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Felszállhattunk
a magasba a
repülőegyesület
nyílt napján

4. oldal

Szentmise
és városi
ünnepség augusztus 20-án

2020. szeptember 04.

4. oldal

VI. ÉVFOLYAM

Bemutatkoztak
a TVSE
szakosztályai,
a sportágak

Óvatos becsengetés az iskolákban

A Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézményének aulájában a megszeppent, izgatott elsősök Bajner Imre
igazgatótól vehették át a „varázsceruzát”. A koronavírus járványveszély második hulláma a város iskoláinak tanévnyitó ünnepségeit, azok hagyományos rendjét, lefolyását sem hagyta érintetlenül...
Cikkünk Évnyitó a Bárdos Lajos Általános Iskolában címmel a 3. oldalon...

17. SZÁM

7. oldal

JEGYZET
A processzorok füsttel
működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább- szól a vicces
mondás ami a nevettetés szándékán túl arra is
rámutat, hogy bizony a
látvány, a látszat és a belőle levonható, gyakran
logikusnak tűnő következtetés bizony sok esetben sántít. Zsúfolt üzlet,
orr-száj maszkot viselő
emberek: a hanyag, a pedáns, az elegáns, az aggódó, a szabálykövető,
a flegma. Maszk, ahogy
előírják, egyszerre takarva a szájat és orrot, maszk
csak a száj előtt, az áll
alatt, a nyakon, vagy még
ott sem. Ilyenek vagyunk.
Hiszünk a hírek megalapozottságában, hiszünk
ítélőképességünk tévedhetetlenségében, vagy éppen abban, hogy mások
tévednek, vagy megint
mások szándékosan megtévesztenek bennünket.
Közben pedig a tömegkommunikációs információözön nap, mint nap
felszálló szellemi füstjéről
azt gondoljuk, hogy attól
működik, nélküle talán
nem is működne a világ.
/Töreky László/

A napelemes közvilágítás jó és gazdaságos
Napelemes kültéri lámpákat kaptak nemrégiben a Keszthelyi út
45-ös, 47-es társasházak
(a régi kollégiumi tömbházak udvara), illetve
a Kazinczy tér Y házai
előtti kőpark. Ez utóbbi
helyszínre három darab
esztétikus kandeláber
került a korábbi reflektorok helyett.
A város számos pontján a napelemes kandeláber jelenti a legjobb megoldást a közvilágítás hiányára Fotó: tl

A napelemes köztéri világítás nagy előnye, hogy
telepítési és fenntartási

költsége alacsony, nem
kell terveztetni, hálózatra
kapcsolni, illetve akkor
működik és olyan erősségű fénnyel, amely az
adott pillanatban szükséges. A város számos
pontján ezzel a technikával igyekszik a helyi
közösségek ilyen irányú
és jogosan megfogalmazott igényét kielégíteni
a város önkormányzata.
Korábban a Dobó lakótelepen telepítettek hasonló
elven működő lámpákat

és azokkal is jók voltak a
tapasztalatok. A Kazinczy tér kőparkját, illetve
a társasházak közvetlen
környezetét érintő infrastrukturális fejlesztés
régi óhaja volt az érintett
lakóközösségeknek.
A
fejlesztések további helyszíneken folytatódhatnak
a jövőben rendelkezésre
álló anyagi lehetőségek
függvényében – tudtuk
meg Tölgyes Zsolt és Buzás Gyula önkormányzati
képviselőktől. /tl/
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Biztonságosabb
gyalogátkelők
Rendkívüli
nyilvános
ülést, majd egy napirendi
pont esetében zárt ülést
tartott a minap Tapolca
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Korábban az illetékes bizottságok, majd a testület
tagjai is egyhangúlag támogatták az előterjesztéseket.
A képviselők visszaállították a közterület-használati
díjat, amelyet még a járványveszély időszakában
függesztett fel a város a
helyi vállalkozók támogatása céljából. (2020. április

velő “ledes” technológiát.
A tervek szerint minden
évben egy újabb zebrát
korszerűsítenének ezen a
módon, a telepítést 1 millió
397 ezer forint önrésszel támogatja az önkormányzat.
A napirendi pontok között
szerepelt a város rendezési tervének módosítása,
amelyet egy 10 milliárd
forintos napelem park jövőbeli létesítése érdekében
szavazott meg a testület.
Döntöttek négy laktanyai
ingatlan eladásra történő
kijelöléséről és a haditechnikai parkban lévő, kiállítási tárgyként funkcionáló

Teljes egyetértésben születtek meg a döntések Fotó: tl
8. napjától 2020. augusztus
31. napjáig az igénybevevőknek nem kellett közterület-használati díjat fizetniük.)
A SafeCross intelligens gyalogátkelőhely, azaz „okoszebra rendszer” kiépítése

Visszaállították
a korábban
a járvány miatt
felfüggeszett közterület-használati
díjakat
a Tapolca, Juhász Gyula
utca és Bem utca kereszteződésében lévő gyalogos
átkelőhelynél valósulhat
meg hamarosan. A beruházás teljes költsége bruttó
2.794.000 forint lesz. Dobó
Zoltán polgármester szerint, legalább további húsz
tapolcai helyszínre érdemes
lenne telepíteni a gyalogos
közlekedés biztonságát nö-

haditechnikai eszközök városi tulajdonba vételéről is.
Egybehangzó támogatást
kapott a 2021-2035 közötti
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási
tervrészének támogatása is.
Az abban leírt 2021. évre
vonatkozó munkálatokat a
DRV Zrt-től megrendelte
a város a DRV által fizetett
használati díjak terhére.
Minden jelenlévő képviselő támogatta a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum alapító okiratának több ponton történő módosítását,
amelyet részben egy raktár
céljára szolgáló telephely
megszüntetése, részben a
foglalkoztatottak jogállásának törvényi változása indokolt. Később zárt ülésen
tárgyaltak az önkormányzati képviselők egy Arany
János
Tehetséggondozó
Programban résztvevő pályázó támogatásáról szóló
előterjesztést. /tl/

Elkobozták a támadó kutyát
Az Assisi Szent Ferenc
Alapítvány állatmenhelyével, illetve a rendőrséggel történt előzetes
hivatali és polgármesteri
egyeztetéseket követően elkobozták, illetve a
menhelyre szállították
azt a staffordshire jellegű
keverék kutyát,
amely megölt egy pórázon vezetett kistestű ebet
a Batsányi János utcai
állatorvosi rendelő előtt.
A közelmúltban történt
eset már csak azért is
szörnyű, mert a szerencsétlenül járt kiskutyát
egy három és fél éves kisfiú és nagymamája vezette, egyes vélemények szerint, akár még nagyobb
baj is történhetett volna.

Amint megtudtuk, a most
elkobzott kutya korábban
póráz nélkül csatangolt és
támadt rá a nálánál sokkal gyengébb, kistermetű
ebre. Az egyenlőtlen küzdelem során a kiskutya
elpusztult. A fajtársával
szemben agresszívan viselkedő négylábút akkor
Dr. Ásványi Tamás állatorvos tette ártalmatlanná, aki arról is megbizonyosodott, hogy az erős
testalkatú eb nincs oltva

és chippel sem rendelkezik. A mai napon Dobó
Zoltán polgármester, a
rendőrség, a helyi polgárőrség és a polgármesteri
hivatal illetékesei, munkatársai a kutya gazdájától
elkobozták, majd Ulrike
Vollner a menhely vezetője a tapolcai állatmenhelyre szállította az állatot.
A tulajdonjogát elismerő kutyatartó egyébként
mindvégig együttműködő
volt, elismerte, hogy hibázott, de visszautasította
azokat a vélekedéseket,
hogy kutyája akár emberre is támadhatott volna,
szerinte ugyanis az korábban barátságos volt az
emberekkel. Hogy valóban így van-e, az hamarosan kiderülhet az Assisi
Szent Ferenc Alapítvány
állatmenhelyén, ahol hatósági állatorvosi vizsgálat és szakszerű felügyelet
mellett, alapos megfigyelés után döntenek a kutya
további sorsáról. A gazdára viszont több tízezer
forintnyi
pénzbírságot
vethetnek ki az ügyben
számára felróható, háziállatok tartására vonatkozó
rendeletek
megsértése,
illetve egyéb anyagi károkozás miatt. /tl/

Tisztújítás, névváltoztatás
az MSZP helyi szervezeténél
Új elnökséget választottak
a helyi szocialisták és az
alapszervezet neve is megváltozott. A névváltozás, a
megújult elnökség egyben
erőteljesebb helyi politizálást is jelent a jövőben
az MSZP-nél, árulta el lapunknak Árvai Gábor elnök, aki továbbra is élvezi
a tagság bizalmát.
Az MSZP Tapolca és Környéke szervezete mostantól
MSZP Veszprém Megyei
Területi Szövetség Tapolcai Szervezete nevet viseli.
A régi-új elnök Árvai Gábor mellett, Kolosi Emőke,
Takács Péter, Balázsné Kiss
Éva és Buzás Gyula elnökségi tagokkal folytatja a
munkát a párt. A női tagozat elnökének Bocz Sándornét, a helyi MSZP nyugdíjas
tagozata elnökének pedig

Kalmár Lajost választották
az elmúlt héten lezajlott
közgyűlésen. Kalmár Lajos
– mint megtudtuk- azóta
az MSZP Veszprém Megyei
Szervezet Nyugdíjas Tagozatának elnöke lett. Árvai
Gábor lapunknak elmondta, céljuk, hogy a korábbinál markánsabb, a párt
politikáját, céljait, a város
jövőjéről alkotott elképzeléseiket helyben erőteljesebben érvényesítő politizálással nyerjék meg a helyi
baloldali érzelmű szavazókat. Az elnök bízik benne,
hogy a megyei, majd később az országos tisztújítások után, az MSZP szekerét
a jelenlegi nehéz helyzetből
ki lehet mozdítani és a folyamatban lévő baloldali
megújulás, átstrukturálódás helyben is lökést adhat
pártjuknak. /tl/
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Kültéri fitnesz eszközök az egészség Tanévnyitó a Bárdos
és az integráció szolgálatában
Lajos Általános Iskolában
Egy sikeresen elnyert
TOP-os pályázatnak köszönhetően, időjárásálló,
minőségi fitnesz eszközök
segítségével
edzhetnek
mostantól a Déli Városkapu környékén élők. Sikos
Rita, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójának tájékoztatása szerint, az egyéni
és közösségben végzett
testedzésre alkalmas eszközparkot Tapolca Város
Önkormányzata
TOP5.2.1-15-VE1-2016-00002
azonosítószámú, „A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása”
című projektje keretében
telepítették a helyszínre a
közelmúltban.
A projekt megvalósításának időszaka alatt szerzett tapasztalatok alapján,
a Déli Városkapu Parkba,
illetve a konténeriroda
környékére, a célcsoport
szegregátum
közvetlen
közelébe helyezték ki az
eszközöket.
Reményeik

Az eszközök a mozgásigény kielégítését szolgálják F: SZEFI
szerint, azok hozzájárulnak a projektkiírás egyik fő
célkitűzésének teljesítéséhez, az egyéni és közösségi
szintű társadalmi integráció megvalósulásához, a
csoportközi feszültségek
további
enyhüléséhez.
Hangsúlyozzák, általa a
hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei is javulnak, hiszen a testedzés ma
már sokak számára életformává vált, a tevékenység
közben pedig a használók
egyúttal közösségi életet is
élhetnek. A sport az egész-

ség záloga, és sokan csak
azért nem kezdik el, mert
nem tudnak nagy összegeket költeni sportszerekre
és fitneszbérletre. A SZEFI
munkatársai szerint, jó lehetőséget teremtenek az
eszközök a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a mozgásigény kielégítését szolgálják, segítenek a tudatosabb
életmód
kialakításában.
Remélik, a jövőben a Déli
Városkapu Park ideális lesz
a családok találkozására,
illetve közös tevékenységek
szervezésére is. /tl/

...Folytatás a címlapról...
A reggeli szemerkélő eső
a falak közé szorította a
tanulókat, tanárokat, volt
ahol a kis elsősök szülei
sem léphettek be az intézménybe, máshol, például
a Batsányi János Gimnáziumban, az iskolarádió
hangszóróin szólaltak meg
az évnyitó ünnepi hangjai.
A helyi általános és középiskolák mindegyike tehát
igyekezett saját adottságai
és lehetőségei függvényében a lehető legbiztonságosabbá tenni a tanév első
napját. A Bárdos iskolában
Bajner Imre igazgató köszöntötte a tanulókat. Az
intézményvezető gratulált
az elmúlt tanévben végzett munkájukhoz (idén a
hagyományos tanévzárók
elmaradása miatt erre nem
kerülhetett sor) és elmondta, ahogy az előző tanév
vége, úgy az idei tanév is eltér a hagyományostól. - Bízom abban, hogy mindenkinek sikerült kipihennie
az előző év fáradalmait és

újult erővel, tele tudásvág�gyal vág neki a tanévnek.
Elsőseink az elmúlt héten
a gólyatáborban már megismerkedtek az iskolával,
a tanító nénikkel. Bízom
benne, hogy számukra hamarosan egy új és izgalmas
világ nyílik ki. - Szeretném,
ha ez a felfedezés, ez a csoda egy életen át elkísérne
benneteket. Nézzetek előre, bízzatok magatokban,
hiszen már a Bárdos iskola
diákjai vagytok!- biztatta
az elsősöket az igazgató,
aki a szülőknek a bizalmat
köszönte meg, az intézmény diákságának pedig
azt üzente, hogy tanuljanak
jól, tegyenek eleget kötelességeiknek, tegyék mindezt
önmagukért, jövőjükért.
Bajner Imre végül azzal a
gondolattal, kívánsággal
zárta évnyitó beszédét,
hogy reméli, előbb-utóbb
minden tanuló belátja
majd, hogy tanulás nélkül
nem lehet tudáshoz jutni
és tudás nélkül nem lehet
az életben boldogulni. /tl/

Romlott-e a nyelv a koronavírus alatt/miatt?

Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, Tapolca szülötte és lakója. A Batsányi
János Gimnáziumban
érettségizett, ahova magyartanárként is vis�szatért diplomaszerzése
után, jelenleg a Pannon
Egyetem egyetemi docense.
PhD-fokozatát
az ELTE-n szerezte
100% summa cum laude eredménnyel. Számos
szakdolgozat és doktori
disszertáció konzulense
magyar és angol nyelven, több mint félszáz
tudományos publikáció
szerzője, hazai és nemzetközi
konferenciák
rendszeres
előadója,
nyelvi ismeretterjesztő
műsorok felkért szakértője

A COVID-19 okozta világjárvány nemcsak a
gazdaság és a társadalmi kapcsolatok szintjén
éreztette hatását, hanem
– miként az élet szinte
minden más területén
– a nyelvhasználaton is.
Mindennapjaink gyakran használt kifejezése lett a már korábban
is létező világjárvány,
pandémia, koronavírus,
igazolt fertőzött, operatív törzs, karantén, kijárási korlátozás, tilos,
maszk, távoktatás, távmunka, home office, illetve homofisz (szó szerint:
’otthoni iroda’), zoomol
vagy teamsezik (az online
értekezlethez
használt
program nevétől függően), társadalmi távolságtartás, maradj otthon és
társaik, amelyek sajátos
jelentéssel is bővültek,
vagy éppen hangulatuk
módosult: egészen más
jut eszünkbe róluk 2020
szeptemberében, mint
egy évvel korábban.
Emellett számos új szó
és kifejezés is felbukkant
a kialakult helyzetre reagálva. Születtek olyan,
hivatalos(abb) környezetben használt újdonságok,
mint a karanténszínház,

a karanténkoncert, a vírusnapló vagy a digitális
átállás, és számos, a bizalmas nyelvhasználatba
tartozó, szleng jellegű szó
és kifejezés is, általában
humoros szándékkal. Ezek
stílusa nagyrészt ironikus
vagy gúnyos, funkciójuk
pedig – mint a szlengnek
általában – a helyzet komolyságának csökkentése, akár elbagatellizálása,
egyfajta lélektani gyógyír
a problémákra. Így került be a magyar nyelvhasználatba a kovidinka,
a karanténszakáll és az
aperitif törzs is. A különféle típusú példák sora
természetesen
hosszan
folytatható volna, ám a
cikknek nem célja e szavak listázása, sem definiálásuk (erről már az „első
hullám” idején megjelent
egy karanténszótár). Vajon rosszabb lett-e a nyelv
attól, hogy egy újabb adag
idegen eredetű szakszó
árasztotta el? Ártott-e a
túl sok karantén- előtagú
összetétel, vagy az olyan
„szószörnyetegek”, mint
az elgyőrfipalisodik? Vagy
éppen fejlődést jelent a sok
újdonság? A válasz mindegyik kérdésre ugyanaz:
nem. Mégpedig azért,
mert a nyelvek nem rom-

lanak, sem nem fejlődnek
új szavak, kifejezések megjelenésétől, de kiszorulásától sem. Nem negatív és
nem is pozitív egy nyelv
működésére nézve, ha egy
nyelvi elem grammatikai
funkciója, illetve jelentése
módosul, miként az sem,
ha évszázadok múlásával
kevesebb igeidőt használ
például. Ha van is személyes véleményünk ezekről, tudományosan nézve
és ebben a kontextusban
nem releváns a „romlás”
és a „fejlődés”. A változandóság az élő nyelvek
természetes tulajdonsága:
reakció az azokat éltető
emberek, emberi közösségek és a világ változásaira.
2020 márciusától számos,
korábban máshol folytatott tevékenység az otthon
falai közé szorult, a bevásárlási lista megbeszélésekor alapvető élelmiszerek,
háztartási kellékek nevei
kerültek a középpontba,
és adekvát kérdéssé vált,
ki hogyan nevezte el a kovászát. A sajátos helyzet a
szóhasználaton is éreztette
a hatását, akár gyakoriságukat, akár tartalmukat,
hangulatukat tekintve, hivatalosabb és humorosabb
stílusban egyaránt. Feltehetően lesznek közü-

lük olyanok, amelyek – a
megnevezett jelenséggel,
tevékenységgel stb. együtt
– a későbbiekben is megmaradnak, és olyanok is,
amelyek a világjárvány
visszaszorulásával
maguk is archaizálódnak, és
csupán a korabeli szövegek emlékeztetnek majd a
létezésükre. A nyelvben
tehát az jelenik meg, és az
marad meg, amire beszélőinek különféle okoknál
fogva igényük és szükségük van: használat híján
kiveszik belőle. Emellett
az újdonságok a nyelv
szabályrendszeréhez
is
igazodnak. Így tehát nyakatekertnek tűnhet bár az
elgyőrfipalisodik, ami az
otthon maradásra buzdító viselkedést jelöli, ám a
szóalkotás egy jól bevált
módszert követ: amikor
a névviselő fogalommá,
így neve köznévvé válik.
Szintén valós személyek
nevéből született például a
megröntgenez, a morzézik
vagy a pasztőröz, ám ezek
használata ma már nem
zavarja nyelvérzékünket.
Bízzunk benne, hogy a
szóvivő nevéből született
neologizmusnak azonban
nem lesz ideje gyökeret
verni a magyar nyelvben.
Dr. Parapatics Andrea
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Együvé tartozásunkat hirdeti augusztus 20-a
Bátorság és hit. E két
szóval jellemezte Csonka Nándor plébános
Szent István király életművének üzenetét a Tapolcai Nagyboldogas�szony Római Katolikus
templom melletti gesztenyefás ligetben tartott
augusztus 20-i szentmisén, melyet nemzeti ünnepünk hivatalos városi
eseményei, kenyérszentelés és szeretetvendégség követett a helyszínen.
Az államalapításunk év-

fordulóján szervezett városi események, megemlékezések már a reggeli
órákban elkezdődtek, a
Fő téren a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar adott
műsort, majd a Templom-dombon, a Szent
István szobornál – a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület katonai hagyományőrzőinek
közreműködésével – a
város nevében Dobó Zoltán polgármester és dr.
Iker Viktória jegyző helyezett el koszorút első
nagy királyunk szobrá-

Koszorúzás katonai tiszteletadással a Szent István szobornál. Közreműködött a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
és a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
Fotó: tl

nál. – Magyarország fő
védőszentjének öröksége
egy modern ember életműve. Szent királyunk
nem egy múltban élő,
de mindenkor jelenlévő,
mindannyiunkat megszólító örökséget hagyott
ránk: bátorságot és hitetfogalmazott Szent Istvánról a délután négy órakor kezdődő szentmisén
Csonka Nándor plébános.
A közel egy órás egyházi szertartást a hivatalos
állami ünnep eseményei
követték. Dobó Zoltán
polgármester beszédében
arra hívta fel a figyelmet,
hogy Szent István és a
magyarság rendkívül súlyos árat fizetett a megmaradásért, de az eltelt
több mint ezer év igazolta
az államalapító királyt.–
Augusztus 20-át most
kétféle módon ünnepeljük. Ünnepeljük egyszer
az
államalapításunkat,
mint egy állami, világi
ünnepet és megemlékezünk egy szentről, egy
szent királyról, aki életével, munkásságával nem
csak nemzetünk létében,
de a magyarság hitében
is nyomot hagyott. Kell-e,
szabad-e ezt a két értéket

A megszentelt kenyeret a Batsányi Táncegyüttes ifjú
táncosai kínálták a jelenlévőknek
Fotó: lfz
különválasztanunk, érdemes ezeken vitatkoznunk? – tette fel a kérdést
a város polgármestere.
Dobó Zoltán a nemzeti
ünnepre megújult gesztenyefás ligetről is az együvé tartozást hangsúlyozva
ejtett szót. – Látjuk, hogy
most e tér valamelyest
visszakapta azt a funkcióját, amelyet őseink
szántak neki. Vajon azok
az emberek, akik ezen a
téren dolgoztak az elmúlt
két hétben, azok katolikusok, reformátusok, jobboldaliak, vagy baloldaliak
voltak, melyik csapatnak
szurkoltak? Van-e egyál-

talán a felsoroltaknak jelentősége? Kijelenthetem,
hogy nincs! Ezt a teret
tapolcaiak hozták létre a
tapolcaiaknak azért, hogy
mindenki hitet tehessen
a mai napon származása
és a helyi közösség mellett
- mondta a polgármester.
Az új kenyér ünnepe a
Batsányi
Táncegyüttes
ifjú és felnőtt táncosainak
“kenyérátadó
bevonulásával”, élményszámba
menő
produkciójával,
a kenyér több felekezet
általi megszentelésével
folytatódott, majd szeretetvacsorával zárult a
helyszínen. /tl/

Várakozásokat felülmúló
nagyszámú érdeklődő jelent meg a Kincsesgödör
barlang bejáratánál szombaton, ahol lehetőség nyílt
megcsodálni a természet
alkotta földalatti üregeket,
járatokat, termeket.

állandó hőmérsékletű barlangba, egy tizenkét méter
hosszú létrán lehet lejutni.
A kutatócsoport tapasztalt tagjai minden kérdésre
készségesen
válaszoltak,
miközben megmutatták a
járatokat. Meséltek a barlang történetéről, nevének
eredetéről, érdekességeiről.
A kicsiknek és nagyoknak
egyaránt érdekfeszítő túrát kőzet-, denevérkutatás
kiállítással, kötéltechnikai
bemutatóval, geológiai mérőeszközök, barlangi felszerelések bemutatójával
színesítették. /írás, fotó hg/

Nagy érdeklődés mellett zajlott Barlangjaink világa
a repülő egyesület nyílt napja
Első alkalommal tartott
nyílt napot és tagtoborzót a Tapolcai Repülő
Egyesület Vitorlázórepülő Szakosztálya augusztus 15-én.

A repülés szerelmeseit
az R–26SU Góbé 82, az
SZD-9 1E Bocian oktató vitorlázórepülő, az SF
25C-Falke motoros vitorlázó repülő és kettő kétszemélyes motoros sárkányrepülő várta. Néhány
ezer forintnyi megváltott
jegy ellenértékeként nem
mindennapi látvány tárult
a vállalkozókedvű repülni
vágyók szeme elé, hiszen
a kissé borongós, felhős
időben még szebb képet
festett a magasból a gyönyörű Tapolcai-medence. Az egyesület elnöke,
Mátrai György elmondta,
hatalmas öröm számukra,
hogy hét év kihagyás után
tavaly augusztusban újra
birtokba vehették a repteret. – Városunkban a
repülésnek komoly múltja
van, továbbá a nyílt nap illetve az elmúlt egy év is azt
mutatta, hogy van jelene

A Plecotus Barlangkutató
Csoport nyílt napján közel háromszázan döntöttek
úgy, hogy leereszkednek
a mélybe és megismerik a
tapolcai barlangrendszer
titkait, a helyi kutató barlangászok munkáját. A viszonylag magas, 17 fokos
György Annamária tapolcai barátai meghívására érkezett Budapestről, hogy a magasból is láthassa a csodálatos balatoni tájat a tanúhegyekkel
Fotó: mt
és jövője is. Az egyesület
az első évben megduplázta tagjainak számát. Minden segítséget megadva
támogatják az újoncokat,
képzéseket tartanak, akik
a tanfolyam elvégzését
követően egyedül is a
magasba emelkedhetnek.
Puskás Ákos alpolgármester miután landolt a
Bocian vitorlázórepülővel
azt nyilatkozta lapunknak, hogy a város a terü-

let használatának jogával
támogatja az egyesület
munkáját, hiszen a későbbiekben
szeretnék,
ha repülős táborokat is
szervezhetnének, ezzel is
bővítve a turisztikai attrakciók sorát. A repülő
egyesület nyílt napján a
repülés mellett lehetőség
nyílt lovagolni, tankozni,
a kicsik pedig kipróbálhatták a minitankot istudtuk meg. /hg/

Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mi van a felszín alatt
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Új helyszínen zajlott az idei pörköltfőző verseny
Családi nap lett az ünnepi napokból, de az élmény, a programok, a jókedv a régi maradt
A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét korábban
megszokott több napos
programjai helyett, idén
egy szerényebb tartalommal bíró, de nem kevésbé
szórakoztató Családi napot szerveztek a Tapolca
Kft. munkatársai. Ahogy
a sorrendben 22. Tapolcai Pörköltfőző Versenyt
nem hagyták ki a szervezők, úgy, egy napba sűrítve, a sport, a szórakoztató
kulturális események, sőt
az ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálat sem hiányozhatott az augusztus
22-i programok közül. Az
árnyas, kellemes helyszín
pedig minden résztvevőnek elnyerte a tetszését.
A pörköltfőző versenyről,
mint Tapolca város egyik
legnépszerűbb közösségi
eseményéről idén sem kellett lemaradnunk, 18 csapat jelentkezett és gyújtott
alá a bográcsoknak, hogy

elkészítse a szerinte tökéletes pörköltet. Volt aki
gázon, vagy füstösebben,
inkább szabadtűzön készítette a kedvelt hazai ételt. A
legnépszerűbb alapanyag
idén is a sertéshús volt, de
négyen – négyen marhából
és vadból valósították meg
a jó pörköltről alkotott elképzeléseiket. A szervezők
részéről pedig egész biztosan a gasztronómiai verseny helyszínének megválasztása volt a legnagyobb
dobás. Szinte mindenki
egyetértett abban, hogy a
városi sporttelep árnyas
fái alatt minden korábbi
helyszínnél kellemesebb
létezni a tikkasztó napsütésben. A résztvevőket reggel kilenc óra után Dobó
Zoltán polgármester köszöntötte, majd elindult a
verseny. Főzött az Egységben Tapolczáért Egyesület,
a Nőklub, a Borklub, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Tapolcai Finn

A tapolcai méhészek is alágyújtottak a bográcsnak. Ők
rendszeres résztvevői a hagyományos programnak Fotó: tl

A fák árnyékában a korábbi helyszíneknél kedvezőbb körülmények között főzhették
meg a baráti társaságok és különböző civil szervezetek a pörkölteket
Fotó: tl
Barátok Köre Egyesület, a
vendég Paloznaki Borklub

és a Zalaszántói Borbarátok, a Mozgássérültek
Egyesületének
Tapolcai
Csoportja, a Tapolcai Méhész Egyesület, a MÁV Zrt.
csapat, a Tapolcai Média,
a Tanúhegyek Egyesülete
és a vidám fantázianévvel
indulók, Hős6os csapat, a
Socók, a Zamatőrök, Az
életünk második pörköltje,

a Ravasz ízek Soós módra
és a Csak csajok csapata.
A néhány óra alatt elkészült ételeket zsűri bírálta, kóstolta és pontozta,
majd természetesen több
kategóriában díjazta is.
Legtöbben, összesen 10
csapat, sertéspörkölt kategóriában indult, itt nagyon magas pontszámmal
a Német Nemzetiségi Ön-

a második, az Életünk második pörköltje csapat pedig a harmadik lett. Vadban a Paloznak Borklub
vitte el a pálmát az Egységben Tapolczáért Egyesület és a harmadik helyet
kiérdemlő Ravasz ízek
Soós módra csapat előtt.
A legnagyobb elért pontszám alapján a pörköltfőző
verseny abszolút győztese,

A verseny abszolút győztese a Német Nemzetiségi Önkormányzat lett. A vándorserleget a csapat nevében
Molnárné Resch Myrtill vette át Dobó Zoltántól Fotó: tl
kormányzat pörköltje lett
a legkiválóbb, őket a helyi
Nőklub és a Zalaszántói
Borbarátok csapat követte
a második, illetve a harmadik helyen. Marhapörkölt kategóriában a MÁV
csapat nyert, a Csak csajok

egyben a vándorserleg idei
büszke tulajdonosa a Német Nemzetiségi Önkormányzat lett, különdíjat
a Zamatőrök és a Hős6os
csapat vehetett át a zsűri
tagjaitól és Dobó Zoltán
polgármestertől. /tl/

6

TAP

KULTÚRA

LCAI ÚJSÁG

2020. szeptember 04.

Betűkből fonta gyöngysorait

Automobilok a múltból
Tizenharmadik
alkalommal rajtolt el a Balaton Classic elnevezésű
Oldtimer
autóverseny,
mely a nyár utolsó szombatján Tapolcára is ellátogatott.

Tapolcán megelevenedtek a régi autóskártyák
képei
Fotó: hg
Veszprémből 120 autócsoda indult útjára, hogy

elkápráztassák az vasmasinák szerelmeseit. A több
megállóval és furfangos
feladatokkal tűzdelt utazás egyik állomása a Hotel Pelion szálló parkolója
volt, ahol lehetőség nyílt
megcsodálni a különleges járműveket. Mivel a
verseny közúton zajlott,
ezért a KRESZ szabályait
maradéktalanul be kellett
tartani, annak megsértése
a versenyből való kizárást
vonta maga után. Az egyes
szakaszokat
(etapokat)
meghatározott idő alatt
kellett teljesíteni a csapatoknak itiner segítségével.
A tapolcai ebédet követően
a mezőny a balatonfüredi
cél felé vette az irányt. /hg/

A koronavírus okozta
kulturális kényszerpihenő miatt korábban elmaradt a Gyöngysorok
című könyv bemutatója
is. Az közelmúltban viszont Dr. Görcsös Mihályné dr. Takáts Gizella
idén megjelent művét
a tapolcai városi moziban ismerhették meg a
köztiszteletnek örvendő nyugdíjas pedagógus, szerző szépirodalmi
munkáinak kedvelői. Az
íróval Kovács Melinda,
a városi televízió főszerkesztője
beszélgetett
legújabb, magánkiadásban megjelent könyvéről, korábbi és tervezett
munkáiról, illetve lelki,
szellemi értékekben is
rendkívül gazdag szakmai és magánéletéről
kérdezte őt.

Mosonmagyaróvári tanítványai egy 50 éves
érettségi találkozó alkalmával megrendeltek számára egy gyöngyvirágos
bögrét, évtizedek múltán
is emlékezve kedves tanáruk kedvenc virágára.
Hálából Gizi néni az eredetileg Fűzfasípok, orgonasípok címmel készülő
művét, (utalva azért a
gyöngyfűzésre emlékeztetető soraira is), Gyöngysorokra változtatta és a
festőként is tehetséges
Horváth Róbert szobrászművészt kérte meg, hogy
címlapra kerülő alkotásával járuljon hozzá egy
küllemében is szép könyv

Dr. Görcsös Mihályné dr. Takáts Gizellával Kovács
Melinda beszélgetett a városi moziban
Fotó: tl
megszületéséhez. Bármilyen alkotás legigényesebb része a szerkesztés,
hiszen a gyűjtés, ahogy a
méhecske gyűjti a mézet,
valójában játékos feladat –
árulta el a pedagógus, író
a szép számmal jelenlévő
közönségének. Dr. Görcsös Mihályné dr. Takáts
Gizella szerint, az ember élményeket gyűjt, de
amikor azokat rendszerbe
kell foglalni, akkor az már
egy nehezebb, fejfájdítóbb feladat. A Gyöngysorok egyfajta összegző
mű, amelyben a szerző
több korábbi kötetéből
válogatva (Nem kanonizált szentek, Két kereszt,
nyolc csillag, Kamatos
kamataim, Gyermekszáj),
azokat rendszerezve, kiegészítve foglalja össze a
“munkában, dalban eltöltött kegyelemteljes éveket”. A kötet első felében
1943-tól, napjainkig készült versek sorakoznak, a
könyv második részében
viszont gazdag műfaji kavalkád; leírások, elbeszé-

lések, kritikai írások, műelemzések, műfordítások
kaptak helyet. A könyvbemutató atmoszféráját
Gizi néni személyisége,
világlátása,
gondolatai
formálták különlegessé.
A
hangulati aláfestésként, hangszórón keresztül megszólaló dalok, a
múltba,
gyermekkorba
visszarévedő énekek, az

Sokan kedvelik a városban
Gizi nénit és írásait Fotó:tl
író világlátása, tradicionális értékek tiszteletéről
tanúskodó történetei, felolvasásai, a vetített archív
képek tették a közönség
számára semmihez nem
foghatóvá, egyedi élmén�nyé a könyvbemutatót. /tl/

Ildikó nemcsak tolvajt fog, de szép verseket is ír…
Cseh Ildikó hölgy létére egy igazán férfias
szakmában jeleskedik,
immár másfél évtizede
eredményes, megbecsült
áruházi biztonsági őr
Tapolcán. Munkatársai
azonban nem csak kiváló szakemberként ismerik, hanem verseinek,
írásainak is nagy rajongói. Nemrégiben a Kárpát-medencei Újságírók
Egyesületének irodalmi
honlapja a hónap költőjének választotta Ildikót, majd elimerésül
egy nyomtatott kötetben
megjelentette beküldött
költeményeit.

szem és egy emberi viselkedést kutató pszichológus egyszemélyben. (Talán
e három tevékenységhez
szükséges tulajdonságok
nem is állnak olyan messze
egymástól.)– Állok az áruházban és figyelem azokat

Ildikó szerény, az önreklámozás messze áll a személyiségétől, lélekben inkább
egy mélyérzésű költő, szeretett hivatásában viszont
sokkal inkább egy éber őr-

Cseh Ildikó

Fotó: archív

a dolgokat, eseményeket,
amelyek körülöttem zajlanak, fejben szórakoztatom
magam. Látok magam

előtt egy képet, jön vele
egy érzés, egy benyomás.
Vizuális típus vagyok, kell
egy látvány ahhoz, hogy
vele megérkezzen egy
verssor is, amit gyakran
már ott a helyszínen az
okostelefonba bejegyzek.
Minden témában írok, például elég, ha meglátok egy
idős embert, egy kisöreget
akinek bot van a kezében,
de egy fűzfakosár látványa
is megihletett már – árulja
el Ildikó, aki elsősorban a
szabad verseket kedveli, de
mostanában már gyakorolja a kötött versformákat, többek között Shakespeare- szonettet is ír. És ha
azt hinnénk, hogy egyéb
írói műfajoknak már nincs
helye a biztonsági őr életében, akkor tévedünk. Ha
leányai kérik, akkor tréfás
jeleneteket, vagy éppen
novellákat ír, krimit, sci-

fit, “egyiptomi fáraósat”,
“szigeteset”, szinte bármit
amit csak kívánnak leghűségesebb olvasói…A

Kárpát-medencei Újságírók Egyesületének verseskönyv formában testet
öltött elismerése egyszerre
volt nagy meglepetés és
megtiszteltetés számára.
Ugyanakkor
(szerénységére jellemző módon)
csak munkatársai feltétlen
szeretetének és ajánlásá-

nak engedve állt kötélnek,
hogy e róla szóló cikk végül megszülethessen. /tl/
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Három mérkőzés, három győzelem a TIAC mérlege
Több hónapos kihagyás
után elrajtolt a megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokság, melyben a TIAC
VSE felnőtt és U19-es
csapata is repülőrajtot
vett, hiszen három mérkőzésükből mindhármat
megnyerték.

A tapolcai együttes vezetőedzője Dobján Krisztián
a következőképp értékelte
az idény kezdetét: - Átalakulóban lévő csapatunk
egy nehéznek ígérkező
találkozón látogatott Cseténybe. A felkészülés az
eddigieknek megfelelően
ismét nem volt zökkenőmentes, az idénymunka
következtében több folyamatos hiányzóval készültünk a rajtra, kezdőcsapatunk is először szerepelt
ebben az összeállításban.
Óriási különbség volt a két
csapat között, nyugodtan
mondhatjuk, hogy osztálykülönbséget láthatott
az ezt el is ismerő szép számú hazai közönség, akik
végig sportszerűen nézték
a szép vendég támadásokat és elismerően csettintettek a gólok láttán.
Csetény – Tiac VSE 0-9
Gólszerzők: Szabó Dániel, Sági György, Kiss János
(3), Ludvig Tamás, Ladányi Bendegúz, Tóth Marcell (2). Ezzel a kiütéses
győzelemmel tisztelegtek

az egykori kiváló TIAC-os
labdarúgó, Simon István
emléke előtt. Egy héttel
később, szép számú nézőközönség várta a rekkenő hőségben, a kiválóan
előkészített, jó minőségű
center pálya megnyitóját
a Sümeg elleni szomszédvári rangadón. Csapatunk
a mérkőzés kezdetétől
fogva céltudatos játékkal igyekezett ellenfelük
fölé kerekedni, de a vendégek rendkívül szervezetten, olykor keményen,
kontrákra berendezkedve
zárták a területeket, felállásuk megzavarta játékunkat. Ennek ellenére a
félidőben több ziccer is
adódott játékosaink előtt,
melyekkel azonban nem
tudtak élni. Nem kön�nyítette meg a helyzetet a
rendkívül jól és agilisan
kezdő Péter Bence sérülése a félidő derekán, melyet
csapatkapitányunk követett. A folyamatos átalakítás megtörte a játékunk
ritmusát, helyzeteinket kihagytuk, melyet a futball
törvénye meg is bosszult,
a vendégek első kapura
tartó lövése védhetetlenül
vágódott a hosszú felső
sarokba. Fordulás után
taktikai változtatást eszközöltünk, majd a harmadik és negyedik kényszerű
cserét is végrehajtottuk
sérülés miatt, várhatóan

Nagyon jól kezdődött a szezon a TIAC VSE számára. A csapat a szomszédos Sümeggel vívott rangadón is valósággal felőrölte ellenfelét
Fotó: TVT
mindegyik játékos hos�szabb időre vált harcképtelenné. Az újabb cserék
azonban lendületet hoztak
játékunkba, és sikerült teljesen felőrölni az elfáradó
vendég ellenállást, amely a
kihagyott helyzetek alapján komolyabb vereséget
úszott meg a remekül teljesítő kapusának köszönhetően. A rendkívüli hőség ellenére a fiúk végig
remekül bírták erővel és
teljesen megérdemelt győ-

zelmet arattak, kiszolgálva
a hosszú idő után szurkolást is bemutató nézőközönséget! Tiac VSE – Sümeg VSE 4-1 Gólszerzők:
Kiss János, Tóth Marcell
(3). A nyár utolsó és talán
legmelegebb hétvégéjén
Herendre látogatott a tapolcai alakulat, ahol végig
a mieink irányították a
játékot és ezzel megszerezték idénybéli harmadik
győzelmüket is. Herendi
PSK – Tiac VSE 2-3 Gól-

szerzők: Falati Milán, Kiss
János (2). A következő
fordulóban a Tiac a tabella
első helyén várja az örök
rivális Badacsonytomaj
csapatát. A derbirt szeptember 5-én 16:30-kor
rendezik a Városi Sporttelepen. A Tiac U19-es csapatának elmúlt három fordulóban elért eredményei:
Csetény SE – Tiac Vse 1-3
Tiac VSE – Sümeg VSE
10-3 Herendi PSK – Tiac
VSE 1-2 /hg/

Bemutatkoztak a város sportágai Szurkolói bálon gyűjtöttek
A gasztronómiai élvezetek mellett, kedvenc
sportjukat is kipróbálhatták azok, akik kilátogattak a Városi Sport- és
Szabadidő Centrumba a
hosszú hétvégén.

A nyár utolsó verőfényes
napján rendezték meg a
Családi nappal egybekötött
Sportágbemutatót, ahol lehetőség nyílt
bepillantani a városban
működő sportszakágak,
különböző edzésformák
világába. A kilátogató közönség közel húsz
sportág közül választhatott. A sporttelep adottságait és teljes területét
kihasználva mutatták be
a sportágakat. Így például amíg a World Jumping
trambulinosai hűs fák
árnyékában edzettek, addig a vívók, labdarúgók,
karatékák, atléták és thai
bokszosok a centerpályán
népszerűsítették sportjukat. Azok között, akik

Támogatói
szurkolói
bált rendeztek a Csobánc
Kultúrházban a Diszel
SE javára.

A küzdősportok is bemutatkoztak a sporttelepen Fotó: hg
a legtöbb mozgásformát
kipróbálták, a szervező
Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai
ajándékokat sorsoltak ki.
Lehetőség nyílt mentális
állapotfelmérésre,
vérnyomásmérésre, életmód
tanácsadásra,
testzsír
százalék-, vércukor- és
összkoleszterin mérésre
a Lelki Egészségközpont,
az EFI és SZEFI jóvoltá-

ból. A délután folyamán
szomszédvári labdarúgó
mérkőzésre került sor,
a megyei I. osztályban
szereplő TIAC VSE U19
és felnőtt csapata Sümeg
együttesével játszott.
Mindkét találkozón, gólzáporos
küzdelemben,
hazai győzelem született,
míg az ifjak 10-3 –ra, addig a felnőttek 4-1 –re diadalmaskodtak. /hg/

A megyei III. osztályban
szereplő labdarúgó csapat teljesen önfenntartó,
önszerveződő. A bajnokságban való induláshoz szükséges összeget,
a pálya karbantartását
és az utazások költségeit
egészítették ki a befolyt
adományokból. Tóth Bálint, a városrész önkormányzati képviselője tájékoztatta lapunkat, hogy
a lelkes, összetartó közösség mindent megtesz
annak érdekében, hogy
kedvenc
sportáguknak
hódolhassanak, és ennek
érdekében Tapolca Város
Önkormányzata is hozzájárult a gyűjtéshez százezer forinttal. Elmondta,
hogy bár az elmúlt években voltak bizonyos elmaradásai a csapatnak,
azonban ezeket sikerült

rendezni, így megnyíltak
előttük a pályázati lehetőségek, melyeket igyekeznek a jövőben kihasználni. Az idilli környezetben
található sportpályának új
funkciókat is adnak majd,
mint például a kutyás
szeminárium,
aminek
köszönhetően a fűnyírás
terhével is csökkenne a

csapatra háruló feladatok
sora. A csapat első mérkőzését augusztus 23-án
17 órai kezdettel játszotta
a Tapolcai Öregfiúk ellen
a Sporttelepen. /hg/
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Újra asztalhoz ülhettek Kötél mászópiramis épült

Országos
korosztályos
sakk döntőt rendeztek
augusztus 15-19. között a
Tamási Áron Művelődési
Központban a MSSZ és a
TVSE sakk szakosztályok
szervezésében.

A pandémiás időszakot
követően, izgatottan várták az ország legjobb fiatal
versenyzői, hogy újra asztalhoz ülhessenek. Az U8,
U10, U12 – es korosztályos
lányok és fiúk versenyére
több mint száz nevezés érkezett, közülük tizenkettő
a tapolcai sakk szakosztály
színeit képviselte. A megnyitón Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke
örömének adott hangot,
miszerint az online térből
végre visszatérhettek a való
világba a versenyek, és hús
vér emberek mérhetik ös�sze tudásukat a tábla jobb
és bal oldalán. A verseny
eredményhirdetésére au-

gusztus 19-én délután került sor. Kiemelkedő eredményt ért el és 6. helyet
szerzett korcsoportjában
Molnár Zétény (U8 fiú) és
Sós Ninett (U8 leány). A
középmezőnyben
vég-

A sakkverseny pillanatai
zett Csitári Ádám Farkas
és Illés Márk, mindketten
U8-as korosztályos sakkozók. Végig az élen haladva végül 3,0 pontot hozva
maradt le a jobb helyezésről Tóth Barnabás és a 3,5
pontos Dénes Márk./hg/

a Barackvirág ovisainak örömére
Újabb ügyességi, testfejlesztő udvari játékkal, egy úgynevezett
kötél mászópiramissal
gazdagodott a nyáron
a Tapolcai Kertvárosi
Óvoda Barackvirág Tagintézménye. A minden
biztonsági és minőségi előírásnak, követelménynek
megfelelő
játékszer szabályszerű
telepítése mintegy 800
ezer forintba került, és
a szülői munkaközösség
báli bevételéből valósulhatott meg.
Darida Ivett az intézmény
szülői
munkaközösségének elnöke lapunknak
elmondta, a tél folyamán
nagy érdeklődés mellett
megrendezett ovis bált
sokan támogatták, így
rengeteg
tombolatárgy
felajánlás is érkezett. A
tombolajegyek és a báli
belépőkből
összegyűlt
összeg tette lehetővé,
hogy megrendeljék a gye-

Házasságkötés
2020. 07. 18.
Kanizsai Renáta
Sály Gyula
2020. 08. 01.
Szeitz Anett
Vecsei Máté János
2020. 08. 04.
Pogácsás Hajnalka
Tomsics Csaba
2020. 08. 08.
Tulok Fanny Fruzsina
Cser Ádám

Az új udvari játék azonnal az ovisok kedvencévé vált.
A játékszer nem csak szórakoztató, de biztonságos is
rekek nagy kedvencét,
a mászópiramist, amely
egy nagyjából három méter magas, rozsdamentes
könnyűfém-t ar tó oszlopból, erős, biztonságos
kötelekből és egyéb ös�szekötőelemekből
álló
kötélhálós játékszer.
Megtudtuk, a korábbi
években a szülői munkaközösségi bál bevételét a
2020. 08. 11.
Viasz Éva
Dalos Tibor
2020. 08. 15.
Lukács Bernadett
Kocsis Roland
2020. 08. 22.
Németh Tímea
Szálinger Gábor
2020. 08. 25.
Fekete Erika Erzsébet
Vadnai Gyula
2020. 08. 28
Mikulka Ágnes
Orbán Péter

gyermeknapi programokra fordították, idén viszont a koronavírus felülírta a hagyományt, így
jött a játszótéri fejlesztés
ötlete. Ottjártunkkor az
óvodások nagy örömmel
vették birtokba a vonzó,
új játékot, amely egész
biztosan a későbbiekben
is nagy kedvence marad
a kicsiknek. /írás, fotó tl/

LOMTALANÍTÁS
Tapolca önkormányzata és
az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2020. október 12. és
16-a között szervezi meg
a városi lomtalanítást. A
külön díjazás nélküli helyi
lomtalanítás szabályait és
pontos menetrendjét szeptember 18-án megjelenő
lapszámunkban közöljük.
A további tudnivalókat hamarosan a tapolcai média
facebook oldalain is elérhetővé tesszük.

