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Jegyzet
A tapolcaimedia.hu in-
ternetes oldalunk cik-
keit, videóit megosztó, 
megjelenítő Tapolcai 
Média facebook oldal 
követőinek száma a 
napokban meghaladta 
a hatezret.  Gyakorla-
tilag - mindössze 10 
hónap leforgása alatt- 
megtriplázódott, és 
hétről-hétre lassan, de 
biztosan növekszik az 
olvasói, nézői számban 
mérhető és tetten ér-
hető népszerűségünk. 
A hatezres követői lét-
szám nem egy ikoni-
kus, vagy bármiért is 
különleges szám, de 
nekünk, a városi média 
dolgozóinak mégis fon-
tos, hiszen munkánk, 
erőfeszítéseink értelmét 
jelenti. Arról árulko-
dik, hogy önök, tapol-
caiak a lokális hírekre, 
a helybeli történésekre 
általunk kíváncsiak és 
azokat ma már a nyom-
tatott újság lapszámai és 
a városi televízió rendes 
adásai mellett, legin-
kább a Tapolcai Média 
internetes felületein kí-
sérik figyelemmel. Kö-
szönjük a bizalmat!
                 Töreky László

Beszámolt  
tavalyi évéről 
a városszépítő 
egyesület

Új tankonyha 
a Kazinczy 
tagintéz-
ményben

Nálunk járt 
a sportoló, 
kalandor 
Rakonczay
           7. oldal5. oldal2. oldal

Szüreti felvonulás összefogással

Dobó Zoltán polgármester és Dr. Rendeki Szilárd fő-
orvos az adományozott eszközök átvételén       Fotó: mr

Tapolcai adomány az orvosképzésért
Értékes orvostechnikai 
eszközöket szállított 
le és adományozott a 
napokban a Pécsi Tu-
dományegyetem Álta-
lános Orvostudományi 
Kara részére Tapolca 
város és az  Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
küldöttsége.

A két elektronmik-
roszkópból és egy 
perfúzorból álló három 

darab speciális eszközt 
az orvosképzésben hasz-
nosítja a jövőben a fel-
sőoktatási intézmény. A 
használt, de nagy értékű 
műszerek számos egyéb 
eszközzel és kórházi bú-
torzattal egyetemben a 
közelmúltban Rig Lajos 
országgyűlési képviselő 
kapcsolatai révén érkez-
tek Tapolcára. A két kami-
onnyi érték a svájci Máltai 
Lovagrend közvetítésé-

nek, közreműködésének, 
az Egységben Tapolczáért 
Egyesület tagjainak, a vá-
ros önkormányzatának 
és számos magánszemély 
összefogásának volt kö-
szönhető. Az elmúlt hét 
közepén, a tapolcai kül-
döttségtől Dr. Rendeki 
Szilárd tanszékvezető 
vette át a műszereket... 
Cikkünk  Orvosi műszerek 
Tapolcáról Pécsre címmel a 
3. oldalon folytatódik...

Az idei őszön is megtartotta  a szüreti felvonulást Tapolca-Diszel. A helyiek a járványveszély ellenére sem szeret-
tek volna lemondani kedvenc hagyományőrző rendezvényükről. Összefogtak, pénzt gyűjtöttek és ezúttal maguk 
szervezték meg a népszerű programot. Szombaton, kicsivel 15 óra után, Sály Gyula kisbíró tréfás mulatságra 
buzdító hirdetményét követően, Szarka Dániel és Gáspár Zsolt szőlőharang vivőkkel az élen, elindult a felvonu-
lás... Folytatás a 4. oldalon Gyűjtöttek, felvonultak, mulattak a diszeliek címmel...                                                   Fotó: tl
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A 2019-ben elvégzett 
munkáról szóló beszámo-
ló volt a legfőbb témája 
a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület minapi közgyű-
lésének, de elfogadták a 
2020-as évi munkatervet 
és költségvetési tervezetet 
is az egyesület jelenlévő 
tagjai. 

Benács Lajos, az egyesület 
elnöke elmondta, tavaly 
bizalmat kapott a tagságtól 
az elnökség, így a korábbi 
tisztségviselőkkel folytat-
hatták a munkát. Elhang-
zott, az egyesület  életében 
a 2019-es Város- és Faluvé-
dők Szövetségének (Hun-
garia Nostra)  debreceni 
találkozója különösen em-
lékezetes volt, hiszen az or-
szágos rendezvényen Ker-
tész Károly nyugalmazott 
könyvtárigazgató, a Batsá-
nyi Emlékbizottság volt 
elnöke Podmaniczky-díjat 
vehetett át. Szeptemberben, 
Sümeg várossá válásának 
35 éves évfordulójára szer-
vezett ünnepségen vettek 
részt, október elején  pedig 
a mosonmagyaróvári régió 
találkozón cserélhettek ta-
pasztalatokat testvérszer-
vezeteikkel. 2019-ben (el-
lentétben a koronavírusos 
járvánnyal terhelt 2020-as 

esztendővel) meg tudták 
szervezni a Virágos Tapol-
cáért mozgalomhoz kötő-
dő programjukat, amelyen 
számos virágos erkélyt és 
előkertet értékeltek, illetve  
15 helyi otthon nyerte el a 
Tiszta udvar, rendes ház- 
címet és a vele járó jutalmat.  
2016-ban egy 250 milliós 
CLLD-s pályázatot nyert 
el Tapolca város, amelynek 
két “alpályázatán” mintegy 
hét millió forintot nyertek 
a városszépítők. A helyi kö-
zösségeket érintő oktatási 
és kulturális  programok 
megvalósítása a 2020-as 
esztendő aktuális feladatai 
közé tartozik.  December-
ben, az Ünnepi díszbe öl-
tözött Tapolca elnevezésű 
eseményekhez is csatlakoz-
tak a városszépítők, ahol az 
üzletek, kirakatok kreatív 
karácsonyi dekorációinak 
értékelésével, díjazásával 
járultak hozzá a karácsonyi 
ünnepkör időszaka alatt 
a városkép javításához, 
az ünnep fényének eme-
léséhez. Elhangzott, a vá-
rosszépítők 2019-ben is a 
legfontosabb tapolcai tár-
sadalmi ünnepségek, meg-
emlékezések, koszorúzások 
állandó résztvevői voltak. 
A Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubjának ve-

zetője, Varga Károlyné öt-
lete alapján, a tavalyi évben 
a TÁMK színjátszói korhű 
ruhákban adták elő Batsá-
nyi János verseit, illetve 
a tapolcai születésű költő 
életével kapcsolatos jelene-
teket az emlékhelyeknél. A 
cél az volt, hogy a helyi di-
ákság számára  átélhetőbbé, 
élményszerűvé tegyék Ba-
tsányi János szellemi örök-
ségét.  
A  Város- és Faluvédők Szö-
vetségének Fiatalok az épí-
tett és természeti környezet 
védelméért című pályáza-
tára 2019-ben 68 tapolcai 
gyermek pályamunkája 
érkezett be a városszépítő 
egyesület koordinálásában. 
Ezekből végül 25 darabot 

díjaztak, egy-egy első, má-
sodik és harmadik helyezés 
mellett, egy különdíjat is 
kiérdemeltek a zsűritől a 
tehetséges fiatalok. 
Benács Lajos elnök kü-
lön kiemelte és méltatta 
a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Nőklubjának ak-
tivitását. A nőklub tagjai 
a korábban felsoroltakon 
túl, többek között olyan 
rendezvények, programok 
résztvevői, szervezői, társ-
szervezői  voltak, mint az 
asszonyfarsang, a városi 
téltemető program, a tojás-
fa állítás-bontás, ajándékok 
átadása az aknaszlatinai 
óvoda részére, illetve hor-
vátországi és több magyar-
országi  kirándulás. /tl/

Beszámoló közgyűlést tartottak a városszépítők

Balról Varga Károlyné, Puskás Ákos és Benács Lajos. 
Napirenden TVSZE 2019-es beszámolója            Fotó: tl

Legutóbbi lapszámunk-
ban egy sajnálatos helyi 
kutyatámadásos eset kap-
csán megemlítettük, hogy 
a háziállatok tartását he-
lyi rendelet szabályozza, 
amelynek alapján bünte-
tésre számíthatnak a gon-
datlan, illetve másoknak 
kárt okozó állattartók. Egy 
olvasónk a napokban az-
zal kereste meg szerkesz-
tőségünket, hogy írjunk 
róla, tudatosítsuk, hogy 
milyen szabályokat kell 
betartaniuk azoknak, akik 
ma Tapolcán kutyát tar-
tanak. Íme a legfontosabb 
tudnivalók, szabályok a 
teljesség igénye nélkül.

 Az első és legfontosabb 
általános szabály, amely 
kedvenceink (és haszon-
állataink) jólétét is érinti, 
hogy az állattartó köteles 
állatait a jó gazda gondos-
ságával felügyelni, megbe-
tegedés esetén gyógyíttatni, 

védőoltásban részesíteni, 
higiénikus körülmények 
között tartani, élősködők 
észlelése esetén azok irtá-
sáról gondoskodni. Az ál-
latot az állattartással érin-
tett közvetlen szomszédok 
nyugalmának zavarása (zaj, 
bűz stb.) nélkül szabad tar-
tani, úgy, hogy az állat más 
testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztethesse, anya-
gi kárt ne okozhasson se 
egyes személyeknek, se a 
közösségnek.  Többlaká-
sos épületben lakásonként 
1 eb, 1 macska, valamint 
egyszeri szaporulatuk 3 hó-
napos korig, kertes családi 
házban és udvarán 2 eb, 2 
macska, valamint egysze-
ri szaporulatuk 3 hónapos 
korig tartható. Több állatot 
csak az érintett szomszé-
dok írásbeli hozzájárulásá-
val birtokolhatunk. Állatot 
közös udvarban, kertben, 
közös tulajdonú ingatlanon 
csak a tulajdonos-, vagy a 

bérlőtársak írásbeli hozzá-
járulásával szabad tartani. 
Az ebeket a tulajdonosai 
úgy kötelesek nevelni, hogy 
azok elkóborolni, közterü-
letre felügyelet nélkül kijut-
ni ne tudjanak. Bekerítetlen 
ingatlanon, például szőlő-
ben, kiskertben sem szabad 
az ebet szabadon kószálni 
hagyni. Az állattartó köte-
lessége gondoskodni arról, 
hogy a kutya a tartási he-
lyét, és az ingatlan határait 
ne hagyhassa el.  A helyi 
rendelet szerint, bekerített 
ingatlanon az eb szabadon 
engedhető, azonban a ke-
rítést úgy kell kialakítani, 
hogy kedvencünk közterü-
letre való kijutását, szom-
szédos ingatlanra történő 
bejutását, valamint a kerítés 
résein történő kiharapását 
megakadályozzuk. A telep, 
ház, lakás bejáratán a ha-
rapós kutyára utaló meg-
felelő figyelmeztető táblát 
szembetűnő módon el kell 

helyezni. Éjszaka az eb 
megkötés nélkül tartható, 
amennyiben a bekerített és 
lezárt helyről történő ki-
szabadulása biztos módon 
megakadályozható. Közte-
rületen ebet csak pórázzal 
szabad sétáltatni, kivéve, 
ahol a sétáltatást tábla tiltja. 
Bizonyos kutyafajtákat köz-
területen csak 14. életévét 
betöltött személy sétáltat-
hat, futtathat. Az állattartó 
köteles gondoskodni arról, 
hogy kutyája a közterületet 
ne szennyezze. Az eb által a 
közterületen hagyott szeny-
nyeződés, ürülék azonnali 
eltávolításáról az állattartó 
köteles gondoskodni. Ha az 
eb gazdája nem szándéko-
zik kutyáját vagy annak sza-
porulatát tovább birtokonli, 
köteles elhelyezéséről gon-
doskodni- áll egyéb rész-
letes információk mellett 
Tapolca város állattartásról 
szóló önkormányzati ren-
deletében. /tl/

Kedvenceink tartása sok örömmel, de felelősséggel is jár
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A sírhelyek rendbetéte-
le, a síremlékek felállítása 
után, hamarosan felújítják 
a tapolcai izraelita temető 
ravatalozóját is. A MA-
ZSIHISZ, mint tulajdonos 
jelentős összeggel támo-
gatja az épület részleges 
rekonstrukcióját, állag-
megóvását.

Az építőipari vállalkozó 
árajánlatát a közelmúltban 
elfogadta a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövet-
sége. Mintegy 2 millió 400 
ezer forintot biztosítanak 
az elmúlt években egyre 
veszélyesebbé vált ravata-
lozó födémszerkezetének, 
nyílászáróinak felújítására 
– tudtuk meg az izraelita 
temető ügyét felkaroló Var-
ga Károlynétól, a Tapolcai 
Városszépítő Egyesület Nő-
klubjának vezetőjétől. Az 
elmúlt hónapokban helyi 
segítőknek, civil szerveze-
tek tagjainak társadalmi 
munkájával kiszabadították 
a vadnövényzetből, mos-
tanra pedig már közel más-
félszáz eldőlt, töredezett sír-
kő felállítása is befejeződött 
a korábban gazdátlan álla-
potokat mutató temetőben. 

– A még menthető, nem 
szétmállott 142 darab sír 
felállítása a Nemzeti Pan-
theon Alapítvány, Tapolca 
Város Önkormányzata és 
a Mazsihisz összességében 
1.070.000 Ft anyagi támoga-
tásával, szponzorok segítsé-
gével és jelentős társadalmi, 

baráti összefogással készült 
el a közelmúltban. Mint 
megtudtuk, a zsidó temető 
rekonstrukciója a jövőben 
is folytatódik, a Tapolcai 
Értékmegőrző Egyesület 
például a leomlott bástya 
és a vízelvezetés problémá-
inak megoldása érdekében 
nyújtott be pályázatot a Ma-
gyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítványhoz. /tl/

Felújítják a zsidó temető 
ravatalozóját is

A sírhelyek rendbetételét 
a ravatalozó felújíása kö-
veti                             Fotó: tl

...Folytatás az 1. oldalról...
Az orvos elmondta, hogy 
az elektronmikroszkó-
pok gyakorlatilag speciális 
idegsebészeti mikroszkó-
pok, amelyek sebészeti be-
avatkozásokhoz használt 
eszközök. – Feladatuk az 
egyetemen az lesz, hogy 
a szimulációs oktatási 
központban, a megfele-
lő környezetben történő 
mikrovaszkuláris beavat-
kozásokat gyakorolják raj-
tuk a hallgatók. A másik or-
vosi eszköz pedig egy olyan 
speciális berendezés, ami-

vel a radiológia diagnoszti-
kában az emberi testbe be-
fecskendezésre kerülhet az 
előállított kontrasztanyag. 
A műszert különböző pre-
parátumok elkészítéséhez 
fogják a jövőben használni- 
árulta el az egyetemi okta-
tó. A tapolcai küldöttséget 
vezető Dobó Zoltán pol-
gármester reményét fejezte 
ki, hogy az  értékes eszkö-
zök a lehető legjobb helyre 
kerültek annak érdekében, 
hogy a hazai gyógyítást és 
az orvostudományt szol-
gálhassák. /tl/

Orvosi műszerek 
Tapolcáról Pécsre

A műszerek a jövőben az egyetemi hallgatók képzését 
segítik a szimulációs oktatási központban       Fotó: mr

Kezdünk-e mondatot háttal?

Ha három nyelvi szabályt 
kellene mondanunk, 
amelyet kisgyermek ko-
runktól fogva belénk ne-
veltek, az egyik biztosan 
az lenne, hogy „Háttal 
nem kezdünk monda-
tot!”. A másik feltehetően 
a „Nincs olyan, hogy de 
viszont”, a harmadik pe-
dig általában az „-andó/-
endő a magyarban nem 
használandó” vagy a 
„macska fel van mászva” 
jeligés figyelmeztetések 
(valójában szintén csu-
pán úgynevezett nyelvi 
babonák).
 
A hát szerepére vonatkozó 
tiltás célja, hogy amikor 
választékosan kívánjuk 
kifejezni magunkat, akkor 

ne töltsük meg mondan-
dónkat felesleges, a hi-
vatalos nyelvhasználatba 
nem illő elemekkel. Meg-
lehetősen különös volna 
például, ha Magyarország 
Alaptörvényében a követ-
kező mondatra bukkan-
nánk: Hát Magyarország 
államformája köztársaság, 
vagy ha az esti hírműsor-
ban ezt hallanánk: Hát 
ma súlyos baleset történt 
az autópályán. Amikor 
a szülők és a pedagógu-
sok ennek elkerülésére 
figyelmeztetik gyermeke-
iket, tanulóikat, ezt azzal 

a szándékkal teszik, hogy 
választékos nyelvhaszná-
lókká neveljék őket. Noha 
a tiltás – bizonyára az egy-
szerűség kedvéért – nem 
utal az írott és a beszélt 
nyelvi normák különbsé-

geire, nem szabad elfelejt-
keznünk a nyelvhasználat 
változatosságáról: más 
szabályok érvényesek írás-
ban és szóban, hivatalos és 
nem hivatalos kommuni-
kációban, a beszédpartner 
és a beszédhelyzet tulaj-
donságaitól függően. A 
fent bemutatott esetekben 
valóban felesleges vagy 
éppen komolytalan lehet 
a hát használata. Ám egy 
regényben, egy versben, 
vagy akár egy szórakozta-
tóbb stílusban megírt új-
ságcikkben számtalanszor 
találkozhatunk vele, anél-
kül, hogy hibásnak tarta-
nánk. Sőt: egyenesen ettől 
lesznek a sorok életszerű-
ek, valóságosak. Ugyanis a 
hát az élőbeszéd velejárója. 
Nem puszta „töltelékszó”, 
hanem fontos funkciókkal 
bír. Az, hogy gondolkodá-
si időt ad a beszélőnek (pl. 
Kell még valami a boltból? 
/ Hát azt hiszem, mindent 
felírtam, vagy: Emlék-
szel a másodfokú egyen-
let megoldóképletére? 
(Hát elvileg igen…), csu-
pán az egyik, és ebből 
a nézőpontból a spon-
tán beszéd természetes 
részeként, úgynevezett 
megakadásjelenségként 
tekinthetünk rá. De ne-
vezik diskurzusjelölőnek 
vagy társalgásszervezőnek 
is, hiszen a diskurzus mű-
ködésére vonatkozó infor-
mációkat jelöl. Ilyen infor-
máció lehet a beszélgetés 
részeinek az összetartozá-
sa, a kommunikáció sze-
replői közötti kapcsolat 
vagy a beszélő viszonya 
a beszélgetés részeihez és 
körülményeihez, vagyis 
egyfajta érzelemkifejezés 
(pl. Hát ilyet! Hát ne is 
mondd!). Amikor a szülők 
megkérdezik gyerekeiktől, 
mi volt az iskolában, a vá-
lasz általában: Semmi. Ha 
viszont ezt halljuk: Hát...
semmi…, azonnal gya-
nússá válhat, hogy igenis 
történt valami említésre 
méltó. Máskor a szöveg 
kohéziójához járul hozzá: 
Hát igen. Hát nem?
A hát – és a többi diskur-
zusjelölő, mint a szóval, a 
persze, a na és társaik – te-
hát korántsem feleslegesek 
bevezető szóként, sőt: sok 
esetben szükségesek is. 
Érdemes ezért a berögzült 
tiltást jóval árnyaltabban 
kezelni, a megbélyegzett 
szócskát pedig szövegkör-
nyezettől függően kerül-
ni, vagy éppen nyugodtan 
használni (továbbra is). 
Hát ezt is megbeszéltük!
       Dr. Parapatics Andrea

A „hát” szó az
élőbeszéd
velejárója, nem 
puszta
töltelékszó,
hanem fontos 
funkciókkal bír
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...Folytatás a címlapról...
Rendhagyó körülmények 
között született meg, de 
mindenki szerint remekül 
sikerült az Albrecht Zsolt 
és családja, illetve segítő-
ik szervezésében lezajlott 

program. A kisbíró hintója, 
a lovasok, a szőlőfürtök-
kel, szőlővesszőkkel, szü-
reti kellékekkel feldíszített 
mezőgazdasági járművek, 
lovaskocsik, a népviselet-
be  öltözött, vagy éppen  
megmosolyogtató  jelme-
zek mögé bújt felvonulók a 
korábbi évekhez hasonlóan 

a templomtól indultak és 
a kultúrház udvarán értek 
célba, hogy ott közösen 
ünnepelhessék meg az idei 
szüretet, a kiválónak ígér-
kező szőlőtermést. Szóra-
koztató programokban sem 
volt hiány, hiszen a Kocs Ida 
vezette Csobánc Népdalkör 
asszonyainak és Hazafi Jó-
zsefnek a  dalai, Döbör Lili 
és Döbör Nóra ugróköteles 
produkciója, a látványos 
csikós bemutató, a Tapolcai 
Musical Színpad tagjainak 
énekes műsora, továbbá 
a szüreti bálhoz elenged-
hetetlen élő mulatós zene 
biztosította a felhőtlen szó-
rakozást, az estébe nyúló 
remek hangulatot. A gaszt-
ronómiai örömöket pedig 
Sáfár Tünde és Gajdosné 
Katalin tócsnijai és lan-
gallói, illetve Takács József 
vadhús adománya  és a be-
lőle  készült és Bene Károly 
vendéglős által elkészített  
finom gulyás biztosította a 
rendezvény idején. /tl/

Gyűjtöttek, felvonultak, 
mulattak a diszeliek

Vadhúsból készült 
idén  a gulyás a 
szüreti 
felvonulásból 
érkező vidám 
forgatag nagy 
örömére

Lovaskocsin, kistraktoron, és mindenféle szerkezeten 
érkeztek a vidám, jelmezes szüreti felvonulók Fotó: pp

Hazákban szeptember 
első vasárnapján tart-
ják meg immár hetven 
éve a Bányásznapot. 
Tapolcán koszorúzás-
sal tisztelegtek a hazai 
bányászat, a bányászok 
jelene és öröksége előtt 
a  Tamási Áron Műve-
lődési Központnál álló 
bányász szoborcsoport-
nál a szakma képvise-
lői. (A rendezvényhez 
korábban kötődő egyéb 
programokat ezúttal 
a járványveszély miatt 
nem tartották meg.)

A megjelent bányászokat, 
illetve az önkormányzat 
képviselőit Podányi Tibor 
köszöntötte.  A nyugal-
mazott bányamérnök  a 
szakma jelenlegi hazai 
helyzetéről és a tapolcai 
bányászörökségről is szót 
ejtett. Elmondta, a bá-
nyaipari dolgozók mun-
káját elismeri a közösség,  
Magyarországon 1951 
óta tartanak bányászna-
pokat, az idei sorrendben 
a  70. – Mi bauxitbányá-
szok  a magunk részéről 
már évek óta befejeztük 
a munkát. Az ország száz 
évnél is idősebb bauxit-
bányászatának történe-
tében 100 millió tonna 
fölötti alumíniumkohá-
szati nyersanyag került 
felszínre, amely a maga 
idejében nagy hasznot 
hozott az országnak- 
mondta. Podányi Tibor 

hangsúlyozta, a bányá-
szat megítélése, az arról 
alkotott általános kép 
sokat javult, ma már a 
környezeti hatások nega-
tívumai mellett, egy-egy 

vidék fejlődésében betöl-
tött pozitív hatásairól is 
sok szó esik különböző 
fórumokon. A beszédet 
követően Orbán Tibor és 
Székely Jenő  a Tapolca és 
Vidéke Bányászati Ha-
gyományőrző Egyesület, 

illetve a Bánya-, Energia- 
és Ipari Dolgozók Szak-
szervezetének nevében 
helyeztek el koszorút a 
bányászok, a bauxitbá-
nyászat  tapolcai  emlék-
művénél. A város képvi-
seletében Dobó Zoltán 

polgármester és Buzás 
Gyula önkormányzati 
képviselők koszorúztak 
és hajtottak fejet a szo-
bor előtt. A rendezvény 
hagyományos befejezése-
ként a bányászok  együtt 
elénekelték a bányász-
himnuszt. /tl/

Bányászati örökségünk előtt tisztelegtek

Koszorúzás, emlékezés a  Figurális rácskompozíciónál. 
Balról Podányi Tibor és Dobó Zoltán polgármester Fotó: tl 

A bányásznapon 
emlékezik a
szakma az 1950-es 
nagy bányaszeren-
csétlenség és 
az 1919-es 
csendőrtűz 
áldozataira is

Találkoztak, emlékeztek a helyi bányászat nagy öregjei

A résztvevők elénekelték
a bányászhimnuszt Fotó:tl
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Az új tankonyhát a fiúk is használhatják
Bármely mai háztartás 
megirigyelhetné azt a 
minőségi tankonyhát, 
amely az elmúlt hóna-
pokban a szülői szerve-
zet báli bevételéből és 
több szülő társadalmi 
munkája eredményeként 
valósulhatott meg  a Ta-
polcai Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola Kazinczy Fe-
renc Tagintézményben.

Ugyan korábban is volt 
tankonyhája a Kazinczy 
iskolának, ám az megle-
hetősen elavult volt, össze 
sem hasonlítható az újjal.  
A modern és esztétikus, 
tanterem méretű helyiség 
ugyanis az iskola legmo-
dernebb része lett. Kiala-
kítása, színei, bútorzata, 
háztartási gépei egyaránt 
a modernséget, a legújabb 
technológiákat és trende-

ket tükrözik. Bodor Ta-
más, a tagintézmény veze-
tője az átadó ünnepségen 
a hála és köszönet hangján 
szólt az iskola szülői szer-
vezetéről, annak elnökéről 

és azokról a szülőkről akik 
a terem kialakításban te-
vékeny szerepet vállaltak, 
illetve anyagilag hozzájá-
rultak annak megvalósítá-
sához. Az igazgató szerint 
a tankonyha nem csak a 
lányok számára lesz vonzó 

a gyakorlati foglalkozáso-
kon, de  a fiúk is lehetősé-
get kapnak a használatára. 
Ilyen jó körülmények kö-
zött, vélhetően ők is szí-
vesen elsajátítják majd a 

sütés-főzés fogásait. Faze-
kas Róbert elnök elmond-
ta,  a szülői szervezet a 
báli bevételből  igyekszik 
olyan fejlesztéseket  tá-
mogatni, megvalósítani, 
amelyek funkciójukban 
kifejezetten  hasznosak és 
öregbítik az iskola hírne-
vét. Ilyen volt korábban 
az udvari játszótér és a 
táncterem kialakítása is. 
Hozzátette, az új  tan-
konyha létrejöttét  hosz-
szú tervezési folyamat 
előzte meg, megújítot-
ták a terem teljes infra-
struktúráját, bútorzatát, 
a falak új festést, az alj-
zat pedig új és minőségi 
melegburkolatot kapott. 
A szülői szervezet elnöke 
hangsúlyozta, ha a tan-
konyhában szerzett isme-
retek  révén a tanulók kö-
zül csak néhányan  kedvet 
kapnak a vendéglátóipari 
munkához, továbbtanu-
láshoz vagy csak otthon 
szívesebben segítenek 
be  a konyhai munkákba, 
már elérte célját a szülői 
áldozatvállalás. /tl/

Az iskola, a szülői szervezet és az önkormányzat képvi-
selőinek jelenlétében adták át a modern helyiséget   F:tl

A Tapolcai Városi Kép-
zőművész Kör már so-
kadszor mutatkozik be 
a megye különböző kiál-
lító-helyein. Így történt 
2020 szeptemberében is, 
ezúttal a színvonalas  De-
vecseri Kastély-galéria 
látogatói ismerkedhettek 
meg városunk művészei-
vel és alkotásaikkal.  

Horváth Róbert, Horváth 
Sándorné Éva, Lázár Já-
nosné Ili, Pálffy Gézáné 
Szabó Éva, Somogyiné 

Varga Anikó, Szita Sza-
bolcs, Tihanyiné Bálint 
Zsuzsa, Verebélyi Zoltán 
és Vetsey Károly az elmúlt 

évtized számukra legked-
vesebb képeit vitték el 
Devecserbe.  A képeket 
és a tapolcai  alkotókat 
Tihanyiné Bálint Zsuzsa 
ajánlotta a  megnyitóra 
érkezett  helyi művészet-
kedvelők  figyelmébe. A 
bemutatkozás volt a kiál-
lítás egyik legfontosabb 
feladata, ezért a Tamási 
Áron Művelődési Köz-
pont kötelékében működő 
tapolcai képzőművészkör 
művészeti vezetője csa-
patuk történetével, min-

dennapjaival, jövőt érintő 
terveivel is megismertette 
a közönséget a megnyi-
tón. /tl/

Tapolcai képzőművészek 
a Kastély-galériában

Kiállító képzőművészeink és vezetőjük egy csoportké-
pen a Kastély-galériában Devecserben                fotó: btb

A közelmúltban fémosz-
lopos, vadhálós kerítés-
sel zárták körbe Diszel 
településrész temetőjét. 
A város anyagi támoga-
tásával és az Egységben 
Tapolczáért Egyesület 
munkája eredményeként 
megvalósult beruházás-
ra elsősorban azért volt 
szükség, mert a térség-
ben megnövekedett vad-
állomány egyedei bejár-
tak a területre és rendre 
kárt tettek a síremlékek 
növényzetében, illetve 
gyakran megdézsmálták 
a sírokra kihelyezett friss 
virágokat.

Tóth Bálint Diszel önkor-
mányzati képviselője a 
Tapolcai Média kérdésére 
elmondta, hogy őzek, vad-

disznók és vadnyulak bejá-
rása, illetve károkozásai el-
len véd a frissen telepített 
100-as vadhálós kerítés, 
amely ár-érték arányban a 
legjobb megoldásnak ígér-
kezik a vagyonbiztonságot 
veszélyeztető, hosszú idő 
óta fennálló problémákra. 

Megtudtuk, a kerítéshez 
szükséges anyagokat és 
azok  kiszállításának költ-
ségeit a tapolcai önkor-
mányzat állta, a szükséges 
munkálatokat az Egység-
ben Tapolczáért Egyesület 
tagjai társadalmi munká-
ban végezték el. /tl/

Vadháló védi a diszeli temetőt

Pass Sándor alpolgármester, Fehér Norbert programszer-
vezőés Tóth Bálint diszeli képviselő vadhálót feszít   Fotó: mr

Fazekas Róbert kínálja a tankonyha sütőjében frissen 
elkészült péksüteményeket                                        Fotó:tl

Háziorvosi rendelésen 
– hasonlóan a szakel-
látásokhoz – kizárólag 
előzetes telefonos idő-
pont kérése után jelen-
jünk meg személyesen! 
– figyelmeztet dr. Kazári 
László, háziorvos.

– A járványvédelem sze-
mélyi és tárgyi feltételei 
megvannak, azonban 
gondot okoz, hogy a be-
tegek nem veszik figye-
lembe, hogy a rendelé-
sen előzetes telefonos 

időpont egyeztetése után 
lehet megjelenni. Sajná-
latos módon a köztudat-
ban csak a szakellátásra 
történő bejelentkezés él 
– tájékoztatott dr. Kazá-
ri László. A tapolcai 1-es 
számú háziorvosi körzet 
háziorvosa hozzátette, a  
telefonon történő gyógy-
szerrendelés is ismeret-
len sokak számára, ezek 
folyamatos tudatosítása 
pedig plusz teher, ideg-
őrlő feladat a dolgozók 
számára. /tl/

Telefonos egyeztetés után 
menjünk a háziorvoshoz!

Indulás előtt minden esetben hívjuk háziorvosunkat
Fotó: illusztráció
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Ismét győztes mérkőzés-
sel örvendeztette meg a 
hazai közönséget a Tiac 
VSE felnőtt csapata. A 
nagy rivális Badacsony-
tomaj együttesét fogadta 
a tapolcai alakulat és 4:1 
arányú győzelmet aratott.

A megyei I. osztály tabel-
láját vezető TIAC immár 
zsinórban negyedik mér-
kőzését nyerte. A rekke-
nő hőségben, szép számú 

közönség előtt lejátszott 
mérkőzés első félidejében 
Ludvig Tamás szerezte 
meg a hazaiak vezető gól-
ját, azonban az ellenfél a 
játékrész hosszabbításában 
kiegyenlített. A második 
félidőben Dobján Kriszti-

án, a tapolcaiak trénere, 
kihasználva a minőségi 
cserék lehetőségét, frissí-
tett a csapaton, akik szinte 
lehengerelték a tomajiakat. 
Tóth Marcell, Szabó Dániel 
és Falati Milán is betalált a 
vendég hálóba, így alakult 
ki a 4:1- es végeredmény. A 
tabellát 12 ponttal vezeti a 
TIAC, jobb gólkülönbség-
gel az azonos pontszámú 
Tihany előtt. A góllövőlis-
tát a hat gólos tapolcai já-

tékos Tóth Marcell vezeti. 
Az ifjúságiaknak ezen a 
hétvégén nem sikerült a 
bravúr és három győztes 
mérkőzést követően 2:1 
arányban maradtak alul, 
a hazai gólt Piros Kristóf 
Zsombor szerezte. /hg/

Újabb riválist sikerült 
legyőzni

Hat napos Olimpici Or-
szágos Bajnokságot szer-
veznek Balatonfüreden 
szeptember 15-től, me-
lyen több tapolcai vívó 
megméretteti magát.

Kitűnő felkészülési le-
hetőséget jelentett az or-
szágos versenyre az au-

gusztus 28-30. között, 
Szolnokon megrendezett 
utánpótlás vidékbajnok-
ság, ahonnan a Tapolca 
Vívóklub fiatal versenyzői 
5 éremmel tértek haza. 
Törpici korcsoportban 
Hegyi Dorka 6., Bóla 
Sára 8. helyen végzett. 
Gyermek korcsoport-

ban Cserép Dorina ezüst 
érmet szerzett, másnap 
felversenyzett az újonc 
lányokhoz, ahol a 15. he-
lyen zárt. Konkoly Evelin, 
Bicsérdi Csongor, Süketes 

Miklós Csaba szintén el-
indult a magasabb ser-
dülő korosztályban, ahol 
Evelin a 23., Csongor a 6., 
míg Miklós a 7. pozíciót 
szerezte meg. /hg/

Szépen szerepeltek vívóink a 
vidékbajnokságon

Gyermek korcsoportban Cserép Dorina második he-
lyezett lett                                                       Fotó: Facebook

Öt darab éremmel 
térhettek haza 
a Tapolca 
Vívóklub fiatal 
versenyzői 
Szolnokról

Nyári szlalom sikerek
A vírushelyzetre való te-
kintettel, pár hónapos 
csúszással a nyár elején 
indult útjára a 2020 –as 
szlalom évad.

A tapolcai Szollár Nor-
bert először a június 6-án 
megrendezett pécsi ver-
senyen ült a volán mögé, 
ahol bár a technika köz-
beszólt, de így is sikerült 

a kategóriájában 2., abszo-
lút 4. helyet szereznie. Az 
ezt követő két versenyen 
sajnos nem úgy alakultak 
a dolgok, ahogy azt Nor-
bert eltervezte, azonban a 

júliusi Veszprém Szlalom 
Kupára újra megtalálta 
önmagát és kategóriá-
jában 1., abszolútban 3. 
lett. A bakonyszentlászlói 
versenyen megnyerte ka-
tegóriáját, összesítésben 
az 5. helyen végzett. A 
nyár utolsó hétvégéjén, 
ismét Pécsre látogattak 
az autózás szerelmesei és 
a rekkenő hőségben, jó 

versenyzéssel, tökéletes 
autóval mind kategóriá-
jában, mind abszolútban 
a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott a tapolcai 
versenyző. /hg/

Pécsen kategóriájában és abszolútban is első helyen 
végzett a tapolcai Szollár Norbert        Fotó: helysz. felv.

A számos tervezői díjjal, 
teljesítményéért járó elis-
meréssel jutalmazott fia-
talember, szép számú né-
zőközönség előtt mesélt 
élményeiről, emberfeletti 
utazásairól, kalandjairól 
a napokban. A még min-
dig csak 39 éves kalandor 
nagy elánnal vetette bele 
magát a történetmesélés-
be, így az érdeklődő néző-
sereg részese lehetett élete 
minden egyes meghatáro-
zó mérföldkövének.

Elmesélte, mikor ismerte 
fel a hétgyermekes család 
legidősebbjeként, hogy 
neki más utat kell bejár-
nia, mint testvéreinek, 
kortársainak. Szó esett ar-
ról, hogy mennyire várta a 
felnőtté válást, ami egyben 
a szabadságot is jelentette 
számára. Művészeti tanul-
mányai mellett folyama-
tosan sportolt, a futásban 
lelte meg a boldogságát. 
Egyetemi évei alatt navigá-
ciót, rádiózást és hajózást 
tanult, mely hozzásegítette 
álmai megvalósításához. 
Eltökélten küzdött, hogy 
elérje céljait, így alakult, 
hogy első óceán átevezős 

útjára saját maga által ter-
vezett és épített hajójával 
indult. Többen próbálták 
meggyőzni, miért nem fog 
sikerülni terve, azonban 
legalább annyian voltak, 
akik biztatták és hittek 
benne. Gábor előadásának 
fő mondanivalója az ön-
megvalósítás fontosságát, 
a magunkba vetett hitet 
erősítette. Intelligens hu-
morral beszélt antarktiszi 
és grönlandi megpróbál-
tatásairól, ahol sokszor 
saját emberi lényével vív-
ta legnagyobb harcait. A 
közel két órás előadáson 
a kivetített képek segítsé-

gével a nézők bepillantást 
nyerhettek az expedíciók 
viszontagságaiba.A szoba 
kényelméből nehéz elkép-
zelni, milyen az, mikor 
hosszú heteken keresztül 
havat kell olvasztani ah-
hoz, hogy elegendő ivóvíz-
hez juthasson az ember és 
az is elképzelhetetlennek 
tűnik, milyen érzés a sátor 
szűkössége miatt egyetlen 
fekvő pozícióban átvészel-
ni a sarkvidéki viharokat. 
Az előadó ezeket mind 
megélte és annyira hitele-
sen adta át közönségének, 
hogy szinte a Déli-sarkon 
érezhették magukat. /hg/

A Déli-sark után Tapolcát is 
meghódította a kalandor

Rakonczay Gábortól többek között megtudhattuk, 
hogy milyen érzés átvészelni egy sarki vihart   Fotó: hg

Ezúttal Badacsonytomajt győzte le a TIAC Fotó: archív

GÓLOK

UTÁNPÓTLÁS
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Házasságkötés
2020. 07. 18.
Tóth Diána
Luter Péter

Hegedüs Mónika
Hegedüs Balázs István

2020. 08. 01.
Sipos Enikő Bernadett

Horváth András
Sobczak Anna Wanda

Zöldy Áron

2020. 08. 04.
Nagy Renáta

Kurucz László Lóránd
Rácz Nikolett
Magyar István

Benke Annamária
Benke Géza

2020. 08. 08.
Zsédöly Viktória Imola

Horváth Tibor
Ferth Tímea

Fülöp Adrián
Bőczén Adrienn
Ferenczi Péter

2020. 08. 18.
Lovász Beáta

Ágh Attila
Ángyán Katalin
Vámos Ádám

2020. 09. 04.
Kiss Lotta

Hóbor Tamás
Kondor Beáta

Horváth IstvánEde

2020. 09. 05.
Rig Dzsenifer Gabriella

Havasi Gábor
Horváth Tímea

Vers Áron

2020. 09. 15.
Paulek Eszter
Lener Gábor

Alapvetően mindenki 
más és más, de közben 
vágyunk is arra, hogy 
senkihez nem fogható és 
senkivel össze nem ha-
sonlíthatóak legyünk, 
vágyunk az egyediségre. 
Így is van, minden em-
ber más, még ha hasonló 
tulajdonságokkal rendel-
kezünk is, azok együtte-
se, különböző variációja, 
egyedivé tesz bennünket. 
Mindeközben jó érzés, ha 
olyan emberrel találko-
zunk, akiben azt látjuk, 
hogy hasonlóan gondol-
kodik, érez, mint mi, aki 
ugyanazt látja szépnek, jó-
nak. Így születnek a jó is-
meretségek, a barátságok, 
a szerelmek. A hasonló 
érdeklődés, értékrend, 
gondolkodásmód, a közös 
pontok összekovácsolják 
az embereket. Az egyedi-
ségen túl, igényünk van a 
valahová, valakihez tarto-
zásra is, aki - mivel bizo-
nyos pontokon hasonlósá-
got mutat velünk - megért, 
elfogad, támogat, szeret 
bennünket. A grafológiai 
elemzés során így jutunk 
el odáig, hogy a rengeteg 
rád jellemző tulajdonság 
alapján kategorizálva le-
szel. A tipizálás azonban 
nem azonos a beskatu-
lyázással, annál is inkább, 
mivel egyikünk sem csak 
ilyen, vagy olyan, pusztán 
a te működésed könnyebb 
megértését szolgálja.

GRAFOLÓGUS

GOSZTOLA 
BRIGITTA

A hagyományokhoz 
hűen, idén is megrende-
zik városunkban az Euró-
pai Mobilitási Hét elneve-
zésű rendezvénysorozatot 
szeptember 16-22. között. 

A szervező Tapolca Kft. 
– Csermák József Rendez-
vénycsarnok dolgozói szer-
dán reggel finom péksüte-
ményekkel kedveskedtek a 
munkába, iskolába kerék-
párral indulóknak.
Másnap az iskolásoknak 
vetítették, de gyakorlatilag 
bárki megtekinthette az 
Utam az iskolába című fil-
met a Városi Moziban. La-
punk megjelésének napján, 
pénteken  közösségi futás-
ra indulhatunk a Tapolcai 
Trappolókkal, a csarnoktól. 
Szombaton 13 órától ke-
rékpáros kirándulást szer-

veznek 36 km-es távon, 
ugyancsak a rendezvény-
csarnoktól. A részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Vasárnap 8 km-es 
gyalogtúrára indulhatunk 
a Halápi-hegyre. Akik a 

Mobilitási Hét alatt leg-
alább egyszer kerékpárral 
indulnak munkába és az 
erről készült fotót elküldik 
az EFI iroda email címére, 
ajándékban részesülnek- 
tudtuk meg. /hg/

Klímabarát közlekedés mindenkiért!

A kerékpáros közlekedés népszerűsítése a rendezvény 
sorozat egyik legfőbb feladata                                Fotó:hg


