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Semmi sincs rendben

Néhány hete minden 
rendben volt, még vic-
celődni is lehetett vele..., 
csak mert messze volt, 
nagyon messze, a Föld 
másik oldalán. Most itt 
van közöttünk: újságok 
híradásaiban, televíziók 
és számítógép monitorok 
képernyőin, a politikusok, 
orvosok, gazdasági szak-
emberek nyilatkozataiban. 
Itt ül valahol egy üres isko-
la padsorában, egy közön-
ség és színészek nélküli 
színházteremben. Halljuk 
a hangját, látjuk az arcát, 
talán még abban hiszünk, 
hogy nem sújt le ránk. A 
láthatatlanul is látható el-
lenség ma már egy cseppet 
sem vicces, senki nem is 
akar már viccelődni vele. 
Azt szeretnénk, ha minél 
előbb eltűnne, lehetőleg 
örökre, hogy nagyapáin-
kat, nagymamáinkat, idős 
szüleinket ne bánthassa, 
hogy ne omoljon össze a 
törékeny magyar egész-
ségügy, hogy ne veszítsük 
el a munkánkat, hogy 
kezet foghassunk, hogy 
megölelhessük és megcsó-
kolhassuk egymást, hogy 
újra bízhassunk a jövőben. 
Mint néhány hete... 
/Töreky László/

Az 1848/49-es Forrada-
lom és Szabadságharc 
kitörésének 172. évfor-
dulója alkalmából adtak  
ünnepi műsort a Tapol-
cai Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola Batsányi János 
Magyar - Angol Két Taní-
tási Nyelvű Tagintézmé-

nye 3. és 4. osztályosai a 
Tamási Áron Művelődési 
Központban múlt héten.

A diákokat Zalatnayné 
Tóth Gabriella, Johnné Sal-
lai Ibolya és Juhász Már-
ta készítette fel. A zenés, 
táncos és prózai elemeket 

egyaránt felvonultató mű-
sorban a tapolcai fiata-
lok felelevenítették 1848. 
márciusának forradalmi 
hevülettől áthatott törté-
néseit, különös tekintettel 
a korabeli fővárosi ese-
ményekre, de megidézték 
a kor nagy alakjait is. Az 

ünnepi előadás az ismert 
egészségügyi óvintézke-
dések miatt ezúttal kö-
zönség nélkül zajlott. A 
Tapolcai Városi Televízió 
rögzítette az eseményt, a 
felvételt az iskola falain 
belüli vetítésre megkap-
ták a tagintézmények. /tl/

Ünnepi műsor közönség nélkül

Az idősek 
védelme a 
legfontosabb 
szempont 

A koronavírus okoz-
ta járványhelyzetre 
reagálva, Tapolcán is 
megszülettek azok az 
intézkedések, amelyek 
a COVID-19 robbanás-
szerű terjedését és hatá-
sait hivatottak csökken-
teni. 
A hangsúlyozottan az 

időskorúak védelmében, 
a vírus okozta halálese-
tek elkerülése érdekében 
elrendelt intézkedéscso-
magban, a város polgár-
mestere többek között 
az önkormányzati hiva-
talnál történő személyes 
ügyintézés korlátozá-
sáról, a helyi óvodák, 

bölcsődék, szociális-, 
sport-,  és kulturális in-
tézmények minimálisan 
tíz napos bezárásáról 
döntött és számos aján-
lást fogalmazott meg. 
... folytatás a 6. oldalon:  
Amit a rendkívüli jár-
ványmegelőző intézkedé-
sekről tudni kell - címmel  

Dr. Huberth János 
főorvos, házior-
vos tanácsai 
járvány idején
               
                  3. oldal

Koszorúzással 
emlékeztünk 
az 1848-49-es 
szabadságharc 
hőseire
               4. oldal 

Új lelki igaz-
gatóval kezdte 
meg az évet a 
katolikus iskola
               
                5. oldal 
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Fórum a diszeli kultúrház felújítása apropójából
A helyi kultúrház fel-
újításával kapcsolatos 
lakossági tájékoztatás és 
a projekttel kapcsolat-
ban  felmerülő kérdések 
megválaszolása volt  a 
diszeli Csobánc Mű-
velődési Házban, múlt 
kedden tartott legutóbbi 
lakossági fórum elsődle-
ges célja, témája.

A  napokban adtunk hírt 
arról, hogy egy sikeres 
CLLD pályázat és a vá-
ros által biztosított kilenc 
millió forintos önrész ré-
vén megújulhat az elmúlt 
évtizedekben meglehető-
sen avitt állapotba került 
Csobánc Művelődési Ház. 
A bejelentéskor hangzott 
el az ígéret, a projektet 
hamarosan egy diszeli la-
kossági fórumon ismerte-
tik meg a településrészen 
élőkkel. A tervezett felújí-
tás előzményeit, részleteit  
Puskás Ákos alpolgármes-
ter ismertette. Elmondta, 
a közel 45 millió forint-
ba kerülő korszerűsítés 
során kicserélik a nyí-
lászárókat és minőségi 
kőzetgyapot szigetelést 
kap az épület (a tapolcai 
szigetelőanyag gyár  8 és 
fél millió forint értékű 
társadalmi felajánlása a 
kőzetgyapot).  A tetőzetet  
kijavítják, korszerűsítik 

és akadálymentesítik a 
kiegészítő helyiségeket és 
a bejáratot. A kultúrház 
belső részében a parket-
tázat cseréje, illetve a fa-
lazat javítása, festése va-
lósul meg a projekt során. 
Tapolca alpolgármestere 
elmondta, a közbeszerzé-
sek legkésőbb nyár elejére 
lezajlanak.  A munkálatok 
– a tervek szerint- még az 

idei évben befejeződnek. 
Elhangzott, a kultúrházat 
jelenleg testnevelés órák-
ra használja a szomszé-
dos Gönczy iskola, így a 
felújítás legkorábban jú-
liusban kezdődhet meg. 
Puskás Ákos arról is be-
szélt, hogy a  kultúrházi 
projekthez kapcsolód-
hatnak úgynevezett szoft 
elemek, a  Közösen Ta-

polcáért Helyi Közösség 
pályázati lehetőségeivel 
élve, helyben sport, illetve 
kulturális programokra 
lehet pályázni. Az alpol-
gármester ígérete szerint, 
érdeklődés és ötletek 
esetén, minden segítsé-
get megadnak az érintett 
tapolcai bejegyzésű civil 
szervezeteknek pályáza-
tuk benyújtásához. /tl/

Jobbról Ságvári Lászlóné településfejlesztési ügyintéző, Puskás Ákos alpolgármester, 
Tóth Bálint önkormányzati képviselő és Fehér Norbert kulturális szervező     Fotó: tl

Lezárult egyeztetések
A településképi-rendelet 
és a  Szigliget - Tapol-
ca kerékpárút projekt 
egyeztetési folyamatá-
nak lezárása és -napi-
rendi pontokon kívül-  a 
koronavírus elleni helyi 
védekezés került elő té-
maként a város képvise-
lőtestületének március 
12-i rendkívüli, nyilvá-
nos ülésén, amelyet a 
polgármesteri hivatal-
ban tartottak.

A Turisztikai és Város-
fejlesztési Bizottság meg-
tárgyalta, majd Tapolca 
város képviselő-testülete 
elfogadta a Településké-
pi rendelet tervezettel 
kapcsolatos partnerségi 
egyeztetési szakasz le-
zárását tartalmazó elő-
terjesztést, illetve a „Ta-
polca-Szigliget közötti 

kerékpárút megvalósítá-
sa” című projekt kiemelt 
fejlesztési területen tör-
ténő létrehozása, part-
nerségi egyeztetés lezárá-
sát. A projekt korábban 
411.014.037.- Ft összegű 
vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült 
TOP-3.1.1.-15-VE1 felhí-
vásra benyújtott pályáza-
ton. A bicikliút nyomvo-
nalát a Kerékpárforgalmi 
Hálózat Terve szerint az-
óta konkretizálták, a vele 
kapcsolatos  szakmai 
engedélyezési folyamat  
lezárult. A hegymagasi,  
raposkai, tapolcai szabá-
lyozási tervek szükséges 
módosítása is elkészült, a 
tárgyban megtartották a 
társadalmasítást, a köte-
lező lakossági tájékozta-
tásokat, így a partnerségi 
egyeztetés 2020. március 

10-i dátummal, képvise-
lő-testületi határozattal 
lezárható lett. A tervezett 
kerékpárút későbbi meg-
valósítása több kérdést is 
generált, arra a kérdésre 
viszont, hogy mennyibe 
fog kerülni, konkrét vá-
laszt senki nem tudott 

adni. A koronavírus is 
szóba került a testüle-
ti ülésen, Dobó Zoltán 
polgármester elmondta, 
hogy a helyi intézkedések 
meghozatalakor a megyei 
tiszti főorvossal egyeztet-
nek, az ő ajánlásait követi 
a város. /tl/

Elkészültek az érintett települések szabályozási terveinek 
módosításai a kerékpárúttal kapcsolatban                Fotó: tl
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A Fekete-kastély 
nyomában
Tapolcán is bemu-
tatkozott „A hatodik 
árva” címet viselő, a 
balatonedericsi Fekete-
kastélyhoz kötődő törté-
nelmi családregény, feb-
ruár 27-én, csütörtökön 
17 órakor a városi könyv-
tárban.

A rendezvény megnyitá-
saként Dr. Décsey Sándor 
könyvtárigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, az 
írónőt, valamint az est 
szereplőit, és elmond-
ta, a Tapolcához kötődő 
művek, valamint város-
unkból származó szerzők 
munkáinak népszerűsí-
tését szívén viseli az in-
tézmény. A szóban forgó 
regény szerzője az ajkai 
kötődésű Szabó-Kovács 
Krisztina, magyartanár. 
Beszélgetőpartnere, Feke-
te Gábor kérdéseire adott 
válaszaiból megtudhatta 
a közönség, nem egy tör-
ténészi munkáról van szó, 
bár komoly kutatómunka 
áll mögötte, és nem elha-
nyagolhatók a történelmi 
szálak. Hogy miért pont ez 
a kastély? – Megláttam és 
megszerettem. A barátság 
tartós szerelemmé alakult- 
fogalmazott Krisztina. Bi-
zonyára a helyiek ismerik 

az épülethez kötődő rejté-
lyes történeteket, az írónő 
ezeknek a legendáknak 
kívánt személyiséget adni. 
Öngyilkosság, szerelem, 
halál, háború, születés- 
életünk, valamint orszá-
gunk történetének fontos 
pillanatai a regény részét 
képezik, meghatározva 
témáját, hangulatát. Eme 
műnek ugyan folytatása 
nem lesz, de már készül a 
következő, amely szintén 

valamely környékbeli híres 
épülethez, várhoz kötődik 
majd. A könyvbemutatót a 
mű egyes részleteinek fel-
olvasása színesítette, majd 
megtekinthető volt egy 
mini kiállítás, és lehető-
ség volt dedikált könyvhöz 
hozzá jutni a felkeltett kí-
váncsisággal bíró hallgató-
ságnak. /Szigetvári/

A vírus elleni védeke-
zés legjobb módja, ha 
embertársainkkal a le-
hető legminimálisabbra 
szorítjuk a találkozást, 
az érintkezést- hangsú-
lyozta Dr. Huberth János 
főorvos, tapolcai házi-
orvos, akit saját páciensi 
köréből is sokan kérdez-
nek a COVID-19 vírus 
megelőzésével, gyógyítá-
sával kapcsolatban.

Mondjunk le a hétvégi 
wellnessről, hagyjuk ké-
sőbbre a fodrászt, a koz-
metikust és minden egyéb 
halasztható, kevésbé fon-
tos programot, lehetőleg 
szorítsuk le a minimumra 
a személyes kontaktot- 
ajánlja. – Találkozáskor 
reflexszerűen nyújtjuk a 
kezünket, puszilkodunk, 
lépcsőn felfelé, lefelé meg-
fogjuk a korlátot. Tuda-
tosan figyeljünk rá, hogy 
ezeket ne tegyük, hiszen 
így a vírus önkéntelenül 
szánkba, orrunkba juthat, 
bevisszük a szervezetünk-

be. A COVID-19 vírust 
az különbözteti meg az 
ismert influenza vírus-
csoporttól, hogy általában 
már gyorsan tüneteket 
mutat, egy-két napon be-
lül manifesztálódik. Az 
influenzánál viszont leg-
jobb tudásunk szerint, 
akár az egy hétig tartó 
tünetmentes állapot is 
fertőző, a koronavírusnál 
általában, de nem minden 
esetben, a már betegséget 
mutató személy fertőz- 
nyomatékosítja a tapolcai 
háziorvos. – Már egy kis 
köhintéssel, sőt a hétköz-
napi beszélgetéssel is olyan 
nyálszemcséket köpünk 
ki, amely mások szerveze-
tébe juttatja a vírust.  Az 
általános használatú, két-
mikronos orr-száj maszk 
már kiszűri a koronaví-
rust, hiszen szerencsére a 
covid-19 a  vírusok között 
viszonylag nagyméretű. 
Sajnos reflexszerű meg-
szokásaink erősek: pénzt 
számolunk, azonnal kezet 
fogunk, puszilkodunk. 

Sokan kizárólag WC-zés 
után mosnak kezet, pedig 
előtte is kellene. Minden, 
érintéssel járó kontaktus 
után alaposan mossuk 
meg a kezünket, ujjainkat, 
beleértve az ujjvégeket, 

hajlatokat is! Számos köz-
keletű tévhitet feltétlenül 
érdemes eloszlatni a ko-
ronavírussal kapcsolatban 
– sorolja a saját körzeti or-
vosi páciensi köréből hoz-
zá érkező kérdésekre adott 

válaszokat Dr. Huberth 
János. – Az antibiotiku-
mok nem hatásosak a ví-
rus ellen, használata csak 
bakteriális szövődmények 
esetén elfogadható!  Nem, 
a fokhagyma semmilyen 
mennyiségben nem öli 
meg a vírust! Sem a  száj-
vizes gargalizálás, sem a 
sóoldatos orrmosás nem 
nyújt biztos védelmet a 
betegséggel szemben! A 
koronavírusra biztosan 
nem hat a korábban be-
adott tüdőgyulladás elleni 
oltás!  (A koronavírusra 
ható oltóanyag megjelené-
se legkorábban egy-másfél 
év múlva jelenhet meg az 
egészségügyben.) A kutya 
és a macska nem terjeszti a 
vírust, árú csomagolóanya-
gokon, postai küldeménye-
ken sem él meg a COVID! 
Az alkoholos, klóros test-
fertőtlenítés ugyan hatá-
sos lehet ellene, de azok  
bőrirritációt okozhatnak, 
nem javasolt a használatuk 
– nyomatékosította  Dr. 
Huberth János. /tl/

Dr. Huberth János háziorvos a COVID-19 vírusról és a védekezésről

Dr. Huberth János: Minden, érintéssel járó kontaktus 
után, alaposan mossuk meg a kezünket, ujjainkat, be-
leértve az ujjvégeket, kézhajlatokat is!                  Fotó: tl

Szabó-Kovács Krisztina 
és a könyv illusztrátora, 
Fekete Gábor 
                     Fotó: szigetvári

Önkéntes munkavég-
zésre visszatér régi 
szakmájához, az egész-
ségügybe Rig Lajos or-
szággyűlési képviselő. 
Jelentkezését közpon-
ti címre, valamint az 
Országos Mentőszol-
gálat, a tapolcai, ajkai, 
veszprémi és keszthe-
lyi kórház számára is 
beadta- tájékoztatta 
lapunkat.

A képviselő így indokol-
ta döntését: Tekintettel a 
kialakult vészhelyzetre, a 
lelkiismeretem és a szak-
mai elhivatottságom azt 
diktálja, hogy mint anesz-
teziológus szakasszisztens 
és mentőápoló, ma többet 
tehetek a magyar embere-
kért, mint országgyűlési 
képviselőként. Arra kérem 
valamennyi, a pályát elha-
gyó egészségügyi dolgozót, 

hogy fogjunk össze a nem-
zetért, és aki teheti, köves-
se a példámat!  Rig Lajos 
a koronavírus járvánnyal 
kapcsolatban arra kér min-
denkit, hogy aki teheti, ma-
radjon otthon – Tegye ezt 
a saját és mások egészsége 
érdekében is! Ne legyen ré-
szese egy fertőzési láncnak 
és esetlegesen ne miatta 
kerüljenek súlyos állapotba 
mások - figyelmeztet. /tl/

„Most rám máshol van szükség...”
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Különdíjat vett át a zeneiskola énekese
Különdíjjal jutalmaz-
ta a tapolcai zeneiskola 
énekesének, Magi Ber-
nadettnek előadását az 
V. Veszprémi Klasszikus 
Magánének Verseny zsű-
rije.

Az országos versenyen 
az alapfokú és középfokú 
vokális tanszakok növen-
dékei, valamint az egyéni 
klasszikusének képzésben 
részt vevő növendékek és 
felkészítő tanáraik mutat-
hatták meg tehetségüket, 
tudásukat. Március első 

szerdáján, a veszprémi 
Csermák Antal Zeneisko-
lában mérette meg magát a 
II. korcsoportban, huszon-
négy versenyzővel együtt 
Magi Bernadett, a Tapolcai 
Járdányi Pál Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola nö-
vendéke. W. A. Mozart: An 
Chloe, illetve G. Carissimi: 
Vittoria, Vittoria! művét 
adta elő zongorakísérettel. 
Teljesítményét a zsűri kü-
löndíjjal jutalmazta. Fel-
készítő tanára és zongora-
kísérője Takácsné Németh 
Magdolna. Produkciójuk-

kal egyedüliként képvisel-
ték Veszprém megyét. /me/

Magi Bernadett        Fotó: tvt

A Basic Táncstúdió feb-
ruár utolsó napján, Vesz-
prémben mérette meg 
magát a X. Connector 
Dance Fest táncverse-
nyen. Tíz produkcióval 
indultak, vagy működ-
tek közre. Mind arany és 
ezüst minősítést kapott.

Évről évre elindulnak a 
tapolcaiak a nemzetközi 
táncfesztiválon. Idén az 
utóbbi évek legjobb ered-
ményét érték el. Több ka-
tegóriában is megmérették 
magukat. Junior (12-15 
éves korig) – Amatőr – 
Modern/Kortárs Tánc 
– Trió- Kvartett kategóri-

ában arany minősítést szer-
zett Pálffy Maja, Németh 
Boglárka, Lovász Fruzsina, 
Fazekas Dorka Someone 
fantázianevet viselő elő-
adása. Junior – Amatőr – 
Show/Látványtánc – Duó 
versenykategóriában ezüst 
minősítést kapott a Muzsi 
Janka és Szabó Eszter által 
életre hívott Friendship 
produkció. Junior – Ama-
tőr – Show/Látványtánc 
– Trió- Kvartett kategó-
riában ezüst minősítést 
szerzett Mohos Dorka, 

Tóth Szofi és Csipszer Luca 
Forma -1 koreográfiája, 
illetve az Inside me pro-
dukció is, Osváth Panna, 
Dobay Melinda és Forgács 
Karol előadásában. Juni-
or – Amatőr – Musical 
– Formáció kategóriában 
arany minősítést érdemelt 
a zsűritől a Dracarys pro-
dukció. Arany minősítést 
kapott Felnőtt (16 év fe-
lett) – Amatőr – Modern/
Kortárs – Szóló verseny-
kategóriában Kiss Virág és 
a New day koreográfia, va-
lamint a Felnőtt – Amatőr 
– Művészi tánc – Szóló ka-
tegóriában Hoffman Sára 
előadásában a Remember 

produkció. Felnőtt – 
Amatőr – Modern/Kor-
társ kategóriában arany 
minősítést kapott a Trió- 
Kvartett együttesek kö-
zött Kiss Virág, Hoffman 
Sára és Forgács Karol 
Hope produkciója, illetve 
a csoportok versenyében 
a Basic Táncstúdió buda-
pesti csapata, Centuries 
koreográfiájával, valamint 
Kiss Virág közreműkö-
désével a sümegi Balance 
Táncegyüttes Plastic pro-
dukciója. /me/

Arany és ezüst járt 
a Basic-nek

A Basic Táncstúdió idén is versenyzett a Connector 
Nemzetközi Táncfesztiválon                   Fotó:Kiss László

Koszorúzással emlékeztünk

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján (a járványügyi hely-
zetre való tekintettel a városi ünnepséget és felvonulást nem tartották meg) ko-
szorúzással emlékezett a város a szabadságharcra, nagy nemzeti és helyi alakjaira. 
Koszorút helyezett el Miltényi József huszár kapitány síremlékénél, a Panteonfal-
nál (Török János és Török Antoniusz Flórián emléktáblájánál), továbbá a Petőfi és 
Kossuth domborműveknél több helyi pártszervezet, a város önkormányzatának 
képviselői, helyi hagyományőrző egyesületek tisztségviselői, a legfontosabb tapol-
cai civil szervezetek vezetői.                                                                            Fotó és cikk: tl

Tavaly a „környezetvéde-
lem”, idén a “pénz” került 
a középpontba a Széche-
nyi István Baptista Kö-
zépiskola témahetén. A 
program március 6-án,  
egy teljes tanítási napot 
felölelő előadás-sorozat-
tal zárult az oktatási in-
tézményben.

Szollár Gyula igazgatótól 
megtudtuk, az oktatás-
irányítás minden évben 
meghirdeti a programso-
rozatot különböző tema-
tikákban, amelyek közül 
szabadon választhatnak 
az iskolák. – Mi ezúttal a 
pénz témakörét választot-

tuk ki arra, hogy azzal egy 
egész héten át, oktatóink-
kal és külső szakemberek 
segítségével,  foglalkoz-
zanak diákjaink- mond-
ta.  Fekete Lajos közösségi 
vezető koordinálásával 
zajlottak az előadások a 
témahét zárónapján. A 
nap különlegessége volt, 
hogy több pénzintézet, a 
helyi rendőrség és a Lelki 
Egészség Központ akkre-
ditált szakemberei (Bog-
nár Róbert, Szűcs László, 
Molnár András, Vargáné 
Németh Nóra, Kóródiné 
Balogh Viola, Magvas Zol-
tán, Labovszky Tamara,  
Pilter Balázs) tartottak 

előadásokat több tante-
remben. Az osztálytermek 
mindegyikében egymást 
váltották a tanulói cso-
portok. Fekete Lajos el-
mondta, a széchenyis 
diákok többek között meg-
ismerkedhettek a korszerű 
pénzkezelési módokkal, 
a pénzügyi finanszírozás 
lényegével, kis- és mikro 
vállalkozások indításának 
lehetőségeivel,  a bankkár-
tya helyes használatával, a 
kézzelfogható és internetes 
formában kezelhető pénz 
elköltésével járó számos 
veszéllyel és azok kivédé-
sének módjaival. Megtud-
tuk, a pénzzel kapcsolatos 

praktikus tanácsok mel-
lett,  a téma egyes lelki 
vonatkozásai sem marad-
tak feldolgozatlanul a hét 
utolsó tanítási napján. 
Olyan speciális problémá-
val is megismerkedhettek 

a tanulók a  helyi mentál-
higiénés szakemberek jó-
voltából, hogy miképpen 
kell megküzdeni a sokmil-
liós pénznyeremények ál-
tal generált káros pszichés 
hatásokkal. /tl/

Minden, amit a pénzről tudni kell

Egy egész héten át a pénzzel foglalkoztak a széchenyis 
diákok, pénteken külső előadók részvételével  Fotó: tvt
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Új lelki igazgató a tapolcai katolikus iskolában

Akkor lehet teljes a fiata-
lok oktatása, ha azt testi-, 
lelki-, szellemi egységben 
gondolkodva gyakorol-
juk- vallja  Csonka Nán-
dor atya, akit a fenntartó 
érsekség ez év január el-
sejétől a Tapolcai Nagy-
boldogasszony Katolikus 
Általános Iskola lelki 
igazgatói feladatainak el-
látásával bízott meg.
 
A tapolcai templom plé-
bánosa, az iskola új lelki 
vezetője és Rohály János 
igazgató egyetértenek ab-
ban, hogy a templomról 
és az iskoláról egységben 
érdemes gondolkodni, az 
iskolai-, szülői- és plébáni-
ai közösség összekapcsolá-
sa, jó együttműködésének 
megteremtése fontos fel-
adat. Az iskola ugyanakkor 
hálával gondol a korábbi 
lelki igazgató, Földi István 
esperes, badacsonytomaji 
plébános áldozatos mun-
kájára, hiszen ő az isko-
lában és jogelődjeiben 16 
éven keresztül látta el ezt 
a feladatot. Továbbra is ké-
rik és számítanak esperesi 
gondoskodására, támogató 
munkájára- tudtuk meg. 
Tapolcai Újság - Sok  szülő 
és a pedagógus állítja, hogy 
nehéz bánni a mai fiatalok-
kal, akiket  a fogyasztói tár-
sadalom, az „okostelefonok 
világa” befolyásol. Mit tehet 
a gyermekekért egy iskola és 
annak lelki vezetője?   

Csonka Nándor - Az is-
kola lelki vezetőjeként az a 
feladatom, hogy vallási ne-
veléssel, hitélettel kapcsola-
tos kérdésekre irányítsam a 
diákok figyelmét. Imádsá-
gos programokat, szentmi-
séket, lelki gyakorlatokat 
tartunk számukra, egyházi 
ünnepségeket szervezünk. 
Érsek úrral egyetértettem 
abban, hogy helyi adott-
ságaink, a templom, az 
iskola és a plébánia közel-
sége hatalmas érték, nagy 
lehetőség, amellyel élnünk 
kell. Fiataljaink pedig úgy 
hiszem semmivel sem job-
bak vagy rosszabbak, mint 
a régebbiek. Meg kell talál-
nunk a kulcsot hozzájuk, és 
hiszek benne, hogy meg is 
lehet találni. A templomi 
szolgálat során azt tapasz-
taltam a ministránsaimnál, 
hogy személyre szóló, sze-
mélyiségük kibontakozását 
elősegítő,  apró örömfor-
rást is rejtő feladatokkal 
megszólíthatóak. Amikor 
szeretettel fordulunk felé-
jük, amikor a gyermeket 
sikerélmény éri, mikor 
megérzik a bizalmat, akkor 
nagyon szépen lehet velük 
együttműködni. 
Rohály János - Szeren-
csés helyzetben vagyunk 
ilyen téren, hiszen szinte 
mindenhonnan azt halljuk 
vissza, hogy az intézmé-
nyünkbe járó tanulók jól 
neveltek, tudnak még előre 
köszönni, megadják a tisz-

teletet a felnőttnek. Nemré-
giben az iskola minősítését 
végző külső szakértő cso-
dálkozott rá tanulóinkra, 
rendezett osztályközössé-
geinkre. Azt mondta, nem 
gondolta, hogy ilyen is lé-
tezik még. Iskolánk több 
éve zajló megújulása során 
ügyeltünk arra, hogy egy-
egy renitens diák ne tudja 
az egész osztályközössé-
get tönkretenni. Nálunk 
ugyanis a közösség, közös 
értékeink fontosabbak, 
mint az egyéni érdekek ér-

vényre juttatása. Ma olyan 
osztályokkal büszkélked-
hetünk, ahova a gyerekek 
szívesen járnak, ahol jól 
érzik magukat. Az órarend 
része a heti két hittanóra, 
a gyerekek a fogyasztóivá 
vált ünnepek helyett bele-
nőnek a keresztény ünne-
pek igazi lényegébe, szín-
darabokat tanulnak, lelki 
napot tartunk számukra. A 
felsoroltak gyakran a szü-
lők világképére is hatással 
vannak. Megtörténik, hogy 
diákok evangelizálják szü-

leiket, hiszen azzal, hogy 
hozzánk íratják be gyerme-
keiket, az édesanyák, édes-
apák azt is vállalják, hogy 
elkísérik gyermekeiket a 
szentmisére, az ünnepsé-
gekre. Az ott hallottak, ta-
pasztaltak, a gyermekükkel 
folytatott kommunikáció 
ráirányítják figyelmüket a 
biblia tanításaira, a lelki-
ségre.  Iskolánk az értékőr-
zés helyszíne, amelyben a 
lelki értékek, Nándor atya 
munkálkodása kiemelten 
fontos.  /tl/

Rohály János igazgató és Csonka Nándor az iskola új lelki igazgatója              Fotó: tl

Csonka Nándor és Rohály János a templom és az iskola szorosabb együttműködéséban gondolkodik

Nem egy bezárkózó kö-
zösséget alkotunk, ha-
nem egy olyan szigetet, 
ahova meghívunk em-
bereket, nézzenek körül 
és érezzék jól magukat 
- mondta el lapunknak 
a néhány hete lezajlott 
Keresztény bál kapcsán 
Rohály János, a Nagybol-
dogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola 
igazgatója.

 - Öt évvel ezelőtt Tapol-
cán, farsang alkalmával, 
hagyományteremtő céllal 
egy új, fontos közösségépí-
tő kezdeményezés indult 
útjára, melyet idén 2020. 
február 15-én is megren-
deztünk a Tamási Áron 
Művelődési Központban. 
A rendezvény most is vá-
rosi szintű volt és nyitott 
minden keresztény ér-
tékrendű, lokálpatrióta és 

hagyományszerető ember 
irányába. A bál fővédnö-
kei Földi István a tapolcai 
kerület esperese, Csonka 
Nándor plébános és Dobó 
Zoltán polgármester vol-
tak. A katolikus iskola 
szülői Munkaközösség 
szervezésében, áldozatos 

munkájával megvalósuló 
Keresztény bálunk nép-
szerűségére jellemző, hogy 
pillanatok alatt elfogytak 
rá a jegyek, több helyi vál-
lalat, összesen 101 vállal-
kozó támogatta, 1 millió 
forint értékű tombolatárgy 
várta a bálozókat. /tl/

Népszerű a Keresztény bál 

A rendezvény városi szintű és nyitott minden keresztény 
értékrendű lokálpatrióta ember irányába             Fotó:sg
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Válságkezelő megbeszé-
lésre hívta össze Dobó 
Zoltán polgármester a vá-
ros önkormányzati kép-
viselőit, a rendőrség, az 
iskolák, szociális, egész-
ségügyi  intézmények, he-
lyi önkormányzati cégek 
vezetőit, hogy ismertesse 
és megvitassa a korona-
vírus elleni legújabb helyi 
intézkedéseket. 

Az eseményt aznap este 
teljes terjedelmében élő-
ben láthatták a Tapolcai 
Média facebook oldalának 
követői. (A járványveszély-
lyel kapcsolatos legfrissebb 
helyi hírekről, informáci-
ókról továbbra is Tapolca 
Város Hivatalos Oldalán és 
a Tapolcai Média facebook 
felületeken tájékozódhat-
nak az érdeklődők.)
A polgármester felvezető-
jében elmondta, a rend-
kívüli fórum a tapolcai 
lakosság  egészségügyi és 
a mentális biztonságérze-
tének megerősítéséről szól. 
– Mi elsősorban Tapolcára 
koncentrálunk, számunk-
ra a város lakosságának 
biztonsága a legfontosabb. 
Nem szeretnénk,  ha min-
denféle álhírek, téves infor-
mációk miatt, hisztérikus 
állapotok alakulnának ki 
lakóhelyünkön. Azt kérem 
mindenkitől, hogy józan 
ésszel éljen, és saját szemé-
lyes higiéniájára mindenki 
határozottan figyeljen oda! 
A vírust az erős szervezetű 
emberek is hordozhatják és 
terjeszthetik. Azért hoztuk 
meg ezeket a döntéseket, 

mert nem akarjuk hogy 
mulasztásaink emberek 
életébe kerüljenek – hang-
súlyozta a polgármester, 
majd ismertette a városi 
intézkedéseket.
Elsődleges szempont, hogy 
a koronavírus legveszé-
lyeztetettebbjeit, a 70 éven 
felüli korosztályt és a kró-
nikus betegséggel küzdő-
ket megóvjuk, éppen ezért 
a közösségi érintkezés in-
tézményes színhelyeinek 
látgatását korlátozzuk. Be-
zárjuk az idősek nappali 
ellátását biztosító helyet, 
ugyanakkor a házi segít-
ségnyújtás fokozásával 
próbáljuk az ellátás így ke-
letkezett hiányát pótolni. 
Ehhez minden segítséget 
megad a város.
Személyes érintkezés ese-
tén tartsuk be a másfél mé-
teres védőtávolságot, hasz-
náljunk orr-száj maszkot, 
gumikesztyűt. Helyezzük 
előtérbe a kommunikációs 
felületeket, telefon, e-mail, 
sms-t stb.
Kérjük azokat a tapolcaia-
kat, akiknek a szomszédjá-
ban vélhetően idős, rászo-
ruló ember él, esetlegesen a 
helyi szociális rendszer lá-
tókörén kívül került, hogy 
jelezzék felénk. Az önkor-
mányzat – természetesen 
csak az érintett személy 
beleegyezésével- igyekszik 
segíteni őket, ha szükséges.
Dobó Zoltán arra kérte a 
helyi egyházakat, hogy 
10 napra függesszék fel a 
nyilvános miséket (erről 
az egyházak saját hatáskör-
ben döntenek) és ígéretet 

tett arra, hogy a Tapolcai 
Média internetes felületén 
biztosítja a helyi  istentisz-
teletek megtekintését a la-
kosságnak, hogy „senki ne 
maradhasson lelki táplálék 
nélkül”.
Tapolca város óvodája és 
bölcsődéjére vonatkozóan 
10 napra történő bezárás-
ról döntött a város, azzal a 
kiegészítéssel, hogy márci-
us 16-17-én még ügyeleti 
rendszerben történő mű-
ködést kérnek az intéz-
ményektől. Dobó Zoltán 
hozzátette, biztos benne, 
hogy “sok családban okoz 
nehézséget ez az intézke-
dés, de ennek a kellemet-
lenségnek az elviselésével 
életeket menthetünk meg, 
hogy elkerüljük az Olasz-
országban tapasztaltakat”.
Időlegesen megszűnik 
Tapolcán a hivatali ügy-
félfogadás is. A lakosság 
telefonon, a város inter-
netes elérhetőségein kom-
munikálhat az illetékes 
ügyintézővel, elektronikus 

levélváltással intézheti 
ügyeit, vagy beszélhet meg 
halaszthatatlan személyes 
ügyintézési időpontot.
A könyvtár és a múzeum 
összes szolgáltatása, már-
cius 16-tól 10 napra szü-
netel.
A városi rendezvénycsar-
nokban, illetve a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pontban a 100 fő alatti kis-
csoportos foglalkozásokat 
sem tartják meg- döntött 
a város.
A piac hagyományos mű-
ködését a héten felfüggesz-
tette a város. Az épületen 
belüli, élelmiszert árusító 
üzletek délután három 
óráig tarthatnak nyitva, 
összhangban a kormány 
intézkedéseivel.
Dobó Zoltán kérte: A vá-
rosi tulajdonban működő 
közétkeztetés egy munka-
csoport felállításával  az 
intézmények vezetőivel 
egyeztetve biztosítsa, hogy 
igény szerint, csomagolt 
formában lehetővé tegye a 

készételhez jutást a menza 
keretein kívül is. 24 órán 
belül átvevő pontokat je-
lölnek ki a célra.
Tölgyes Zsolt képviselő, a 
helyi polgárőrség vezetője 
elmondta, a polgárőrség 
személyi állománya kérésre 
segítséget nyújt bevásárlás-
ban, gyógyszerkiváltásban, 
postai ügyek intézésében.
A helyi járatú buszok köz-
lekedési rendjét átgondol-
ják és a megváltozott igé-
nyekhez igazítja a város. A 
járművek rendszeres fer-
tőtlenítése megoldott.
A válságkezelő megbeszé-
lésen felszólalt  Dr. Lang 
Zsuzsanna a kórház főigaz-
gatója is, aki elmondta, a 
fertőzés gyanúját mutató 
betegeket egy elkülönített 
rendelőben helyezik el, 
amely csak a védőfelszere-
léssel ellátott  orvosok és a 
mentősök számára megkö-
zelíthető. Ha a vírus gya-
núja felmerül,  a beteget a 
megfigyelést, illetve ellátást 
biztosító ajkai infektológiai 
osztályra szállítják át. Ez 
idáig egy esetben merült 
fel a koronavírus gyanúja, 
amely végül nem igazoló-
dott-hangzott el.  /tl/

Amit a rendkívüli járványmegelőző intézkedésekről tudni kell

Dobó Zoltán a város rendkívüli intézkedéseit ismerteti 
a képviselők és intézményvezetők részvételével Fotó:tvt

Sokan mondják, hogy az 
idő mindent megold, meg-
szépít. De én tudom, hogy 
vannak olyan emberek, tör-
ténések, amelyek, ha a le-
genda világába is kerülnek 
akkor is olyan valósak ma-
radnak, amilyenek akkor 
voltak, amikor köztünk él-
tek, amikor megtörténtek. 
Major József alakja és törté-
nete ezek közül a legendák 
közül való.
Most tőle búcsúzom... At-
tól a hajdan volt kertvárosi 
sráctól, akinek egész lénye 
csupa derű és mosoly volt.
„Juventus ventus - Az if-
júság forgószél”- tartja a 
latin mondás. Ha valaha 
ez igaz volt, akkor 1956 
októberében sokszorosan 
igazul szép volt itt, Tapol-
cán is. Lelkes, mindenre 

elszánt, tiszta szívű és lelkű 
fiatalok hittek abban, hogy 
a hatalom dermesztően 
félelmetes csendjét meg 
tudják törni. Az  akkor ne-
gyedikes gimnazista, a mi 
Jóskánk is azok közül való 
volt, akik fegyvert  fogtak a 
hitükért.   A forradalom  és 
szabadságharc -szovjet „se-
gítséggel” történő leverése 
után nemcsak a hitük, de 
a reményük is megmaradt. 
Nem adták le fegyverüket, 
mert reménykedtek abban, 
hogy tavasszal nemcsak a 
természet fog megújúlni, 
de a magyar lélek is...Ez 
a hite és reménye  lett a 
veszte több tapolcai fiatal-
nak, köztük Jóskának is. 
Elfogták és bíróság elé ke-
rült. Az ítélethirdetésre a 
18. születésnapján került 
sor. Az ítélet: 7 év börtön. 
Raboskodott Győrött, Má-
rianosztrán, Vácott és  Bu-
dapesten. A pesti rabszáma 
762576 volt. Két és fél év 

után szabadult. A lepedő-
vászonból készített zsákjá-
val, rajta a kitörölhetetlenül 
beleégett rabszámmal elin-
dult Tapolcára, hazafelé.
Mi, a kertvárosi barátok ki-
törő örömmel vártuk haza. 
A mi történelemkönyvünk 
az ő élete lett, rajta keresz-
tül velünk - és bennünk az 
a történelem élt, amelyről 
évtizedeken keresztül csak 
suttogva tudtak beszélni - 
ha mertek beszélni - a fel-
nőtt tapolcaiak.
Ha Jóska nem lett volna 
volna köztünk, a kertvá-
rosi gyerekekek között, 
velünk, akkor nagyon sok 
kérdésünk megválaszolat-
lan maradt volna a mai na-
pig...  Nagyon fáj az a  bizo-
nyosság is, hogy vele annak 
a  történelmünket alakító 
időnek egyik utolsó, hiteles 
tanúja  távozott közülünk.
Az üldözöttségen, a bör-
tönléten, a mellőzöttségen 
is átsütő élni akarása, pozi-

tív életszemlélete példaér-
tékű volt. Példa arra, hogy 
miként kell mind ezek el-
lenére, csak azért is ráta-
lálnunk arra az ösvényre, 
amely ahhoz az úthoz ve-
zet, ahol a boldogulásunk 
kulcsa vár ránk.
Ott, a börtönben a felnőtt 
tapolcai rabtársaitól any-
nyi életbölcsességet ta-
nult, hogy az kitartott éle-
te végéig. Megtanulta: a 
sors által kijelölt utunkon 
úgy kell végigmennünk, 
hogy mindig, minden kö-
rülmény között  az elénk 
tartott élettükrünkben a  
magunk szemébe tudjunk 
nézni. Hogy felismerjük: a 
legnagyobb erő a hitben és 
a szeretetben van. A legna-
gyobb kincsünk pedig nem 
más, mint- amit a Jóisten 
nekünk ajándékozott-, a 
családunk.
Fogyatkozunk mi, a kert-
városi srácok. Először a 
Kertész Gabi, majd a Fodor 

Laci  hagyott itt bennünket. 
Most pedig te váltál útra 
belőlünk, Jóska. 
Bevallom neked, miközben  
nehéz lélekkel kerestem a 
búcsú szavait, a barátoddal 
, a bátyámmal a mindenki 
Öcsijével együtt fütyültük 
el azt a füttyjelet, amely 
olyan sok-sok éve már nem 
hangzott fel. Öcsi szerint én 
ma is nagyon „lányosan” 
fütyülök. Lehet, hogy igaza 
van, de az biztos, ha több 
mint hatvan éve ez a fütty 
felhangzott a Kertvárosban, 
akkor a srácok elindultak 
a szabadságot jelentő Ha-
rasztra, hogy ott  együtt 
váltsák meg a világot.

Drága Jóska !
A kertvárosiak füttyjele kí-
sérjen végtelen utadon!
Uram! Vedd a karodba őt! 
Vigyázz rá!  Segítsd hazata-
lálni a csillagszámláló időt-
len időbe! 
/N. Horváth Erzsébet./

Major József 
emlékére

A rendkívüli intézkedési 
terv részleteit az elmúlt 
hét szombaton ismertette 
Tapolca város polgármes-
tere. A helyzet a kihirdetés 
óta változhatott, a cikk-
ben leírtak esetlegesen szi-
gorodhattak, módosultak,
 vagy egyéb intézkedések-
kel bővülhettek.
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Tapolcai asztaliteniszezők 
a megyei döntőben
Szépen szerepeltek a 
tapolcai általános isko-
lások az Asztalitenisz 
Diákolimpia Megyei 
Döntőjében, Balatonfü-
reden.

Korábban már beszámol-
tunk a két tapolcai kö-
zépiskola eredményeiről, 
azonban nem mehetünk 
el szó nélkül a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola diákjainak telje-
sítménye mellett sem. 

Szépen szerepeltek a me-
gyei döntőben. Az I-II. 
korcsoportban a fiúk ver-
senyében ezüstérmes a 

Nagy András, Morauszki 
Krisztofer, Bogdán Zoltán 
csapat. Egyéniben bronz-
érmes Nagy András Lász-
ló. A leányok között ezüst-
érmes Szánti Bibiána. A 
III-IV. korcsoportban a 
fiúk között Kolompár Ba-
lázs a nyolcadik helyen 
zárt. A Nagy Júlia, Tompos 
Annaliza és Kovács Viktó-
ria alkotta együttes az 5-7. 
helyen, míg a Kolompár 
Balázs, Morauszki Milán 
Krisztián, Szűcs Mátyás 

együttes a harmadik he-
lyen végzett. Az V-VI. 
korcsoportban bronzér-
mes Horváth János. /me/

Az I-II. korcsoportos leányok között ezüstérmes 
Szánti Bibiána                                   Fotó: Gyarmatiné

Szépen szerepeltek a ta-
polcai tanulók a Megyei, 
illetve Területi Tollaslab-
da Diákolimpián. Ren-
geteg érmet szereztek. 
Nyolcan továbbjutottak 
a végső fordulóba.

A Batsányi gimnázium, 
a Széchenyi középiskola, 
a Szigligeti Általános Is-
kola, valamint a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános 
Iskola székhely-, illetve 
tagintézményeinek színe-
iben versengtek a tanulók. 
Mindegyik fordulóból az 
1-4. helyezett jutott to-
vább. Január végén, Ta-
polcán, a Csermák csar-
nokban rendezték meg 
a megyei fordulót. A II. 
korcsoportban első Hor-
váth Bence, második Sza-
bó Zalán, negyedik Varró 
Sándor, míg leányok kö-
zött második Kovács Vi-
vien. A III. korcsoportban 
harmadik Horváth Dávid, 
negyedik Orbán Csanád, a 
leányok között első Bakler 
Zita. A VI. korcsoportban 
aranyérmes Székely Kíra, 
ezüstérmes Szántó Bálint, 
negyedik Pimper Kristóf. 

Az V. korcsoportban, ne-
meként külön értékelve 
első Pető Mónika és Hor-
váth János, második Tóth 
Tamás, harmadik Renner 
Nikolett és Füleki Tamás, 
negyedik Csizmadia Ni-
kolett és Borda Márk. 
Február elején, Pápán 
rendezték meg Vas- Vesz-
prém és Győr-Moson-
Sopron megye részvéte-
lével a területi fordulót. 
Itt is korcsoportonként, 
nemeként értékelték a 

tanulókat. Aranyérmes 
Horváth Bence, Bakler 
Zita, ezüstérmes Pető 
Mónika. A negyedik he-
lyen zárt Kovács Vivien, 
Horváth Dávid, Székely 
Kíra, Tóth Tamás és Ren-
ner Nikolett. Az ötödik 
helyen tartalék Orbán 
Csanád, Pimper Kristóf 
és Horváth János. Fel-
készítők: Gombkötő Ri-
chárd, Gyarmati Zoltán-
ná, Kassai Balázs, Orbán 
Péter és Süle Tamás. /me/

Nyolcan jutottak tovább az Országos 
Tollaslabda Diákolimpiára

Horváth Bence (balról a második) aranyérmes a 
területi döntőben is                              Fotó: Gyarmatiné

Fél éven belül másodszor-
ra választotta meg a Bu-
dapesti Honvéd SE Siklósi 
Gergely párbajtőrvívót a 
hónap sportolójának.

A tavaly nyári bravúros 
párbajtőr vb győzelmét 
követően kapta meg elő-
ször a BHSE Július Hónap 
Legjobb Sportolója címet a 
Tapolcáról indult tehetség. 
Fél éven belül másodszor-
ra is övé lett az elismerés: 

a Mestertanács döntése és 
a Facebook szavazás ered-
ményeinek összesítése után 
a heidenheimi férfi párbaj-
tőr-világkupán egyéniben 
és csapatban is aranyér-
mes, világbajnoki címvédő 
Siklósi Gergely érdemelte 
ki a Január Hónap Sporto-
lója címet. A győzelemért 
járó ajándékot ünnepélyes 
keretek között adta át neki 
Gergely István, az egyesü-
let ügyvezető elnöke. /me/

Siklósi ismét a legjobb

Év eleji szkander érmek
A 2020-as év első or-
szágos bajnokságát 
érmekkel zárta Szánti 
Imre és Németh Róbert 
szkander versenyző.

A január végén, Kecske-
méten megrendezett or-
szágos szkander bajnok-
ságon a tapolcai Imre, és 
környékbeli csapattársa, 
Németh Róbert is szépen 
szerepelt. Senior férfi 
95+ kg jobb kezes ver-
senyben Imre az ezüst, 
míg Róbert a bronzér-
met szerezte meg. Utób-
bi versenyző a kategória 
bal kezes megmérette-
tésén a dobogó legfelső 
fokára állhatott. Imre 

master férfi 90+kg-ban 
bal kézzel a bronzérmet 
nyerte el. Mindketten a 
Dóró Team versenyzői. 
Az egyesület hozta el 
egyébként a legtöbb ér-
met a versenyről. /me/

Imre (balra) és Róbert 
(jobbra)       Fotó: internet

Idén is megrendezték a 
Focifarsangot – meghí-
vásos teremlabdarúgó 
tornát a Csermák József 
Rendezvénycsarnokban. 
Szoros volt a küzdelem.

A csarnok munkatársai 
idén is februárban várták 
az egyazon szakmát űző, 
vagy munkahelyen dolgo-
zó helyieket egy barátságos 
labdarúgó tornára. Szoros 
volt a küzdelem a dobogós 
helyekért – a gólkülönbség 
döntött, a TÖFC javára. 
Egy góllal voltak jobbak 
a MÁV együttesénél, így 
ők állhattak a képzelet-
beli dobogó első fokára. 

Második a MÁV, harma-
dik a Hivatal, negyedik a 
Tanárok, ötödik a Rend-
őrség csapata. A legjobb 
játékosnak Szabó Márkot 
(Hivatal), míg a legjobb 

kapusnak Tóth P. Zoltánt 
választották. A gólkirá-
lyi címet hat góllal Szabó 
Zsolt érdemelte ki. Utóbbi 
két különdíjas a MÁV csa-
patának tagja. /me/

A TÖFC nyerte a Focifarsangot

Az aranyérmes TÖFC csapata   Fotó:  Csermák csarnok

Három tanuló képvisel-
te Tapolcát és iskoláját 
január végén, a Bala-
tonfűzfőn megrendezett 
Veszprém Megyei Úszó 
Diákolimpián.

A Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Kazinczy 
Ferenc Tagintézményt 
két lány képviselte, a II. 
korcsoportban. Németh 
Emília Anna 50 m mell-
úszásban és 50 m gyors-
úszásban egyaránt az 

ezüstérmet szerezte meg. 
Sipos Amanda előbbi ver-
senyszámban a hatodik, 
míg utóbbiban a nyolca-
dik helyen zárt. A megyei 
döntőre több osztálytár-
suk is elkísérte őket szur-
kolni. Az I. korcsoportos 
fiúk között a Nagybol-
dogasszony Római Kato-
likus Általános Iskola 1. 
osztályos tanulója, Vere-
bélyi Zalán 50 m gyors-
úszásban a harmadik, 
míg 50 m hátúszás ver-

senyszámban a negyedik 
helyen végzett. /me/

Úszóérmek a Diákolimpiáról

Németh Emília két ezüst-
érmet szerzett 
                           Fotó: KKSE
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2020. 03. 06.
Ekbauer Judit
Kühár István
2020. 03. 07.
Keszeg Réka

Tamás Gábor

Házasságkötés

Az egész család együtt 
énekelhette a magyar 
néphagyomány ismert 
és  népszerű gyermekda-
lait, játékos mondókáit 
az Ovimuzsika együttes-
sel szombaton délelőtt a 
TÁMK-ban. Az ismert 
zenetanárokból álló for-
máció műsora nemcsak 
szórakoztató, de a ki-
csik zenei fejlődését is 
jó irányba tereli-tudtuk 
meg.

A műsor az előadók szán-
déka szerint remek zenei, 
közösségi élmény nyújt 
az egész család számára, 
mellette pedig a gyerekek 
zenei érzékét, képessége-
it, ismereteit is fejleszti. 
Erről meggyőződtünk, az 
Ovimuzsika együttes tag-
jai, Tóth-Rompos Patrícia, 
Tóth Péter és Rábaközi 
Rita zenetanárok már az 
első percektől elvarázsol-

ták a kicsiket és szüleiket. 
A Tóth Péter által igé-
nyesen hangszerelt dalok 
gyönyörűen szóltak, a kis-
gyermekes családok pedig 
élvezték a kedves és barát-
ságos hangulatot árasztó 
műsort, amelyből az apró 
közönséggel történő já-
tékos kommunikáció és 
a  megszólaló hangszerek 
bemutatása sem maradt 

ki. Tóth-Rompos Patrícia 
lapunknak elmondta, a 
pályázati  támogatást élve-
ző, egyedülálló képesség-
fejlesztő ovimuzsika prog-
ramjukat szívesen elviszik 
az ország más intézmé-
nyeibe, rendezvényeire is, 
gyakorlatilag mindenho-
va, ahol igény mutatkozik 
műsorukra, hangszeres 
muzsikájukra. /tl/

Együtt énekeltek az Ovimuzsika 
együttessel

Gyerekeknek és szüleiknek egyaránt élményt nyújtott 
a zeneiskolai tanárokból álló együttes                  Fotó: tl

Szabó Richárd tapol-
cai látszerész mester  a 
közelmúltban úgy dön-
tött, hogy a szemüveg-
lencsék csiszolásakor 
felhasznált, műanyag 
mikroszemcsékkel szeny-
nyeződött  vizet  megtisz-
títja és újrahasznosítja. 
A vállalkozó ezért  sok 
százezer forint beruhá-
zással egy speciális szűrő 
berendezéssel bővítette 
gépi eszközeit.

Bár a koronavírus és a vele 
járó  járványügyi helyzet 
uralja manapság a közbe-
szédet és a médiát, attól 
még a környezetvédelem 

ügye a legfontosabb kér-
dések közé tartozik világ-
szerte. Ezen belül a vizek 
szennyezettsége, egyes 
helyeken az ivóvíz hiány, 

máshol a víz oktalan pa-
zarlásának jelensége gya-
kori, világméretű problé-
ma. Ezért is üdvözlendő a 
tapolcai vállalkozó szem-
lélete és hozzáállása, amely 
ugyan havonta csak né-
hány köbméter víz tisztítá-
sáról és újrahasznosításról 
szól, de mégis sokkal több 
annál. Említésre méltó ab-
ból a szempontból is, hogy 
egy nem kötelezően elő-
írt, lassan megtérülő be-
ruházást azért is érdemes 
megvalósítania valakinek, 
mert az környezetvédel-
mi szempontból hasznos, 
vagy mert  jóérzéssel jár a 
tudat, hogy többet tett az 

elvártnál. Szabó Richárd 
fejlesztését Dobó Zoltán 
polgármester is megtekin-
tette, dicsérve a példaérté-
kű beruházást. /tl/

Közeleg március 22-e, 
a víz világnapja - 
példaértékű beruházás 
egy helyi vállalkozótól

Szabó Richárd látszerész mester és a város polgármes-
tere, Dobó Zoltán a víztisztító mellett                                 Fotó:tl


