezték a bajnokságot. A 
tavalyi év vége dobogós 
helyet és közönségdíjat 
is hozott nekik.

A két versenyző ismét a 
KCSD bajnokságban in-
dult, mely egy tízfordulós 
versenysorozat volt, két-
hetente, tavasztól őszig, a 
székesfehérvári Alba Rin-
gen. A pálya fix volt, ami-
nek a forgási irányát fo-
lyamatosan változtatták. 
Minden fordulóban több 
kört mentek a versenyzők, 
majd a három döntőből 
kivették a két legjobbat és 
azt értékelték. 
A versenysorozat végén 
meghatározott számú 
forduló legjobbjai alapján 
állították fel az összesített 
eredménylistát. Lajos és 
István szenior kategóri-
ában, utóbbi versenyző 
pedig még rally kategóri-
ában is elindult. A 2019-
es év mindkettőjüknek 
„tanulóév” volt, ennek 
ellenére Istvánnak sike-
rült a dobogó harmadik 
fokára állnia a tizenöt fős 
rally mezőnyben. A Ta-
polcai Modellezők Baráti 

Körének a KCSD közön-
ségdíjat is megszavazták, 
melyet nagy megtisztelte-
tésként éltek meg. A ver-
senysorozat díjátadóval 
és barátságos futamokkal 
zárult.
- Hoztuk az elvártakat. 

Végig maradtunk a kö-
zépmezőnyben, az autók 
jól szuperáltak, nem volt 
sok műszaki probléma. 
Teljesen meg vagyok elé-
gedve az idei évvel – ösz-
szegezte gondolatait Ist-
ván. – Nagyon jól éreztük 
magunkat. Én évekkel ko-
rábban több bajnokság-

ban is mentem már, de ez 
a KCSD társaság mindent 
felülmúl. Nagyon segítő-
kész mindenki, a hangulat 
is remek – árulta el Lajos.
Ugyan véget ért a bajnok-
ság, de télen sem unat-
koznak. Már elkezdődött 

a felkészülés a követke-
ző szezonra, István té-
len pedig még egy másik 
hobbijának, a repülő mo-
dellezésnek is hódol. El-
mondták, megpróbálják a 
tapasztalatokat idén is ka-
matoztatni, kicsit feljebb 
lépni, de a cél továbbra is 
a dobogó. (me)

Éremmel és közönségdíjjal zártak 
az RC modellezők

Szabados István (balra) és Makkai Lajos RC modell 
versenyzők autóikkal, a közönségdíjjal és a harmadik 
helyezettnek járó kupával                                      Fotó: me

A két tapolcai szlalom ver-
senyző, Lovász Róbert és 
Szollár Norbert több ver-
senysorozatban is indult a 
tavalyi szezonban.

Az év végi díjkiosztókon 
többször is dobogóra állhat-
tak. Mindketten elindultak 
a Dunántúli Szlalom Kupa 
bajnokságban, ahol kategó-
riájukban az első helyen vé-
geztek, abszolútban Róbert a 
dobogó első, míg Norbert a 
dobogó második fokára áll-
hatott az év végi ünnepélyes 
díjkiosztón. A Bakonyszent-
lászló Kupán szintén mind-

ketten megmérették magu-
kat. Kategóriájában Róbert 
az első, míg Norbert a máso-
dik helyre küzdötte fel ma-
gát. Abszolútban előbbi ver-
senyző a dobogó második, 
míg utóbbi versenyző a har-
madik fokán zárt. Norbert 
tavaly a Wild Dogs Szlalom 
Bajnokságban is megmérette 
magát, ahol kategóriájában 
és abszolútban is mindenkit 
maga mögé szorított. Ró-
bert az Országos Szlalom 
Bajnokságban is verseny-
zett, ahol kategóriájában és 
abszolútban is egyaránt az 
ötödik helyen végzett. (me)

Remek eredmények 
autósportban

A DSZK díjkiosztója. Abszolút kategóriában Lovász 
Róbert a dobogó első, míg Szollár Norbert a dobogó 
második fokán                                              Fotó: Facebook

LABDARÚGÁS - Befejez-
ték a bajnokság őszi fordu-
lóit a tapolcai labdarúgók. 
A tavalyi év utolsó mérkő-
zéseit a TIAC VSE játszot-
ta. A tizenhatodik forduló 
vereséget hozott a Megye 
I. osztályban szereplő férfi 
együtteseknek a Tihanyi FC 
ellen. Az U19-es csapat 6:0-
ra, míg a felnőtt csapat 4:1-
re kapott ki a házigazdáktól. 
Gólszerző Illés Bálint. Edző 
Hetsey Pál és Dobján Krisz-
tián. (me)

KÉZILABDA - Lejátszot-
ták az őszi szezon utolsó 
mérkőzéseit tavaly év végén 
a Telekom Veszprém Tapol-
ca csapatai.
A Gyermekbajnokság Fiú 
U13 E csoport negyedik 
fordulójában előbb 9:33-ra 
a Szentgotthárdi VSE, majd 
12:44-re a Celldömölki VSE 
felett arattak győzelmet a ta-
polcaiak. Az ötödik fordu-
lóban előbb 24:15-re kaptak 
ki az Éles KISE I. csapatától, 
majd 16:26 arányú győzel-
met arattak a Balatonfüredi 
KSE – Eötvös együttese fe-
lett. A Gyermekbajnokság 
Fiú U12 F csoportjában a 

negyedik fordulóban előbb 
38:14-re az Ajkai Trampolin 
SE, majd 28:16-ra a Bala-
tonfüred KSE- Eötvös felett 
arattak nagyarányú győzel-
met. A Gyermekbajnokság 
Fiú U11 F csoportjában a 
tapolcaiak a negyedik for-
dulóban 11:10-re kaptak ki 
a Georgikon DSE-től, majd 
11:24-re győztek a DEVM- 
Csabrendek ellen. Az ötödik 
forduló a Vonyarcvashegy 
SE ellen egy 3:14 arányú 
győzelmet, majd a Haladás 
VSE-vel szemben egy 12:14 
arányú vereséget hozott. 
Edző Velkyné Bisján Éva és 
Somogyi Sándor. (me)

KÉZILABDA-TVSE - Ve-
gyes eredményekkel szere-
pelt év végén a TVSE kéz-
labda szakosztály.
A megyei bajnokságban ját-
szó férfi felnőtt csapatnak 
a kilencedik forduló 36:36 
arányú döntetlent hozott 
hazai pályán a Simontornyai 
KK ellen, majd a tizedik for-
duló 25:41 arányú vereséget 
a Bajnok DSE Nemesvámos 
II. csapata ellen. A megyei 
női felnőtt csapat a nyol-
cadik fordulóban itthon 

győzte le 26:24-re az Úrkúti 
SK-t, majd a kilencedik for-
dulóban 38:36-ra a Resolute 
KC Alsóörs csapatát. A 
tizedik fordulóban 24:27-
re győzték le a Veszprémi 
Magyar – Finn Egyesületet, 
majd a harmadik forduló-
ban 23:31-re, a kilencedik 
fordulóban pedig 29:22-re 
kaptak ki a Student Comfort 
SKFT-től. A Gyermekbaj-
nokság Leány U14 Terület 
II. J csoportban a TVSE 
9:17-re kapott ki a Szom-
bathelyi KKA-tól, majd 
18:8-ra a Haladás VSE-től a 
kilencedik és tizedik fordu-
lóban. A J-K csoport Alsó-
házban az első fordulóban 
18:16-ra győzték le a Hévízi 
SK-t. A Gyermekbajnokság 
Fiú U12 F csoportban a ne-
gyedik forduló 26:11 arányú 
győzelmet hozott Tapol-
cának a DEVM Kézilabda 
Alapítvány Csabrendek 
együttese ellen, majd egy 
8:32-es vereséget az Ajkai 
Trampolin SE-vel szemben. 
A Gyermekbajnokság Fiú 
U11 F csoportban a TVSE-
nek a DEVM Kézilabda 
Alapítvány Csabrendek és 
a Vonyarcvashegy SE ellen 

is 10:0 arányú vereséget 
jegyeztek. Az ötödik for-
dulóban előbb 17:8-ra kap-
tak ki a Celldömölki VSE-
től, majd 8:14-re az Ajkai 
Trampolin SE-től. Edzők: 
Antal Lászlóné, Lakos De-
zső, SchneiderZsolt és Szám 
Péter. (me)

VÍVÁS - 

Tapolcai vívó a
válogatottban
A Junior férfi párbajtőr-
csapat ezüstérmet nyert 

év végén a heraklioni Vi-
lágkupán. A tapolcai Cséri 
Soma is a versenyzők kö-
zött volt.
A Junior férfi párbajtőr-
csapat Világkupa hu-
szonöt indulót számláló 
mezőnyében a dobogó 
második fokára állhattak a 
magyarok, név szerint - a 
Tapolca Vívóklub feltörek-
vő sportolója- Cséri Soma, 
Keszthelyi Zsombor, Nagy 
Marcell, valamint Osman- 
Touson Maruán. Váloga-
tott edző Eitner Kinga, 
Soma edzője Gauland 
Zsófia. (me)

Bajnoki fordulók félidőben - labdarúgás - kézilabda

Balról: Nagy Marcell, Osman- Touson Maruán, Eitner 
Kinga edző, a tapolcai Cséri Soma és Keszthelyi Zsombor                                           
                                                                                Fotó: MVSZ
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Felkerültek a szalagok 
a Veszprémi Szakkép-
zési Centrum Gönczy 
Pál Szakközépiskolája és 
Szakiskolája konyhai ki-
segítő, valamint sütőipari 
és gyorspékségi munkás 
2/10.b. osztálya, továbbá 
a Szakképzési Híd prog-
ram másodikas sütőipari 
és gyorspékségi munkás 
tanulóinak ballagási ru-
háira. 

Az oktatási intézmény sza-
lagavató ünnepségét Diszel 
településrész közösségi há-
zában tartották múlt pén-
teken. A szülők, hozzá-
tartozók, az iskola diákjai, 
valamint Tapolca város és 
Diszel városrész képvise-
lőinek jelenlétében Szóvári 
Adél igazgató búcsúzott a 
végzősöktől. Beszédében 
megismételhetetlen, fontos 
pillanatként jellemezte a 
szalagavatót a diákok éle-
tében. – Ez a pillanat olyan 
különleges, hogy életében 
csak egyszer élheti át az 
ember. Ez a visszatekintés, 

a közelgő elválás ideje, de 
az összetartozás jelképe is 
egyben. Ugyanakkor a vizs-
gákra is figyelmeztet, arra, 
hogy van még idő ismere-
teket begyűjteni, csiszolni 
a már meglévő tudáson- 
hangsúlyozta a tanintéz-
mény vezetője, majd feltűz-
te a szalagot a két érintett 
osztályfőnök, Jokeszné 
Szarka Zsófia Ágnes, Mar-
tonné Tompos Lívia, vala-

mint az idén záróvizsgázó 
tanulók ünneplőire. A ce-
remónia keretében a jelen-
lévők kivetítőn, zenés alá-
festéssel megtekinthették 
a tanulmányi időszakban, 
illetve az iskolai versenye-
ken, kirándulásokon ké-
szült nosztalgikus fotókat 
is. Később az osztályok 
kulturális műsorai, majd az 
elmaradhatatlan végzős báli 
tánc következett. /tl/

Feltűzték a szalagokat a “gönczysek” 
ünneplőire

Szóvári Adél: A szalag feltűzése a közelgő elválást 
jelenti, ugyanakkor az összetartozás jelképe is   Fotó: tl

SZAKMÁT SZEREZNEK

RÉSZLETEK A TAPOLCA EXPO
HIVATALOS FACEBOOK OLDALÁN




